TSONLINE FEJLESZTÉSI ÉS ADATKARBANTARTÁSI FELADATOK

TELEPÜLÉSSOROS ONLINE
ADATFELDOLGOZÓ RENDSZER
SZAKMAI ÚTMUTATÓ

2018. november 15.

TELEPÜLÉSSOROS-ONLINE ADATFELDOLGOZÓ RENDSZER

RENDSZER ÚTMUTATÓ

TARTALOM
ADATSZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉG ................................................................................................... 3
1. A TELEPÜLÉSI-ONLINE ADATSZOLGÁLTATÓ RENDSZER ...................................................................... 3
2 ADATLAPOK .......................................................................................................................................... 3
2.1 Közintézményi/turisztikai egyedi Létesítmények .......................................................................... 4
2.2 Lakossági egyedi létesítmények .................................................................................................... 6
2.3 Ingatlanok ...................................................................................................................................... 7
2.4 Tárgyévi tervezett fejlesztések ...................................................................................................... 7
2.5 Tárgyévi beruházások .................................................................................................................... 8
2.6 Beruházási ráfordítások ................................................................................................................. 9

-2-

TELEPÜLÉSSOROS-ONLINE ADATFELDOLGOZÓ RENDSZER

RENDSZER ÚTMUTATÓ

ADATSZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉG
A Magyarország települési szennyvízelvezetési és –tisztítási helyzetét nyilvántartó Településsoros
Jegyzékről és Tájékoztató Jegyzékről, valamint a szennyvízelvezetési agglomerációk lehatárolásáról
szóló 379/2015. (XII.8.) Kormányrendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. sz. mellékletében rögzítettek
szerint minden közigazgatási településre el kell végezni a jogszabály szerinti adatszolgáltatást. Egyes
esetekben, összhangban a jogszabályi tartalommal, a vízügy által megadott agglomerációs
településrészekre is el kell végezni a kért adatszolgáltatást. A rendszer alapfeltöltésben tartalmaz
minden közigazgatási települést, illetve egyes további vízügyi agglomerációs településrészek is
szerepelnek, melyek az egyes önkormányzati/polgármesteri hivatalokhoz kapcsoltan jelennek meg.
1. A TELEPÜLÉSI-ONLINE ADATSZOLGÁLTATÓ RENDSZER
Ez az útmutató a vízügyi Településsoros Online Adatfeldolgozó Rendszer (TSONLINE) szakmailag
helyes kitöltését, az adatszolgáltatás végrehajtásának lépéseit mutatja be.
A TSONLINE rendszer egy olyan online webfelület, mely alkalmas a bevezetőben szereplő Rendelet 2.
sz. mellékletében rögzített adatszolgáltatás végrehajtására.
A TSONLINE rendszer kialakításának szükségességét a Rendelet 6. § (1) pontja írja elő, miszerint „a
Településsoros Jegyzék összeállításához és felülvizsgálatához a 2. melléklet szerinti adatszolgáltatást
elektronikusan kell teljesíteni a fővárosi és a települési önkormányzatoknak a tárgyév december 31én fennálló állapotra vonatkozóan, a tárgyévet követő év április 30. napjáig.” A TSONLINE rendszer az
előírt elektronikus adatszolgáltatás preferált felületét jelenti.
A TSONLINE rendszer a Belügyminisztérium kezdeményezésére és koordinálása mellett az Országos
Vízügyi Főigazgatóság 1 intézkedése nyomán került kialakításra 2017-ben. A rendszer első, éles
üzemelésére 2018-ban került sor.
2 ADATLAPOK
A TSONLINE rendszerben az alábbi adatlap típusok állnak rendelkezésre:
Sorszám

Adatlap címe

Adatlap pontos neve, leírása

1

Közintézményi/turisztikai egyedi
létesítmények

A településen meglévő közintézményi vagy szállodai/turisztikai létesítmények
szennyvizeinek tisztítására szolgáló egyedi szennyvíztisztító létesítmény(ek), zárt
szennyvíztároló(k)

2

Lakossági egyedi létesítmények

A településen üzemel-e jegyzői (vagy építésügyi, vízügyi) hatáskörbe tartozó, lakossági
szennyvizek tisztítására, elhelyezésére szolgáló egyedi szennyvízkezelő berendezés,
oldómedencés létesítmény, egyedi zárt szennyvíztároló?

