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A települési szennyvíz kezeléséről szóló 91/271/EGK tanácsi
irányelv és a Csatlakozási Szerződésben vállaltak szerint
Magyarországnak legkésőbb 2015. december 31-ig a 2.000
lakosegyenérték (LE) feletti szennyvízelvezetési
agglomerációban meg kell oldania a szennyvízgyűjtő rendszer
kiépítését és legalább a biológiai (II. fokozatú)
szennyvíztisztítást, a kijelölt érzékeny területeken a 10.000 LE
feletti agglomerációkban a III. fokozatú szennyvíztisztítást is.

Kötelezettség



Az adatszolgáltatás bevezetésére az Irányelv magyarországi
végrehajtása miatt 2014-ben indult 6523/14 sz. EU-Pilot, és
ennek folytatásaként a 2016/2186 sz. kötelezettségszegési
eljárásban az Európai Bizottság által megfogalmazott igény
miatt volt szükség.

2016. január 1-étől lépett hatályba a Magyarország települési
szennyvízelvezetési és -tisztítási helyzetét nyilvántartó
Településsoros Jegyzékről és Tájékoztató Jegyzékről, valamint
a szennyvízelvezetési agglomerációk lehatárolásáról szóló
379/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Kormányrendelet).

Miért szükséges- Településsoros Jegyzék



Mit kell szolgáltatni? - Településsoros Jegyzék

Az adatszolgáltatás keretében a Kormányrendelet 2. melléklete
szerint kell gyűjteni Magyarország összes településére
vonatkozóan az egyedi szennyvíztisztító berendezéssel, a
tisztítómezővel ellátott oldómedencés létesítménnyel, az egyedi
zárt szennyvíztárolóval, valamint az előirányzott fejlesztésekre
vonatkozó beruházási adatokkal kapcsolatos információkat.

A Kormányrendelet 3. melléklete (a 2. melléklet kivonata) kerül
közzétételre a www.kormany.hu oldalon.
(Belügyminisztérium/dokumentumok/általános információk/tájékoztató háttéranyagok)

http://www.kormany.hu/


1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról

A 46-48. § írja le a helyi önkormányzatok környezetvédelmi feladatait.
A települési önkormányzat(Budapesten a Fővárosi Önkormányzat is) a környezet védelme
érdekében önálló települési környezetvédelmi programot dolgoz ki, amelyet
képviselőtestülete(közgyűlése)hagy jóvá.
A települési környezetvédelmi programnak a település adottságaival, …tartalmaznia kell a
kommunális szennyvízkezeléssel kapcsolatos feladatokat és előírásokat, azaz a települési
szennyvízkezelési programot.

4. § (2) * A települési önkormányzat - a vízgazdálkodási tevékenységek, mint
közfeladatok (közszolgáltatások) körében - köteles gondoskodni d) * a településen található
szennyvízbekötés nélküli ingatlanok esetében a nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz begyűjtésének szervezéséről és ellenőrzéséről.

1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének 
általános szabályairól 

Ez a törvény a 91/271/EGK irányelv (1991. május 21.) uniós jogi aktusainak való 
megfelelést szolgálja

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99500057.TV#lbj25id1ec8
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99500057.TV#lbj27id1ec8


TSZP szükségességének hangsúlyozásaTelepülési Szennyvízkezelési Program (TSZP)

A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását
szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó
általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet
3. fejezet 10. pontja szerint szükséges kidolgozni.

Beruházási szándéktól függetlenül a jó adatszolgáltatás alapja a
TSZP megléte, valamint a helyben folyamatosan gyűjtött
adatok.



Településsoros Jegyzék              TSONLINE

A TSONLINE rendszer a Kormányrendelet szerinti
adatszolgáltatási kötelezettség kötelezően előírt
teljesítésére, az Országos Vízügyi Főigazgatóság intézkedése
során került kialakításra 2017-ben.
A rendszer első, éles üzemelésére 2018-ban került sor.

