
A 379/2015. Korm. rendeletben előírt 
adatszolgáltatás megvalósítása 

érdekében rendezett TS Online országos 
tájékoztató, bemutató  

 

Előadó:       Ménesné Óvári Judit 
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TIVIZIG működési terület bemutatása 

Mind a 82 db  Hajdú-Bihar megyében lévő 
település a TIVIZIG működési területén 
található.  

 

 
 



Miről is kell adatot szolgáltatni? 

 
 



 
Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság 

 

 

 

 

TIVIZIG igazgatója: Bara Sándor 
székhely: 4025 Debrecen, Hatvan u. 8-10  
központi e-mail cím: titkarsag@tivizig.hu  
 
Kapcsolattartó: 
Ménesné Óvári Judit      menesne@tivizig.hu 
Katona Zsuzsa           katona.zsuzsa@tivizig.hu 
 
Telefon: 52/410-677/19088  vagy 19148 
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Legfőbb problémák voltak a TIVIZIG-nél 

• Határidő túllépések    (április 30.) 
• Számítógépes gyakorlati nehézségek 
• Kitöltők túlterheltsége, minimális szakmai ismeretek hiánya 
• Adathiány, nincs nyilvántartása az önkormányzatnak 
• Adatszolgáltatással kapcsolatos felszínes ismeretek jogszabályi háttér, uniós 

kötelezettségek, pályázatok adatai, stb. tekintetében 
• Adatellenőrzést követően javítást nem végzik el 
• Személyes kapcsolat-felvételi/elérhetőségi nehézségek 
• CÉL: FELELŐSSÉGTELJES és  PONTOS   ADATOK KÖZLÉSE   
 

•              Ebből készült tájékoztató jegyzék megjelenik a Magyarország Kormánya 
honlapján 

 

http://www.kormany.hu/hu/dok?source=1&type=402#!DocumentBrowse 
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Településsoros-Online Adatfeldolgozó rendszer 
bemutatása 

https://oaf.vizugy.hu/ 

 

 
https://oaf.vizugy.hu/login-ts 
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Településsoros-Online  
Adatfeldolgozó rendszer bemutatása 

Az adatszolgáltatást 2016-tól jogszabály szerint 
elektronikus módon kell teljesíteni, a tárgyév 
december 31-én fennálló állapotra vonatkozóan, a 
tárgyévet követő év április 30. napjáig. 
 
Használati útmutatók honlapon a 
http://www.tivizig.hu/letoltesek linken találhatók: 
I. TSONLINE Regisztrációs Útmutató 
II. TSONLINE Rendszer Útmutató 
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Regisztráció és új felhasználó felvétele 

• 2018. évben sikeresen megtörtént megyénkben 
• Regisztráltak köre és szerepköre bármikor módosulhat 

elsődleges kapcsolattartó (jegyző) által. 
• Elsődleges kapcsolattartó jogosult további személyek 

felvételére. 
• Lehetőség van bármikor az elsődleges hivatali 

kapcsolattartó személy megváltoztatására. A korábbi 
elsődleges kapcsolattartó személy kezdeményezheti 
hivatalos levél útján, tsonline@ovf.hu címre küldött levél 
által.  

• Az új elsődleges kapcsolattartó részére a rendszer 
automatikusan küld értesítő levelet (email-t), mely alapján 
az új elsődleges kapcsolattartó elvégezheti a további 
regisztrációs feladatokat. 
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Regisztráció 

Adatkitöltő vagy 
adatolvasó 

Regisztrációs oldal letilthat             tsonline@ovf.hu 

módosítás 

Törlés (megerősítést kér) 
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Regisztráció 

Kötelező kitölteni Javasoljuk 
kitölteni 



Regisztráció  

• A rendszer a felhasználó részére küldött email útján 
megerősítést kér a TSONLINE szerepkör elfogadásáról.  

• A szerepkört megerősítő felhasználó ezt követően a 
listában „hiteles” felhasználóként jelenik meg. 



