Tájékoztató a víziközmű-bekötést végző személyek bejelentéséről és nyilvántartásáról szóló 220/2017. (VII. 31.) Korm. rendelet
tartalmáról
1. A rendelet hatálya arra a személyre terjed ki, aki a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény és végrehajtási rendelete szerinti ivóvízbekötővezeték és szennyvíz-bekötővezeték létesítésével kapcsolatos tevékenységet folytat:
o ivóvíz-bekötővezeték építése, kivitelezése
o szennyvíz-bekötővezeték építése, kivitelezése
2. Az 1. pontban meghatározott tevékenység végzésére irányuló szándékot nyomtatványon kell bejelenteni a műszaki biztonsági
hatóságnál, a bejelentéshez másolatban mellékelni kell a meghatározott képesítés és gyakorlati idő meglétét igazoló okiratokat.
3. Az 1. pontban meghatározott tevékenységet az a személy végezheti, aki
o rendelkezik a szöveges rész alatti táblázatban meghatározott képesítéssel és gyakorlati idővel,
o rendelkezik legalább 1.000.000 Ft értékű felelősségbiztosítással, és annak fenntartását az 1. pontban meghatározott
tevékenység végzésének időtartamára nyilatkozatában vállalja, és
o nyilatkozik arról, hogy a bekötővezeték kiépítéséhez és biztonságos üzembe helyezéséhez szükséges tárgyi feltételeket a
munkavégzés megkezdésekor és a kivitelezés során biztosítani tudja, illetve az alkalmazott technológiához jogszabályban előírt
feltételeknek megfelel.
4. A rendelet 2017. szeptember 1-jén lépett hatályba.
Végezhető
tevékenység
1.

Ivóvíz-bekötővezeték
építése, kivitelezése

Végzettség, szakképzettség/szakképesítés

Gyak.
idő
(év)

1.1. Az 1.1.1. pontban felsorolt
végzettségek közül valamelyik,
az 1.1.2. pontban felsorolt
végzettségek közül valamelyik,
az 1.1.3. pont szerinti tevékenységek
közül valamelyik, valamint

1.1.1. Mérnök
- építőmérnök alapszak (BSc) vagy
- gépészmérnök alapszak (BSc)
További követelmény:
a Mérnöki Kamara által regisztrált Felelős Műszaki vezetői jogosultság (ezt külső mérnöki
vállalkozással megkötött szerződéssel is igazolhatja a vállalkozó)

3

az 1.1.4. pont szerinti végzettség

1.1.2. Technikus
- vízépítő szaktechnikus,
- vízgazdálkodó technikus,
- vízgépészeti technikus,
- víziközmű technikus,
- település vízgazdálkodási technikus,
- területi vízgazdálkodó technikus vagy
- vízépítő technikus

3

1.1.3. Szakmunkás (mestervizsgával rendelkező)
- víz-, csatorna és közmű-rendszerszerelő,
- vízvezeték- és vízkészülék-szerelő
- épületgépészeti csőhálózat- és berendezés-szerelő,
- vízvezeték- és központifűtés-szerelő,
- csőhálózat- és berendezés szerelő (központi fűtés- és csőhálózat szerelő),
- csőhálózat- és berendezés szerelő
(víz-gázvezeték és készülékszerelő),
- csőhálózat- és berendezés szerelő vízvezeték- és készülékszerelő vagy
- központi fűtés- és csőhálózat-szerelő

-

1.1.4. Műanyag hegesztő

1

2.

Szennyvíz2.1. A 2.1.1. pontban felsorolt
bekötővezeték építése, végzettségek közül valamelyik,
kivitelezése
a 2.1.2. pontban felsorolt
végzettségek közül valamelyik,
a 2.1.3. pont szerinti tevékenységek
közül valamelyik, valamint
a 2.1.4. pont szerinti végzettség

2.1.1 Mérnök
- építőmérnök alapszak (BSc) vagy
- gépészmérnök alapszak (BSc)
További követelmény:
a Mérnöki Kamara által regisztrált Felelős
Műszaki vezetői jogosultság (ezt külső
mérnöki vállalkozással megkötött szerződéssel is igazolhatja a vállalkozó)

3

2.1.2. Technikus
- vízépítő szaktechnikus,
- vízgazdálkodó technikus,
- vízgépészeti technikus,
- víziközmű technikus,
- település vízgazdálkodási technikus,
- területi vízgazdálkodó technikus vagy
- vízépítő technikus

3

2.1.3. Szakmunkás (mestervizsgával rendelkező)
- víz-, csatorna és közmű-rendszerszerelő,
- vízvezeték- és vízkészülék-szerelő
-épületgépészeti csőhálózat- és berendezés-szerelő,
- vízvezeték- és központifűtés-szerelő,
- csőhálózat- és berendezés szerelő (központi fűtés- és csőhálózat-szerelő),
- csőhálózat- és berendezés szerelő
(víz-gázvezeték és készülékszerelő),
- csőhálózat- és berendezés szerelő vízvezeték- és készülékszerelő vagy
- központi fűtés- és csőhálózat-szerelő

-

2.1.4. Műanyag hegesztő

1