Az OVF honlapja: www.ovf.hu
A TSONLINE felület: https://oaf.vizugy.hu/login-ts

http://www.ovf.hu/


Településsoros Jegyzék              TSONLINE

A Kormányrendelet 4. §-a szerint Magyarország valamennyi
településére vonatkozóan a szennyvízelvezetéssel és –tisztítással,
az
1. egyedi szennyvíztisztító berendezéssel,
2. tisztítómezővel ellátott oldómedencés létesítménnyel,
3. egyedi zárt szennyvíztárolóval,
valamint a szennyvíziszappal kapcsolatos adatokat Településsoros
jegyzékben kell nyilvántartani.

Egyedi szennyvíztisztítás: olyan egyedi szennyvíztisztító
létesítmények alkalmazása, amelyek legalább 1, legfeljebb 50
lakosegyenérték szennyvízterhelésnek megfelelő települési
szennyvíz tisztítását, végső elhelyezését, illetve átmeneti gyűjtését,
tárolását szolgálják.



Fogalommeghatározások -egyedi
szennyvíztisztító berendezés

Egyedi szennyvíztisztító berendezés: olyan vízilétesítmény, amely a települési
szennyvizek nem közműves, biológiai tisztítását energia bevitel segítségével végzi.
Közérthetőbben: elektromos áram felhasználásával működő, az 1-50
lakosegyenérték szennyvíz tisztítását elvégző kisberendezés, amelyből tisztított
szennyvíz kerül elvezetésre vagy elszikkasztásra.

Szikkasztás estén 500 m3/év alatt a 72/1996 (V. 
22.) Korm. rendelet 24 §. (2) bekezdésben 

foglalt kritériumok teljesülése esetén 
(pl. a talaj alkalmas szikkasztásra, 

a szennyvízelvezető törzshálózat még nem 
épült ki, vagy az ingatlannak a megvalósított 
közműbe történő bekötése - a megvalósítás 

műszaki költségeihez képest - aránytalanul 
nagy költséggel jár) jegyzői jóváhagyás, 

egyébként vízügyi hatósági engedély 
szükséges.



Tisztítómezővel ellátott oldómedencés létesítmény: olyan oldómedencéből és
tisztítómezőből álló vízilétesítmény, amely a települési szennyvizek nem közműves
elvezetésére és elhelyezésére szolgál, és amely a szennyezőanyagok anaerob
lebontását energia bevitel nélkül végzi. Közérthetőbben: az oldómedencéből ülepítés
után dréncsöveken keresztül szivárog a szennyvíz a föld alatt lévő tisztítómezőbe,
ahol a szennyvíztisztítási folyamatok lezajlanak, s elektromos áram nem kerül
felhasználásra.

Fogalommeghatározások –
oldómedencés létesítmény



Egyedi zárt szennyvíztároló: olyan egy vagy több, zártan és vízzáróan
kialakított tartályból, illetve medencéből álló közműpótló műtárgy, amely a
szennyvizek időszakos ártalommentes gyűjtésére és tárolására szolgál.
A tároló tartályok és egyéb típusú zárt rendszerek akkor tekinthetők
megfelelőnek ha vízzáróak, nincs túlfolyásuk és a szennyvizet összegyűjtik és
rendszeresen szennyvíztisztító telepre szállítják.

Fogalommeghatározások -
egyedi zárt szennyvíztároló

A 455/2013. (XI. 29.) Korm. 
rendelet 1.§ (2) bekezdése alapján 

az ingatlanon történő 
vízfelhasználás esetén az ingatlan 

tulajdonosa, vagyonkezelője, vagy 
egyéb jogcímen használója évente

legalább egy alkalommal köteles 
a nem közművel összegyűjtött 

háztartási szennyvíz begyűjtésére 
vonatkozó közszolgáltatási 

tevékenység igénybe vételére.



A Kormányrendelet 6. § (1) bekezdése szerint az adatszolgáltatást
elektronikusan kell teljesíteni. A teljesítésért a jegyző a felelős
(2019. január 1-től hatályosan).
Az elektronikus teljesítés megvalósítása a TSONLINE felületen történik.
Határidő: április 30.