Lejárt vagy érvénytelen regisztrációs oldal 

Ellenőrizzük, hogy helyesen adtuk-e meg a regisztrációs oldal címét. 
Ha a hiba továbbra is fennállna, jelezzük ezt a tsonline@ovf.hu 
címre küldött email útján. Hasonló hibaüzenet („Érvénytelen vagy 
már nem létező ügyfél azonosító”) jelentkezik, ha a web oldalra 
hibás hivatali azonosítóval próbálunk belépni. Az érvényes adatokat 
a hivatal részére a rendszer email útján küldi meg. 
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Bejelentkezés 

Sikertelen bejelentkezés esetén OVF üzemeltetői egységéhez forduljon 
tsonline@ovf.hu címre küldött email útján.  
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TSONLINE rendszer objektum listája 

A hivatal kizárólag a saját közigazgatásához tartozó 
településeket látja.  



Szabályos kilépés 

Szabályos lezárás 
érdekében 



A feldolgozási állapot 



Adatszolgáltatások száma 

• Egy településhez általában egy adatsor 
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, – Hajdú-Bihar megyében ilyen 
nincs 

 ha egy település több szennyvízelvezetési agglomerációhoz 
tartozik – Nyíradonyhoz tartozik Balkány-Abapuszta 
településrésze! 

 



Adatlapok feldolgozása 

1.  Mentés gomb „vázlat” állapot 

2.  Ellenőrzési gomb „ellenőrzött” állapot 

3.  Nyugtázási gomb „nyugtázott” állapot 

4. VIZIG ellenőrzés történik (javítandó/felülvizsgált) 

5. Javított állapot 

6. Felülvizsgált – adatlap elfogadásra került 

Felülvizsgált módú adatlapot az igazgatóság határidőn 
belül visszaminősíthet javítandó állapotúra. 

Feldolgozott – nincs lehetőség javításra 

 



Adatszolgáltató közleménye (1) 



Adatszolgáltató közleménye (2) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Felülvizsgáló közleménye 



Adatlapok 

1. Közintézményi/Turisztikai egyedi létesítmények 

2. Lakossági egyedi létesítmények 

3. Ingatlan (1) 

4. Ingatlan (2) 

5. Ingatlan (3) 

6. A tárgyévi TERVEZETT fejlesztés(ek) 

7. Tárgyévi beruházások 

8. Beruházási ráfordítások 

 

 



Aktuális tárgyév - előző évről 

2018. évi adatok 

A „Másolás” gombra kattintva lehetőség van az előző év adatainak átvételére 
az aktuális, éppen kitöltés alatti tárgyévbe. Ez megkönnyíti az adatok 
kitöltését, amikor sok adat az előző évhez képest esetleg nem változik az 
aktuális tárgyévben. Másolás után az adatlap vázlat módba kerül. 



Közintézményi/Turisztikai  
egyedi létesítmények 1. 

Az adatmezők a Korm. Rendelet szerinti excelhez igazodva sorszámozottak.  
A szállodában vendégéjszakákhoz tartozó lakos számot kell beírni. 



Lefolytatott éves ellenőrzések száma 

Megjegyzést itt is használják. !!!!      
A közszolgáltatási tevékenység bejelentését és felügyeleti módját a 
455/2013. (XI. 29.) Korm. rendelet írja elő.  
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Lakónépesség és lakások száma 
 
 

http://www.ksh.hu/apps/hntr.main 

Példa: Balmazújváros 2018.január 1-i állapot szerint 

•      Lakónépesség: 17 109 fő 

•      Lakások száma: 6 811 db 

üzemeltető által megadott adatok:  (önkormányzati–üzemeltetői szerződés) 

Vízellátottság: 6 802 db lakás  100 % 

Szennyvíz-ellátottság:  6130 db (csatornával ellátott)  

Házi bekötés révén ellátott lakások száma:  5766 db  84% ellátottság 

 A különbség  6811-5766 = 1045 db lakás   EZEKRŐL KELL JELENTENI!!!!!! 

A nem beköthető és nem bekötött ingatlanok esetében valamilyen egyedi 
létesítmény adatának megadása szükséges! 

Megjegyzésben kell utalni az alábbiakra:   

 (Ellátott területen lévő, bekötés nélküli lakások száma, akik el vannak 
látva közüzemi vízzel is:  max. 364 db    (talajterhelési díj fizetés alapján) 

 Nem beköthető és beköthető ingatlanok száma: 1045  db)  
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Lakossági egyedi létesítmények 
 

Amennyiben a településen nincs csatornahálózat, nem fogadható el az az 
adatszolgáltatás, ahol az egyedi megoldásokra 0 szerepel! 



