
A 379/2015. Korm. rendeletben előírt 
adatszolgáltatás megvalósítása érdekében 
rendezett TS Online országos tájékoztató, 

bemutató 

Előadó: 

 

Dátum: 

Helyszín: 

Varga Ákos Kálmán 

 

2019. február 5. 

Somogy Megyei 
Kormányhivatal 

Kaposvár 



Terület bemutatása 

12 db Vízügyi Igazgatóság 
19 megye 



Somogy megye (245 település) 

• Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság területéhez 
tartozó települések (továbbiakban KDTVIZIG): 
Balatonszabadi, Balatonvilágos, Siófok, Siójut, Kánya, Tengőd,  
 

• Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság területéhez 
tartozó települések (továbbiakban NYUDUVIZIG): 
Balatonszentgyörgy, Csákány, Főnyed, Hollád, Iharosberény, Inke, 
Nagyszakácsi, Nemesdéd, Nemesvid, Őrtilos, Pogányszentpéter, Sávoly, 
Somogysámson, Somogyzsitfa, Szegerdő, Szőkedencs, Tapsony, Tikos, 
Varászló, Vése, Vörs, 
 

• Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (továbbiakban 
DDVIZIG) területéhez az előbbiekben fel nem 
sorolt települések. (218 db település) 
 



Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 

Igazgatóság vezetője: Telkes Róbert Igazgató Úr 
székhely: 8000 Székesfehérvár, Balatoni út 6. 
központi e-mail cím: szekesfehervar@kdtvizig.hu 
Kapcsolattartó: 
Somogyiné Neuperger Lívia elérhetőségei: 
 +36-22/315-370/14-220 mellék,   
 livia@kdtvizig.hu 
 
 
 
 
Érintett települések: 

 
Balatonszabadi, Balatonvilágos, Siófok, Siójut, Kánya, Tengőd 



Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 

Igazgatóság vezetője: Márk László Igazgató Úr 
székhely: 7623, Pécs Köztársaság tér 7. 
központi e-mail cím:  titkarsag@ddvizig.hu 
Kapcsolattartók: 
Horváth Zoltán elérhetőségei: 
 +36-72/506-300/15-348 mellék, 
 horvath.zoltan@ddvizig.hu 
Varga Ákos Kálmán elérhetőségei: 
 +36-72/506-300/15-383 mellék, 
   varga.akos@ddvizig.hu 
 
Érintett települések:  
 

a fennmaradó 218 db 



Igazgatóság vezetője: Gaál Róbert Igazgató Úr 
székhely: 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2. 
központi e-mail cím: vezetes@nyuduvizig.hu 
Kapcsolattartó: 
Lakosi Ilona elérhetőségei: 
 +36-94/521-280/16-244 mellék,   
 lakosi.ilona@nyuduvizig.hu 
 
 
 
 
Érintett települések: 
 

Balatonszentgyörgy, Csákány, Főnyed, Hollád, Iharosberény, Inke, Nagyszakácsi, Nemesdéd, 
Nemesvid, Őrtilos, Pogányszentpéter, Sávoly, Somogysámson, Somogyzsitfa, Szegerdő, 

Szőkedencs, Tapsony, Tikos, Varászló, Vése, Vörs, 

Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 



 

 

Lakások és lakosok száma a településen, 

Vízjogi üzemeltetési engedélyek vagy annak alapját képező 
tervdokumentáció tartalmazza a településen kiépült bekötések 
számát (víz és szennyvíz vonatkozásában),  

 Ivóvízhálózatra bekötött lakások/közintézmények száma, 

Szennyvízhálózatra bekötött lakások/közintézmények száma, 

Szennyvízhálózatra beköthető lakások száma, 

Szolgáltatást szüneteltető lakások száma, 
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Milyen adatokra van szükségünk 



http://www.ksh.hu/apps/hntr.telepules?p_lang=HU&p_id=20473 
Pl.: Kaposvár:  
• Lakónépesség: 61.920 fő, 
• Lakások száma: 29.229 db, 
 

Szennyvíz-ellátottság: 
 Házi bekötés révén ellátott lakások száma:  28.212 db 
 Ellátott területen lévő, bekötés nélküli lakások száma: 188 db 

(talajterhelési díj) 
 Nem beköthető ingatlanok száma: 829 db 
2017.12.31-i állapot szerint. 
 
