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Tatabánya, Megyeháza 



Észak-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság 

6370 km2 működési terület; 

Győr-Moson-Sopron, Komárom-

Esztergom, Vas  és Veszprém megyék; 

252 település 

 

Komárom-Esztergom megyei települések, 

melyek nem a Észak-dunántúli Vízügyi 

Igazgatóság, hanem az Közép-dunántúli Vízügyi 

Igazgatóság 

 működési területéhez tartoznak: 

-Szárliget 

 



A Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság  

vezetője:  Németh József, 

székhelye: 9021 Győr, Árpád u. 28.  

Központi e-mail cím:   titkarsag@eduvizig.hu,  

  Komárom-Esztergom megye esetében a kapcsolattartók (79 település): 

 Battyányi Gábor 

    06-96-500-000/11-203 mellék 

    battyanyi.gabor@eduvizig.hu,  

 Laczó Bernadett 

    06-96-500-000/11-203 mellék 

     laczó.bernadett@eduvizig.hu  

A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság  

vezetője:  Dr. Csonki István, 

székhelye: 8000 Székesfehérvár, Balatoni u. 6. 

Központi e-mail cím:   titkarsag@kdtvizig.hu,  

 Komárom-Esztergom megye esetében a kapcsolattartó (Szárliget): 

 Mészárosné Kiss Emerencia 

    06-22-315-370/14-169 mellék 

    emerencia@kdtvizig.hu,   
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2016. év:  új jogszabály 379/2015 (XII.08.) Korm. rendelet 
   (Magyarország települési szennyvíz-elvezetési és - 

   tisztítási helyzetét nyilvántartó Településsoros  

   Jegyzékről és Tájékoztató Jegyzékről, valamint a  

   szennyvíz-elvezetési agglomerációk lehatárolásáról) 

 adatszolgáltatási kötelezettség a jegyzők számára 2015. évről  

 teljesítés határideje: március 30,  április 30. 

• Körjegyzőség- szennyvízelvezetési agglomeráció 

településeinek eltérése 

 Excell tábla 

 

2017. év:    
 adatszolgáltatás 2016. évről,  április 30-ig 

 Excell tábla; fogadása probléma a VIZIG-en 

 

Az elmúlt évek tapasztalatai,  

legfőbb problémák 
 



2018. év   
 adatszolgáltatás 2017. évről, április 30-ig 

 Településsoros online rendszer  használatával  (TSOnline) 

• Regisztráció (körjegyzőség településeire) 

• Új felület 

• Kibővített tartalom 

• Rendszer útmutató 

• Még nem tartalmazza az előző évek adatait 

• Az adattartalmak könnyedén összevethetők (adatlapokon 

belül, adatlapok között) éven belül és évek között is!!!!  

Adatszolgáltatás   nyilvántartás 
A települések ellátási módjai különbözőek, a nyilvántartások is különbözőek 

(ahol megvannak). 

 

Az adatok  nyilvántartásának kialakítása, folyamatos 

vezetése elengedhetetlen. 



Településsoros-Online Adatfeldolgozó rendszer bemutatása 

https://oaf.vizugy.hu/  
 
 

TELEPÜLÉSSOROS-ONLINE ADATFELDOLGOZÓ 

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


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

Bejelentkezéshez felhasználónév és jelszó szükséges, ezt a  regisztráció során 

kapjuk meg. 

Elsődleges regisztráció: tsonline@ovf.hu,  jegyzők ( a jogszabályban 

adatszolgáltatásra kötelezettek) 
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Regisztráció és új felhasználó felvétele 

 2018. évben sikeresen megtörtént… 

 Az elsődleges kapcsolattartó jogosult további személyek felvételére. 

 A regisztráltak köre és szerepköre bármikor módosítható elsődleges 

kapcsolattartó által (jegyző). 

 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 (e-mail), mely alapján az új elsődleges 

kapcsolattartó elvégezheti a regisztrációs feladatokat. 
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 A TSONLINE ügyfelek értesítő email-t kapnak a felhasználói regisztrációs 

oldalról. 

 Az email-ben kapott weboldalon az ügyfél kapcsolattartója elvégzi a saját 

felhasználóinak regisztrálását. Ennek végrehajtását segíti TECHNIKAI 

ÚTMUTATÓ (9-12. oldal.) 

 Ezt követően a rendszer az érvényes felhasználók részére a bejelentkezési 

adatokat (név, jelszó) tartalmazó e-mail-eket megküldi. 

 A regisztráltak köre és szerepköre bármikor módosítható elsődleges 

kapcsolattartó által. 

 ( probléma, hibaüzenet esetén: tsonline@ovf.hu, ) 

A felhasználói regisztráció általános menete a következő: 

mailto:tsonline@ovf.hu


Útmutatók: 

 2017. évi adatszolgáltatás 



Útmutatók: 

 2018. évi adatszolgáltatás 

  

 

 

 

 

   Technikai útmutató - Településsoros- 

   online  Adatfeldolgozó Rendszer  

   (TSONLINE)  használatát. 

