
Tisztelt Rábapatonai Lakosság! 

 

Az országgyűlés által elfogadott „2017. évi LVII. törvény, az egyes törvényeknek 

Magyarország versenyképessége javítása érdekében történő módosításáról” megváltoztatta, a 

víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvényt, valamint az áramellátási és földgáz 

ellátási jogszabályokat is, csökkentve a lakosság terheit a közműcsatlakozások kiépítésével és 

rákötésével kapcsolatban. A díjmentesség három szektorra: a villany, gáz, víz (ivóvíz- és 

szennyvíz) bekötésekre vonatkozik, a költségmentességet nem csupán a lakosság, hanem kis- 

és középvállalkozások is igénybe vehetik. A kedvezmény nem csak új építésű ingatlanoknál, 

hanem a közműhálózatra való későbbi rácsatlakozásnál is érvényesül, azaz lakóingatlan vagy 

üzlethelyiség építésekor és átalakításakor is igénybe vehető. Nem szükséges felújítás sem a 

díjmentes bekötés igényléséhez.  

Az alábbiakban szolgáltató típusonként foglalom össze a közműcsatlakozások új szabályait.  

I. Viziközművek: 

A módosítás értelmében július 1-től a VKSZTV 55/H.§ alapján: mentes: 

 a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás,  

az igénybejelentés elbírálásának díja,  

a tervegyeztetés, adategyeztetés vagy ennek megfelelő szolgáltatás díja,  

továbbá rácsatlakozáskor a bekötési vízmérőóra költsége,  

a bekötési vízmérőóra felszerelésének díja és a nyomáspróba díja alól  

a legfeljebb 32 mm átmérőjű ivóvízvezeték és a legfeljebb 160 mm átmérő- jű 

szennyvízvezeték bekötése.  

A fentiek szerint azok a megrendelőink, akik legfeljebb D 32 mm külső átmérőjű KPE 

vezetékkel történő vízbekötést rendelnek, az alábbi díjak megfizetésétől mentesülnek: a 

víziközmű-fejlesztési hozzájárulás, a tervegyeztetés, a vízmérő óra (NA 15–NA 20) és a 

felszerelésének költségeitől, és a nyomáspróba munkadíjától.  

A megrendelő gondoskodik továbbra is a következőkről: a bekötő vezeték kiépítéséről és 

rákötéséről, a mérőhely kialakításáról, a bekötés fertőtlenítéséről a bontási engedélyek 



beszerzéséről és a földmunkáról, illetve a vezeték nyomvonalának helyreállításáról, a 

vízmérőakna megépítéséről.  

Továbbá aki D 160 mm külső átmérőjű szennyvízbekötést rendel meg társaságunktól, az alábbi 

díjak megfizetésétől mentesülnek:  

a víziközmű- fejlesztési hozzájárulás,  

a tervegyeztetés és a nyomáspróba munkadíjától.  

A megrendelő gondoskodik továbbra is a következőkről: a bekötő vezeték kiépítéséről és 

rákötéséről, a tisztítóakna kialakításáról, a bontási engedélyek beszerzéséről és a földmunkáról, 

illetve a vezeték nyomvonalának helyreállításáról, a szennyvíz-előtisztításhoz szükséges 

berendezés engedélyezéséről és megépítéséről, ha szükséges. 

II. Gáz és áramszolgáltatás bekötés: 

A gáz és áram bekötéseknél elengedésre kerül  

a csatlakozási alapdíj,  

a csatlakozóvezeték díja  

és a fogyasztásmérő díja. Ezen felül gázbekötéseknél az elosztó 250 méterig a közcélú 

vezetéket is ellenérték nélkül építi ki, ami teljesen új szabály.  

A villanyszektorban pedig az eddigi mérték kétszeresére emelkedett az a vezetékhossz, amelyet 

az elosztó társaság ingyenesen biztosít a következők szerint. Ha kisfeszültségű közcélú elosztó 

hálózat kiépítése szükséges, akkor felhasználási helyenként legfeljebb egy csatlakozási pontra 

rendszerhasználóként 

 szabadvezeték esetén legfeljebb 100 méter, 

 földkábel esetén legfeljebb 50 méter 

hosszúságú közcélú vezeték díjmentes. 

Ha középfeszültségű hálózat kiépítése szükséges, akkor 

 szabadvezeték esetén legfeljebb 500 méter, 



 földkábel esetén legfeljebb 250 méter hosszúságú közcélú vezeték, valamint a 

transzformátorállomás létesítése 

díjmentes. 

Csökkennek a gázszektorban a különdíjas szolgáltatások költségei 

Ezentúl a különdíj mértékének megállapítása kizárólag a munkavégzésre ténylegesen 

ráfordított idő alapulvételével történhet, nincs átalánydíj, sem a munkához nem kapcsolódó 

egyéb költség. 

Radikálisan csökkennek a közmű-csatlakozásokkal kapcsolatos ügyintézési határidők 

Csökkentek vagy a korábbi határozatlan időhöz képest meghatározott időhöz kötöttük a 

közművek szolgáltatásait. 

Így például: 

A földgázelosztó a csatlakozási igény kielégítésére vonatkozó írásbeli ajánlatát 30 nap helyett 

8 napon belül köteles megtenni. Az igénykielégítés feltételeiről és lehetőségeiről szóló előzetes 

tájékoztatást 30 nap helyett 10 napon belül kell a fogyasztó részére átadni. A kivitelezés 

határideje maximálásra kerül 60 napban, erre eddig nem volt határidő. Hiánypótlási felhívást 

15 nap helyett 3 munkanapon belül lehet kiadni. 

Remélem tudtam segíteni! 

Kelt: Rábapatonán, 2017. 07. 11. napján  
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