 
188 + 829 = 1017 db valamilyen egyedi létesítmény megadása szükséges. 

Lakónépesség és lakások száma 

http://www.ksh.hu/apps/hntr.telepules?p_lang=HU&p_id=20473
http://www.ksh.hu/apps/hntr.telepules?p_lang=HU&p_id=20473


http://www.ksh.hu/apps/hntr.telepules?p_lang=HU&p_i
d=09098 
Pl.: Kaposfő:  
• Lakónépesség: 1536 fő 
• Lakások száma: 588 db, 
 

Szennyvíz-ellátottság: 0 % 
 

 
588 db valamilyen egyedi létesítmény megadása 

szükséges. 
 Lakossági egyedi létesítmények, Ingatlan 1, 2, 3,  

 
 

Lakónépesség és lakások száma 

http://www.ksh.hu/apps/hntr.telepules?p_lang=HU&p_id=09098
http://www.ksh.hu/apps/hntr.telepules?p_lang=HU&p_id=09098
http://www.ksh.hu/apps/hntr.telepules?p_lang=HU&p_id=09098


Pl.: Barcs:  
• Ivóvíz bekötés révén ellátott közületek száma: 574 db 
• Szennyvíz bekötés révén ellátott közületek száma: 511 db 
Egyedi létesítmények száma: 63 db 

 
Pl.: Nagybajom:  
• Ivóvíz bekötés révén ellátott közületek száma: 79 db 
• Szennyvíz bekötés révén ellátott közületek száma: 25 db 
Egyedi létesítmények száma: 54 db 

 
Pl.: Szántód:  
• Ivóvíz bekötés révén ellátott közületek száma: 120 db 
• Szennyvíz bekötés révén ellátott közületek száma: 100 db 

Egyedi létesítmények száma: 20 db 
 

Közintézmények/turisztikai létesítmények egyedi létesítmények, Ingatlan 1, 2, 3,  
 
 

Közintézmények száma 



Adatszolgáltatás alapja  
– a megfelelő adatbázis 
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Lakossági/közinté
zmény/turisztika 

Hrsz. vagy 
EOV  

Lakos 
szám 
(fő) 

Egyedi megoldás 
egyedi szennyvíztisztító 

berendezés/ 
tisztítómezővel ellátott 

oldómedencés 
létesítmény /egyedi 
zárt szennyvíztároló 

Megfelelő / 
Nem megfelelő 

Pl: lakossági - 
Kölcsey F. u. 3 

483/20 0 
csatorna-hálózatra 
bekötött ingatlan  

Szünetelteti a 
szolgáltatást 

Pl: lakossági - 
Kölcsey F. u. 17. 

483/27 0 
csatorna-hálózatra 
beköthető ingatlan 

Üres telek,   

Pl: lakossági - 
Kölcsey F. u. 14. 

483/53 5 
egyedi zárt 
szennyvíztároló 

Nem megfelelő 

Pl: lakossági - 
Kölcsey F. u. 15. 

483/54 5 
egyedi zárt 
szennyvíztároló 

Megfelelő 



Településsoros-Online  
Adatfeldolgozó rendszer bemutatása 

Az adatszolgáltatást elektronikusan kell teljesíteni az 
önkormányzatoknak a tárgyév december 31-én 
fennálló állapotra vonatkozóan, a tárgyévet követő 
év április 30. napjáig. 