   (9-12. oldal a regisztráció menetét mutatja be.) 

Szakmai útmutató - szakmailag helyes    

 kitöltését, az adatszolgáltatás végrehajtásának   

 lépéseit mutatja be.  

 



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. Almásfűzitő- Almásfűzítő (gyártelep) 



Az adatszolgáltatás: adatlapok 



önkormányzat 

VIZIG 

önkormányzat 





Nem csatornázott település esetében csak abban az esetben lehet nulla, ha a 

településen nincs közintézmény sem!!!   MEGJEGYZÉS! 

Tárgyév december 31. –i állapot. 
 5. sorba: Egyedi: (50 LE alatti) 

tisztítást biztosító berendezés 
elektromos árammal biztosított a 
légbevitel 

 6. sorban: Oldómedence: légbevitel 
nincs, szikkasztómező részt vesz a 
tisztításban 

 7. sorban Egyedi  zárt 
szennyvíztároló: vasbeton, acél 
tartály, műanyag tartály stb. 





NYILVÁNTARTÁS!!! 



NYILVÁNTARTÁS: 
Egyedi kisberendezések:  500 m3/év alatti kapacitás, szikkasztó mező, mint 

   a tisztított szennyvíz elhelyező közege,  

   kommunális használat 

   jegyzői hatáskör 

   egyéb esetekben : Vízügyi Hatóság az  

     engedélyező 

Oldómedence szikkasztómezővel: 500 m3/év alatti kapacitás, kommunális  

   használat,     

   jegyzői hatáskör 

   egyéb esetekben : Vízügyi Hatóság  

     az engedélyező 

Zárt szennyvízgyűjtő:  időben változó ki engedélyezte 

   

Ha nincs nyilvántartás: következtetéssel, becsléssel lehet felmérni  

   (elsődlegesen) 

Csatornára kötött ingatlanok;  

csatornára köthető, de nem rákötött ingatlanok (talajterhelési díj, ha van); 

szippantást végző szolgáltatók adatszolgáltatása; 

Nem lakott, illetve komfortos lakások felmérése; 



Csatornázott  települések:  Össz lakás szám (KSH adat bel és külterület együtt!) 

   - közcsatornára kötött lakás szám (üzemeltető) 

   = az itt kitöltött db szám! (nem rákötött és nem ellátott együtt) 

 

Csatornázatlan települések: Össz lakás szám (KSH adat bel és külterület együtt!) 

Nem lakott ingatlanok, komfort nélküli lakások.   MEGJEGYZÉS 
 

Tárgyév december 31. –i állapot. 



www.ksh.hu/kiadványok/helységnévtár 



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. sorba ( közintézmény turisztikai egyedi létesítmények lap) és  
 25. sorban ( lakossági egyedi létesítmények)   
 beírt számok összege. 
 Pl: ha az 5. sorban: 5 db, a 25. sorban: 10 db, így 15 db sort kell 
 megadni. 



Ingatlan (2) 
Tisztítómezővel ellátott oldómedencés létesítménnyel rendelkező ingatlanok 
 

Pontosan annyi helyrajzi számnak/EOV koordinátának kell felsorolva lennie, amennyi 
az  
 6. sorba (közintézmény turisztikai egyedi létesítmények lap) és  
 29. sorban (lakossági egyedi létesítmények)   
 beírt számok összege. 
  



Ingatlan (3) 

Egyedi zárt szennyvíztárolóval ellátott ingatlanok 

 

Pontosan annyi helyrajzi számnak/EOV koordinátának kell felsorolva lennie, amennyi 
az  
 7. sorba (közintézmény turisztikai egyedi létesítmények lap) és  
 33. sorban (lakossági egyedi létesítmények)   
 beírt számok összege. 
  



A tárgyévi TERVEZETT fejlesztés(ek) 

 

Igen válasz (jelölőnégyzet kipipálása) abban az esetben szükséges, ha az 

adatszolgáltatásra vonatkozó év december 31-ig valamely fejlesztéssel (elfogadott 

szennyvízelvezetési agglomeráció, VP-ban elfogadott pályázattal) rendelkezik az 

önkormányzat. 

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 

Amennyiben az önkormányzatnak a településre vagy 

településrészre nincs sem előkészítés alatt lévő, sem 

folyamatban lévő beruházása, a dátumra vonatkozó 

cellákat kérjük üresen hagyni. 

MEGJEGYZÉS!! 



Beruházási ráfordítások 

Az előkészítési költséggel 

együtt (nettó) 





A  2018-as tárgyévi felület már elérhető, 
másolható és tölthető.  
 
A helyrajzi  számok lapjainál nem másolás ikon 
látható, hanem átmásolásra kerül a tavalyi 
bevitt adatsor. 
 
 
Az előadás anyag az www.eduvizig.hu 
honlapon elérhető lesz. 
 
 

http://www.eduvizig.hu/


Köszönöm a figyelmet! 


