2015. évi CXIX. törvény a víziközmű-szolgáltatással összefüggő egyes törvények módosításáról
A törvény többek között a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvényt is módosítja. Terjedelmi okokból csupán a legfontosabb változásokat ismertetjük.
A törvény 2. § 11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
11. ivóvíz-bekötővezeték: az ivóvíz-törzshálózat és a házi ivóvízhálózat vagy a csatlakozó
ivóvízhálózat között kiépített vezeték a tartozékaival, valamint a bekötési vízmérő, amely
a) bekötési vízmérő esetében
aa) úszótelkes és telekhatáron kialakított zártsorú beépítésnél az épület külső falsíkjáig terjed,
ab) önálló vízmérő aknaként kialakított vízmérési helyen bekötési vízmérőt követő elzáró szerelvényig, ennek hiányában a bekötési vízmérőt követő 10 cm-es vezetékszakasz végéig terjed,
b) bekötési vízmérő hiányában, vagy ha a bekötési vízmérőt nem önálló műtárgyként kialakított vízmérési helyen építették ki, az ivóvíz-törzshálózattól a közterület és az ingatlan határvonaláig húzódó vezetékszakasz végéig terjed,
A törvény. 2. §-a a következő 32. ponttal egészül ki:
„32. egyedi szennyvízkezelő berendezés: olyan vízilétesítmény, amely legfeljebb egy ingatlanon keletkező települési szennyvíz nem közműves, biológiai tisztítását energiabevitel segítségével végzi,
A törvény értelmében az e törvényben meghatározott kivételekkel a víziközművekkel kapcsolatos hatósági feladatokat a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal látja el.
A Hivatal a felhasználók érdekében az egyes víziközmű-szolgáltatókra vonatkozóan – a jogszabályban meghatározott keretek között – hivatalból határozatban állapítja meg az e törvény
szerinti engedélyköteles tevékenység folytatásának minimális minőségi követelményeit, valamint elvárt színvonalát, a felhasználókkal való kapcsolattartás módjára vonatkozó minimális
követelményeket, a felhasználók tájékoztatásának részletes szabályait, továbbá a víziközműhálózat biztonságos üzemeltetésére vonatkozó minimális követelményeket. A Hivatal elvégzi
a víziközmű-szolgáltató ellátási területén a felhasználói elégedettségi szint, továbbá az egyes
víziközmű-szolgáltatókkal szembeni elvárás felmérését.
A törvényben meghatározott kivétellel víziközműnek minősül, és kizárólagosan e törvényben
foglaltak szerint működtethető a funkcióját tekintve a 2. § 20. pont a) és b) alpontjában foglaltaknak is eleget tevő közcélú vízilétesítmény, amely legalább huszonöt, a települési belterületen
lévő lakossági felhasználó ellátását biztosítja.
A törvény meghatározott kivétellel 2015. július 24-én lépett hatályba.
M. Közlöny 100/2015. sz.
2015. évi CXX. törvény egyes vízgazdálkodási és tűzvédelmi tárgyú, illetve közszolgáltatás
ellátásával összefüggő törvények módosításáról
Alább csupán a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény legfontosabbnak ítélt módosításai kerülnek bemutatásra.
A módosítás értelmében azon állami tulajdonban lévő vizek és vízilétesítmények, amelyek
a) vonatkozásában vízitársulat vagyonkezelői joga vagy kezelői joga van bejegyezve az ingatlan-nyilvántartásba, vagy
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b) vízitársulat üzemeltetésében állnak és az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyonkezelő
a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., a fővárosi, megyei kormányhivatal, illetve az előbbiek bármelyikének valamely jogelőd szerve, vagy a
vízitársulat üzemeltetésében állnak, és amelyek vonatkozásában nincsen bejegyezve
az ingatlan-nyilvántartásba vagyonkezelő vagy kezelő, e törvény erejénél fogva a működési
terület szerinti vízügyi igazgatási szerv vagyonkezelésébe kerülnek.
A módosítás következtében a jogszabály által bejelentéshez kötött tevékenységektől eltekintve
vízjogi engedély szükséges
a) a vízimunka elvégzéséhez, a vízilétesítmény megépítéséhez és átalakításához (vízjogi létesítési engedély),
b) a vízilétesítmény használatbavételéhez és üzemeltetéséhez, a vízhasználathoz (vízjogi üzemeltetési engedély), és
c) a vízilétesítmény megszüntetéséhez (megszüntetési engedély).
A törvény 2015. július 16-án lépett hatályba.
M. Közlöny 100/2015. sz.
2015. évi CXXIV. törvény a nemzeti akkreditálásról
Az Országgyűlés annak érdekében, hogy biztosítsa az európai és a nemzetközi gyakorlatnak
megfelelő hazai akkreditálási rendszer működését, az akkreditálás, mint közhatalmi tevékenység ellátását, a megfelelőségértékelésre vonatkozó nemzetközi megállapodások végrehajtását,
valamint elősegítse a magyar nemzetgazdaság szereplői versenyképességének növelése és a
kereskedelem indokolatlan műszaki akadályainak elhárítása érdekében a termékek és szolgáltatások többszöri megfelelőségértékelésének kiküszöbölését, megalkotta a nemzeti akkreditálásról szóló törvényt.
A törvény 2015. július 14-én lépett hatályba.
M. Közlöny 102/2015. sz.
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 4/2015. (VII. 15.) NMHH rendelete az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról szóló 14/2013. (IX. 25.) NMHH rendelet módosításáról
A módosítás értelmében az elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos építési tevékenységek engedélyezését, nyilvántartásba vételét, valamint építésügyi hatósági ellenőrzését
a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala végzi.”