I. Technikai útmutató - Településsoros-online 
Adatfeldolgozó Rendszer (TSONLINE) 
használatát. 

II. Szakmai útmutató - szakmailag helyes 
kitöltését, az adatszolgáltatás végrehajtásának 
lépéseit mutatja be.  

 

 



Regisztráció és új felhasználó felvétele 

• 2018. évben sikeresen megtörtént. 
• A regisztráltak köre és szerepköre bármikor 

módosítható elsődleges kapcsolattartó által (jegyző). 
• Az elsődleges kapcsolattartó jogosult további 

személyek felvételére. 
• Lehetőség van bármikor az elsődleges hivatali 

kapcsolattartó személy megváltoztatására. Ezt a 
korábbi elsődleges kapcsolattartó személy 
kezdeményezheti hivatalos levél útján, tsonline@ovf.hu 
címre kell megküldeni. Az új elsődleges kapcsolattartó 
részére a rendszer automatikusan küld értesítő levelet 
(email), mely alapján az új elsődleges kapcsolattartó 
elvégezheti a regisztrációs feladatokat. 

mailto:tsonline@ovf.hu
mailto:tsonline@ovf.hu
mailto:tsonline@ovf.hu
mailto:tsonline@ovf.hu
mailto:tsonline@ovf.hu


Regisztráció 

településsoros 
adatszolgáltató vagy 

településsoros lekérdező 

Regisztrációs oldal letilthat             tsonline@ovf.hu 

módosítás 

Törlés (megerősítést kér) 

mailto:tsonline@ovf.hu
mailto:tsonline@ovf.hu
mailto:tsonline@ovf.hu


Regisztráció  

• A rendszer a felhasználó részére küldött email 
útján megerősítést kér a TSONLINE szerepkör 
elfogadásáról.  

• A szerepkört megerősítő felhasználó ezt 
követően a listában „hiteles” felhasználóként 
jelenik meg. 



Regisztráció 

Kötelező kitölteni Javasoljuk 
kitölteni 



Lejárt vagy érvénytelen 
regisztrációs oldal 

Ellenőrizzük, hogy helyesen adtuk-e meg a regisztrációs oldal címét. 
Ha a hiba továbbra is fennállna, jelezzük ezt a tsonline@ovf.hu 
címre küldött email útján. Hasonló hibaüzenet („Érvénytelen vagy 
már nem létező ügyfél azonosító”) jelentkezik, ha a web oldalra 
hibás hivatali azonosítóval próbálunk belépni. Az érvényes adatokat 
a hivatal részére a rendszer email útján küldi meg. 

mailto:tsonline@ovf.hu
mailto:tsonline@ovf.hu
mailto:tsonline@ovf.hu


Településsoros-Online Adatfeldolgozó rendszer 
bemutatása 

https://oaf.vizugy.hu/ 

 

 

https://oaf.vizugy.hu/login-ts 

 

 

https://oaf.vizugy.hu/login-ts
https://oaf.vizugy.hu/login-ts
https://oaf.vizugy.hu/login-ts
https://oaf.vizugy.hu/login-ts
https://oaf.vizugy.hu/login-ts
https://oaf.vizugy.hu/login-ts
https://oaf.vizugy.hu/login-ts
https://oaf.vizugy.hu/login-ts
https://oaf.vizugy.hu/login-ts
https://oaf.vizugy.hu/login-ts


Bejelentkezés 

Sikertelen bejelentkezés estén OVF üzemeltetői egységéhez fordulhat 
tsonline@ovf.hu címre küldött email útján.  

mailto:tsonline@ovf.hu
mailto:tsonline@ovf.hu
mailto:tsonline@ovf.hu


TSONLINE rendszer objektum listája 

Minden hivatal csak a saját közigazgatási településeit látja.  



Feldolgozási állapot és a szabályos kilépés 

Szabályos lezárás 
érdekében 



Feldolgozási állapotok 

1.  Mentés gomb „vázlat” állapot 

2.  Ellenőrzési gomb „ellenőrzött” állapot 

3.  Nyugtázási gomb „nyugtázott” állapot 

4. VIZIG ellenőrzés (javítandó/felülvizsgált) 

5. Javított állapot 

6. Felülvizsgált – adatlap elfogadásra került 

Felülvizsgált módú adatlapot az igazgatóság határidőn 
belül visszaminősíthet javítandó állapotúra. 