Lefolytatott éves ellenőrzések száma 

 

 



   EOV koordináta leolvasásának lehetőségei             
(www.vikka.hu, www. imagmernok.hu,  

vagy www. mepar.hu segítségével) 

http://www.vikka.hu/


 
 

Javaslat önkormányzatoknak az adatok 
számbavételéhez 

 
 



Az adatok értelmezése  a kitöltés 
helyessége érdekében 

 Megfelelő alapos nyilvántartás kell a Települési Szennyvízkezelési Program 
elkészítéséhez és pályázatokhoz is!!! 

 

A szennyvíz elhelyezés nyilvántartása különösen ott szükséges ahol jelentős 
vízfogyasztás történik a közüzemi vízhálózatról. Ahol nincs vízfogyasztás sem, szennyvíz 
sem keletkezik megjegyzésben jelezni kell!!!! 

( lakatlan, ill. bontásra ítélt ház, vízbekötés nélküli ingatlan, komfort nélküli de lakásként 
használt házak, árnyékszékes WC )  

 

A közszolgáltatásról az önkormányzatnak kell, hogy legyen információja.  

455/2013. (XI. 29.) Korm. Rendelet  19.§ (1) (b) rendszeres adatszolgáltatás március 1-ig 

 

A 2011. évi CCIX. Törvény alapján a víziközmű rendszerbe való bekötésre kötelezéssel 
összefüggésben a megyei kormányhivatal járási hivatala jár el.  

 

Talajterhelési díj kiszabásának nyilvántartása (ahol a szennyvízcsatorna van és 
ráköthető) 



 
A tárgyévi TERVEZETT fejlesztés(ek) 

 

Igen válasz (jelölőnégyzet kipipálása) abban az esetben szükséges, ha az 
adatszolgáltatásra vonatkozó év december 31-ig valamely fejlesztés a 
jóváhagyott szabályozási tervben, illetve jóváhagyott helyi építési szabályzatban 
szerepel. 
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 
 

Amely településnek szennyvíz-fejlesztése TOP-ban, KEHOP-ban 
szerepel, (1084/2016. (II. 29.) Kormányhatározatban a KEHOP 
megtalálható) mint tervezett, folyamatban lévő vagy tárgyévben 
befejezett beruházás. Ennek függvényében kell az 
adatszolgáltatásban feltüntetni. 

 

Az önkormányzatnak, mint tulajdonosnak ismernie kell a 
település szennyvízfejlesztésével kapcsolatos adatokat, vagy a 
Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft-vel fel kell 
venni a kapcsolatot. (pl. települési honlapon feltüntetendő 
információ az uniós  projekt kötelező eleme) 



Tárgyévi beruházások 
(szennyvíz-agglomeráció) 

Amennyiben az önkormányzatnak a településre vagy településrészre nincs 
sem tervezett, sem folyamatban lévő, sem befejezett beruházása, a 
dátumra vonatkozó cellákat üresen lehet hagyni.  



A 2000 LE feletti szennyvíz-agglomerációk 
adatait tartalmazó rendelet 

A 2000 fő alatti településeknél a lakosszám= LE 



Szennyvíz-agglomeráció 



Beruházási ráfordítások   Az előkészítési 
költséggel együtt 

(nettó) 

2018.01.01-
2018.12.31 

Ha nincs fejlesztés, a költségekre vonatkozó cellákat nullával kell kitölteni.   

KEHOP 

KEHOP 



Adatszolgáltató által látható 
feldolgozási napló 

 

 

 

 

 

 



Rendszer-fejlesztések 

A rendszerfejlesztések a helyes adatszolgáltatásra irányulnak és a 
kitöltés/ellenőrzés megkönnyítését szolgálják.  
Használati útmutatót, vonatkozó jogszabályt előzetesen olvassák 
el! 
Kezdjék meg az adatok gyűjtését, a kitöltést! 
• Másolás gombbal az adatok és helyrajzi számok másolódnak 

előző évről, csak aktualizálni kell, amennyiben történt változás. 
(csatorna bekötések miatt)  Ezért a helyrajzi számokat ne 
vezessék fel újból!!!! 

• Megjegyzésnél több karakter biztosított 
 
Előadásunk a honlapon megtalálható lesz (www.tivizig.hu), 
kérdéseikkel forduljanak munkatársainkhoz a feltüntetett  
elérhetőségeken! 
 
 

 





 

Köszönöm a figyelmet! 
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