A rendelet 2. § a) és e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
a) antenna: olyan antennatartó szerkezetre vagy más műtárgyra szerelt eszköz, vagy annak tartozéka, amely elektromágneses jelek vételére vagy sugárzására szolgál,
e) korszerűsítés: a jogszerűen létesült elektronikus hírközlési építmény meglévő nyomvonalán
korszerű technika alkalmazásával az elektronikus hírközlő hálózat egyes részeinek vagy teljes
egészének – a régi építmény bontását is magában foglaló – kicserélése, amelynek következtében nő az elektronikus hírközlő hálózat üzembiztonsága, teljesítőképessége vagy használható2

sága, továbbá az antennák cseréje, ha az érintett antennák valamelyikének bármely irányú
mérete a 4,0 m-t meghaladja és az antennatartó szerkezet megerősítését nem igényli, továbbá
a teljes szerkezet – az antennatartó szerkezet és az antenna – együttes magassága nem növekszik;
A rendelet 6. § (2) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek, valamint a következő d) ponttal egészül ki:
(Az engedély iránti kérelemhez tartozó tervezői nyilatkozatnak tartalmaznia kell)
„b) az általuk tervezett dokumentáció, vagy dokumentáció-rész és az elektronikus hírközlési
építmény megnevezését,
c) az építtető nevét, lakcímét vagy székhelyét, és
d) az a) pontban megnevezett tervezők aláírását.”
A rendelet 6. § (3) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[A (2) bekezdés a) pontjában megnevezett tervezőnek a tervezői nyilatkozat részeként nyilatkoznia kell továbbá arról is, hogy]
„b) az általa tervezett építészeti-műszaki megoldás megfelel az általános érvényű szakmai
előírásoknak és a jogszabályokban meghatározott követelményeknek, így különösen a helyi
építési szabályzat és az országos településrendezési és építési követelményekről szóló Korm.
rendelet előírásaiban foglaltaknak, a minőségi, biztonsági, környezetvédelmi szabványoknak,
az örökségvédelmi jogszabályok rendelkezéseinek, a megfelelőség igazolások rendelkezésre
állnak, a szakági tervezők munkáját összehangolta,
c) az építmény elhelyezésénél az Eht. 94. § (2) és (3) bekezdésében, valamint a 95. § (1)
bekezdésében előírtakat figyelembe vette, idegen tulajdonban lévő ingatlanon történő építés
vagy bontás esetén a vagyonkezelőnek, vagy annak hiányában a tulajdonosi jogokat gyakorlónak a hozzájáruló nyilatkozata rendelkezésre áll, az érintettek körét feltárta,”
A módosítás értelmében az építési és bontási tevékenység bejelentéséhez tartozó tervezői nyilatkozat tartalmazza:
a) a felelős tervező nevét, lakcímét, névjegyzéki számát,
b) az építtető nevét, lakcímét vagy székhelyét,
c) az elektronikus hírközlési építmény megnevezését,
d) az építmény elhelyezésénél az Eht. 94. § (2) és (3) bekezdésében, valamint a 95. § (1)
bekezdésében előírtakat figyelembe vette, idegen tulajdonban lévő ingatlanon történő építés
vagy bontás esetén a vagyonkezelőnek, vagy annak hiányában a tulajdonosi jogokat gyakorlónak a hozzájáruló nyilatkozata rendelkezésre áll, az érintettek körét feltárta,
e) az arra vonatkozó utalást, hogy a tervezett tevékenységre jelen rendelet szerint az építtetőnek nem kell engedélyezési eljárást kezdeményeznie, a bejelentéshez előírt tervdokumentáció
elkészült és az abban tervezett építészeti-műszaki megoldás megfelel a vonatkozó jogszabályokban, általános és eseti előírásokban foglaltaknak, valamint
f) a felelős tervező aláírását.
A módosítás következtében az elektronikus hírközlési fejezetet csak az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm.
rendelet 1. melléklet I. fejezet 1. rész 7. pontjában meghatározott jogosultsággal (betűjele: TH)
rendelkező és névjegyzékbe vett tervező készíthet.
A rendelet 2015. július 16-án lépett hatályba.
M. Közlöny 103/2015. sz.
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A Kormány 1487/2015. (VII. 21.) Korm. határozata a Jedlik Ányos Tervhez kapcsolódó
jogalkotási feladatokról
A Kormány elfogadta a Jedlik Cselekvési Tervet. A Terv célja, hogy elősegítse a hazai
elektromobilitás elterjesztését. A Terv végrehajtása érdekében elrendelte a annak megvalósulásának figyelemmel kísérését és végrehajtásának értékelését, felülvizsgálatát, továbbá felhívta a
nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon az elektromos járművek használatához szükséges alapvető töltő-infrastruktúra kiépítéséről, és az elektromos mobilitás terjedését szolgáló
mintaprojektek indításáról – elsődlegesen az egészségügy, a városi és elővárosi közösségi
közlekedés és a kommunális hulladékgyűjtés területén – a kibocsátási egységek értékesítéséből
származó bevételek terhére. Felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert és a nemzetgazdasági
minisztert, hogy a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal bevonásával gondoskodjanak a járművek töltésére felhasznált villamos energiához kapcsolódó mérési és elszámolási rendszer kidolgozásáról, különös tekintettel az intelligens áram felhasználási- és elszámolási rendszerekhez való illeszkedésre.
M. Közlöny 106/2015. sz.
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