Feldolgozott – nincs lehetőség javításra 

 



Vízügyi Online Rendszerek - ADATFELDOLGOZÁSI TÁJÉKOZTATÓ 
Településsoros-online Adatfeldolgozó Rendszer 

Tisztelt Adatszolgáltató neve! 
  
A Magyarország települési szennyvízelvezetési és –tisztítási helyzetét nyilvántartó Településsoros Jegyzékről és Tájékoztató Jegyzékről, valamint a 
szennyvízelvezetési agglomerációk lehatárolásáról szóló 379/2015. (XII.8.) Kormányrendelet (továbbiakban: Rendelet) 4. § szerint minden közigazgatási településre 
el kell végezni a Rendelet 2. melléklete szerinti adatszolgáltatást.  Egyes esetekben (Rendelet 4. § (3) és 6. § (3)) településrészenként kell elvégezni a kért 
adatszolgáltatást. 
  
2018-ban az adatszolgáltatást az új, Településsoros-online Adatfeldolgozó rendszerben (TSONLINE), web felületen kellett teljesíteni, melynek üzemeltetését az 
Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) látja el. 
  
AZ ÖN HIVATALÁHOZ TARTOZÓ TELEPÜLÉS(EK) ESETÉBEN MÉG VANNAK JAVÍTANDÓ ADATLAPOK.  
A rendszer útmutatóban foglaltak szerint az adatlapokon a szükséges adatpótlás vagy módosítás elvégzése után a "JAVÍTOTT" gombra 
kattintva kell a javítást befejezni. 
  
Javasoljuk, hogy az "Adatjavító" gombra kattintva szükség szerint - ez nem kötelező - tegyen kötetlen szöveges magyarázatot az adatlap 
tartalmára vonatkozóan. 
  
KÉRJÜK, HOGY A FELSOROLT ADATLAPOK JAVÍTÁSÁT SZÍVESKEDJÉK ELVÉGEZNI! 
  
Az adatfeldolgozás állásáról 2018. május 25-i határidővel fogjuk tájékoztatni a Belügyminisztériumot. 
Együttműködését a hatályos vízügyi adatszolgáltatás teljesítése érdekében ezúton is köszönjük! 
  
A javítandó adatlapokat listáját a mostani lekérdezés alapján jelen levéhez mellékelten megküldjük. 
A rendszer útmutatóban foglaltak szerint javasoljuk a Feldolgozási Napló segítségével szűrni az adatalapokat, 
ahol van lehetőség a települések, adatlap típusok, státusz (javítandó, javított) szerinti leválogatásra is. 
Kérdését, észrevételét szíveskedjék a tsonline@ovf.hu címre küldött levélben jelezni! 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ezt a levelet a rendszer automatikus feldolgozó szolgáltatása készítette, melyre nem szükséges válaszolnia. 
  
Javítandó adatlapok száma: 1 db 
  
JAVÍTANDÓ ADATLAPOK RÉSZLETES LISTÁJA 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
Balatonújlak - Tárgyévi beruházások: javítandó 
Felülvizsgáló: Varga Ákos Kálmán, Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, 2018.05.15 13:22 
Ha nincs fejlesztés, akkor kérem a sorokat üresen hagyni. 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
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„Megjegyzések” lehetőségei 



 

Adatközlő (1) 



Adatközlő (2) 

„Adatlap megjegyzés” rovat: Minden adatlap 
alján szerepel egy megjegyzés rovat, ide is 
minden olyan ismeret megadható az 
önkormányzatok részéről, ami az adatok 
értelmezhetőségét segíti.  



Felülvizsgáló 

Pl.: Mivel az 5. sorba adat szerepel ezért 
kérem, a 6. sor kitöltését is. 