Településsoros Jegyzék              TSONLINE



Településsoros Jegyzék              TSONLINE



Ha az ingatlanon nem megfelelő zárt szennyvíztároló működik, erről a jegyző a
településen történő, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséhez
szükséges engedéllyel rendelkező közszolgáltatóktól tud információhoz jutni. „A nem
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási
tevékenység részletes szabályairól” szóló 455/2013. (XI. 29.) Korm. rendelet alapján a
közszolgáltatónak a települési önkormányzat részére ingatlanonkénti bontásban adatot
kell szolgáltatnia a tárgyévet követő év március 1. napjáig.

A jegyzőknek segítséget nyújt még az adatszolgáltatásban a talajterhelési díj ismerete a
településen („a környezetterhelési díjról” szóló 2003. évi LXXXIX. törvény: a talajterhelési
díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésre álló
közcsatornára nem köt rá, és helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés hatálya alá
tartozó szennyvízelhelyezést, ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is alkalmaz).

Továbbá a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm.
rendelet 24. § (7) bekezdése szerinti, az önkormányzat vezet helyi vízgazdálkodási
hatósági nyilvántartást. Eszerint a települési önkormányzat jegyzőjének engedélye
szükséges az 500 m3/év mennyiséget meg nem haladó, kizárólag háztartási szennyvíz
tisztítását és a tisztított szennyvíz elszikkasztását szolgáló vízilétesítmény létesítéséhez,
üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez.



2018. április 16. – TS ADMIN –
adminisztrációs alkalmazás az OVF belső szerverén



Néhány TSONLINE Support levelesládába 
beérkező probléma

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

1208 e-mail
2018.01.11.



Néhány TSONLINE Support levelesládába 
beérkező probléma



Néhány TSONLINE Support levelesládába 
beérkező probléma

1. Névazonosság a kitöltők esetében
2. Spam-ként kapták meg a regisztrációs e-mailt
3. Közös önkormányzatok: néhány település rossz helyre került
4. Elfelejtett jelszó/felhasználónév problémája
5. Mentés után nem ellenőriztek, nem nyugtáztak
6. A megjegyzés rovat egy sornál több szöveget nem enged elmenteni (120 

karaktert), illetve mentés után a beírt szöveg eltűnik
7. Nincs nyilvántartásuk a zárt szennyvíztároló helyrajzi számát tekintve
8. Helyrajzi számok felsorolása után eltűntek azok
9. Agglomerációs településrészek először kimaradtak, majd VKONLINE 

létesítményről ment ki javítandó (szennyvízmennyiség, átadott szennyvíz)



A HRSZ meghatározása
http://www.vikka.hu/ VIKKA KATASZTER

http://www.vikka.hu/


Az EOV koordináták meghatározása



EOV



Néhány új fejlesztés - 2019

• Cellák nagyságának bővítése, minden beleírt szám látszik (észszerűségig)
• Nem lehet betűket írni számok helyére
• Minden mező kitöltése kötelező legyen; addig nem lehet nyugtázni az 

adatlapot, amíg minden mező nincs kitöltve
• Logikai kapcsolatok
• Hibabejelentés 
• Új regisztrációs link igénylése 
• Sikertelen bejelentkezés megoldására ablak
• Elfelejtett jelszó gomb

https://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjzp4zT4qbfAhUxMewKHYbcAdgQjRx6BAgBEAU&url=http://www.koszonyeg.eu/index.php?oldal%3Daruhaz&psig=AOvVaw2-eXKpQzVysYafR9B4-sEc&ust=1545132834034424
https://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjzp4zT4qbfAhUxMewKHYbcAdgQjRx6BAgBEAU&url=http://www.koszonyeg.eu/index.php?oldal%3Daruhaz&psig=AOvVaw2-eXKpQzVysYafR9B4-sEc&ust=1545132834034424


Köszönöm a figyelmet!

3 motiváció