Adatszolgáltatások száma 

• Egy település egészére általában egy adatlap 
kitöltése szükséges.  

• Kivétel, ha a település egésze nem egy szennyvízelvezetési 
agglomerációhoz tartozik, ilyenkor településrészenként külön 
adatszolgáltatás szükséges: 

 ha a településen belül több szennyvíztisztító telep van, ebben 
a szennyvíztisztító telepek számával megegyező 
adatszolgáltatás szükséges 

 ha egy település több szennyvízelvezetési agglomerációhoz 
tartozik. (pl. Fonyód esetében) 



Adatlapok 

1. Közintézményi/Turisztikai egyedi létesítmények 

2. Lakossági egyedi létesítmények 

3. Ingatlan (1) 

4. Ingatlan (2) 

5. Ingatlan (3) 

6. A tárgyévi TERVEZETT fejlesztés(ek) 

7. Tárgyévi beruházások 

8. Beruházási ráfordítások 

 

 

 

 



Adatlapok másolása 

2018. évi adatok 

A „Másolás” gombra kattintva lehetőség van az előző év adatainak átvételére 
az aktuális, éppen kitöltés alatti tárgyévbe. Ez megkönnyíti az adatok 
kitöltését, amikor sok adat az előző évhez képest esetleg nem változik az 
aktuális tárgyévben. Másolás után az adatlap vázlat módba kerül. 

 



Közintézményi/Turisztikai  
egyedi létesítmények 1. 

A szállodában vendégéjszakákhoz tartozó lakos számot kell beírni. 



Lefolytatott éves ellenőrzések száma 
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455/2013. (XI.29) Korm.rend. 
72/1996. (V. 22.) Korm. rend.  
 



Lakossági egyedi létesítmények 
 

Amennyiben a településen nincs csatornahálózat, nem fogadható el az az 
adatszolgáltatás, ahol az egyedi megoldásokra 0 szerepel! 



Ingatlan (1)  
Egyedi szennyvíztisztító berendezéssel ellátott 

ingatlanok 

A felsoroláskor vagy az ingatlan helyrajzi számát, vagy pedig ha ez nem ismeretes, 
akkor jellemző (pl. súlyponti) EOVx, EOVy koordinátáit kell kitölteni. Pontosan 
annyi helyrajzi számnak/EOV koordinátának kell felsorolva lennie, amennyi az 5. + 
25. sorba beírt számok összege. 
Pl: ha az 5. sorban: 5 db, a 25. sorban: 10 db, így 15 db sort kell megadni. 

Amennyiben nincs adat a helyrajzi számokra, akkor azt fel kell 
mérni, vagy a földhivataltól be kell kérni! (TAKARNET) 



Ingatlan (2) 
 Tisztítómezővel ellátott oldómedencés 
létesítménnyel rendelkező ingatlan(ok) 

 
Pontosan annyi helyrajzi számnak/EOV koordinátának kell felsorolva 
lennie, amennyi az 6. + 29. sorba beírt számok összege. 
Pl: ha a 6. sorban: 1 db, a 29. sorban: 0 db, így 1 db sort kell megadni. 



 
Ingatlan (3)  

Egyedi zárt szennyvíztárolóval ellátott 
ingatlan(ok) 

Pontosan annyi helyrajzi számnak/EOV koordinátának kell felsorolva 
lennie, amennyi a 7. + 33. sorba beírt számok összege. 
Pl: ha a 7. sorban: 10 db, a 33. sorban: 590 db, így 600 db sort kell 
megadni. 



 
A tárgyévi TERVEZETT fejlesztés(ek) 

 

Igen válasz (jelölőnégyzet kipipálása) abban az esetben szükséges, ha az 
adatszolgáltatásra vonatkozó év december 31-ig valamely fejlesztés a 
jóváhagyott szabályozási tervben, illetve jóváhagyott helyi építési szabályzatban 
szerepel. 
Nem válasz (üres jelölőnégyzet) szükséges abban az esetben, ha az 
önkormányzatnak egyáltalán nincs fejlesztése, valamint, ha a tárgyévben már 
megkezdődött, folyamatban van, illetve a tárgyévben befejezte. 
 



Tárgyévi beruházások 
 

Amely település a 1084/2016. (II. 29.) 
Kormányhatározatban szerepel, ott az 
adatszolgáltatásban tervezett vagy folyamatban 
lévő beruházásnak meg kell jelennie.  

Tervezett, folyamatban lévő, vagy tárgyi évben 
befejezett fejlesztésekre vonatkoznak. 



Tárgyévi beruházások 
 

Amennyiben az önkormányzatnak a településre vagy településrészre nincs 
sem tervezett, sem folyamatban lévő beruházása, a dátumra vonatkozó 
cellákat kérjük üresen hagyni. 



Tárgyévi beruházások 
 

A szállítóvezeték fejlesztését annak a településnek az adatlapján kell kitölteni, 
amelynek csatlakozását szolgálja a szennyvíztisztító telephez. 
 
A több települést magába foglaló szennyvízelvezetési agglomerációk esetén a 
szennyvíztisztító telepre (és a kapcsolódó szennyvíziszap kezelésre) vonatkozó 
fejlesztési adatokat az agglomeráció központi településének (ahol a 
szennyvíztisztító telep van, vagy lesz) adatlapján kell csak megadni.  



Beruházási ráfordítások Az előkészítési 
költséggel együtt 

(nettó) 

2018.01.01-
2018.12.31 

Ha nincs fejlesztés, a költségekre vonatkozó 
cellákat kérjük nullával kitölteni. 

EU 

EU 



2018.01.01-
2018.12.31 

EU 

EU 

EU 

 



Feldolgozási napló – „Felülvizsgált állapot” 

 

 

 

 

 

 



Feldolgozási napló – „Feldolgozott állapot” 

 

 

 

 

 

 



Településsoros jegyzék     Tájékoztató jegyzék 

www.kormany.hu – dokumentumok 
1. Település megnevezése: XY 
2. Településrész megnevezése: nincs v. xy 
3. Szennyvízelvezetési agglomeráció: az agglomeráció 
4. Településen meglévő lakossági, közintézményi (óvoda, iskola, idősek 

otthona, egyéb) vagy szállodai, illetve turisztikai létesítmények 
szennyvizeinek tisztítására szolgáló egyedi szennyvíztisztító létesítmény 
(van/nincs) – 1. adatlap 

5. A településen üzemel-e jegyzői (vagy építésügyi, vízügyi) hatáskörbe 
tartozó, lakossági szennyvizek tisztítására, elhelyezésére szolgáló egyedi 
szennyvíztisztító létesítmény, oldómedencés létesítmény, egyedi zárt 
szennyvíztároló? (igen/nem): 2. adatlap 

6. Szennyvízgyűjtő rendszer tekintetében (igen/nem): 6. adatlap 
7. Egyedi szennyvíztisztító létesítmények, oldómedencés létesítmények, 

egyedi zárt szennyvíztárolók elhelyezése tekintetében (igen/nem): 6. 
adatlap  

8. Települési szennyvíztisztító telep tekintetében (igen/nem): 6. adatlap 
9. Szennyvíziszap kezelés tekintetében (igen/nem): 6. adatlap 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

http://www.kormany.hu/


72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 
a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról 

III. A vízgazdálkodással kapcsolatos helyi 
önkormányzati hatósági hatáskörök  
 

24. § (1) A települési önkormányzat jegyzőjének 
engedélye szükséges: 

 c) az 500 m3/év mennyiséget meg nem haladó, 
kizárólag háztartási szennyvíz tisztítását és a 
tisztított szennyvíz elszikkasztását szolgáló 
vízilétesítmény létesítéséhez, üzemeltetéséhez, 
fennmaradásához és megszüntetéséhez.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Köszönöm a figyelmet! 
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