Ingatlanok (1)

Egyedi szennyvíztisztító berendezéssel ellátott ingatlanok (1)

Ingatlanok (2)

Tisztítómezővel ellátott oldómedencés létesítménnyel rendelkező ingatlanok (2)

Ingatlanok (3)

Egyedi zárt szennyvíztárolóval ellátott ingatlanok (3)

6

Tárgyévi tervezett fejlesztések

A tárgyévi TERVEZETT önkormányzati fejlesztés(ek)

7

Tárgyévi beruházások

A tárgyévi FOLYAMATBAN LÉVŐ/TERVEZETT új rendszer adatai

3,4,5

1

Az OVF honlapja: www.ovf.hu
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A tárgyévi beruházási ráfordítások folyó áron összesen (nettó ezer Ft)

A táblázatokban található műszaki fogalmak a 147/2010. (IV.29.) Korm. rendelet értelmező
rendelkezései - és egyéb kiegészítések - alapján az alábbiak.
Egyedi szennyvíztisztítás: olyan egyedi szennyvíztisztító létesítmények alkalmazása, amelyek
legalább 1, legfeljebb 50 lakosegyenérték szennyvízterhelésnek megfelelő települési szennyvíz
tisztítását, végső elhelyezését, illetve átmeneti gyűjtését, tárolását szolgálják.
Egyedi szennyvíztisztító berendezés: olyan vízilétesítmény, amely a települési szennyvizek nem
közműves, biológiai tisztítását energia bevitel segítségével végzi. Közérthetőbben: elektromos áram
felhasználásával működő, az 1-50 lakosegyenérték szennyvíz tisztítását elvégző kisberendezés,
amelyből tisztított szennyvíz kerül elvezetésre vagy elszikkasztásra.
Tisztítómezővel ellátott oldómedencés létesítmény: olyan oldómedencéből és tisztítómezőből álló
vízilétesítmény, amely a települési szennyvizek nem közműves elvezetésére és elhelyezésére szolgál,
és amely a szennyezőanyagok anaerob lebontását energia bevitel nélkül végzi. Közérthetőbben: az
oldómedencéből ülepítés után dréncsöveken keresztül szivárog a szennyvíz a föld alatt lévő
tisztítómezőbe, ahol a szennyvíztisztítási folyamatok lezajlanak, s elektromos áram nem kerül
felhasználásra.
Egyedi zárt szennyvíztároló: olyan egy vagy több, zártan és vízzáróan kialakított tartályból, illetve
medencéből álló közműpótló műtárgy, amely a szennyvizek időszakos ártalommentes gyűjtésére és
tárolására szolgál.
2.1 KÖZINTÉZMÉNYI/TURISZTIKAI EGYEDI LÉTESÍTMÉNYEK
Az adatszolgáltatásban közölt adatok a kitöltést megelőző év december 31-i állapotára vonatkoznak.
Ezen adatlap kérdései a település illetve településrész közintézményeinek, turisztikai
létesítményeinek egyedi szennyvíztisztítására, valamint a hozzájuk kapcsoló ellenőrzésekre
vonatkoznak.
Az 5-24. sorokban a közintézményi (óvoda, iskola, idősek otthona, egyéb), szállodai, illetve turisztikai,
egyedi megoldásokról, illetve azok ellenőrzéséről kell számot adni.
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Csatornahálózattal nem rendelkező településeknél a településen lévő valamennyi önkormányzati
ingatlan és turisztikai egység esetében meg kell adni az egyedi szennyvíztisztítási megoldást.
Amennyiben a településen nincs csatornahálózat, csak akkor szerepelhet az egyedi megoldásokra 0,
ha a településen sem önkormányzati sem turisztikai egység nincs!
Csatornázott településeknél a település azon közintézményi ingatlanok és turisztikai egységek
szennyvíztisztításáról kell nyilatkozni, amelyek még nincsenek bekötve a csatornahálózatba.
Az 5-7. sorokban feltüntetett egyedi szennyvíztisztítási megoldások közül - ellenőrzés, kötelezés vagy
egyéb információk alapján ismert – a nem megfelelőket a 13-19. soraiban is szerepeltetni szükséges.
Itt kell számba venni, ha az ingatlanon nem megfelelő zárt szennyvíztároló működik. Erről a jegyző a
településen történő, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséhez szükséges
engedéllyel rendelkező közszolgáltatóktól tud információhoz jutni. A közszolgáltatási tevékenység
bejelentését és felügyeleti módját a 455/2013. (XI. 29.) Korm. rendelet írja elő. A kormányrendelet
szerint ingatlanonkénti bontásban a települési önkormányzatnak adatot kell szolgáltatnia a tárgyévet
követő év március 1. napjáig.
A jegyzőknek segítséget nyújt még az adatszolgáltatásban a talajterhelési díj ismerete a településen,
valamint az engedélyek megléte a kisberendezések elhelyezéséhez. Továbbá a vízgazdálkodási
hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 24. § (7) bekezdése szerinti, az
önkormányzat által vezetett helyi vízgazdálkodási hatósági nyilvántartás. Eszerint a települési
önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges az 500 m3/év mennyiséget meg nem haladó,
kizárólag háztartási szennyvíz tisztítását és a tisztított szennyvíz elszikkasztását szolgáló
vízilétesítmény létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez.
Az 5-7. sorokban „0”-tól eltérő adat esetén a 9-11. sorok értelemszerűen vonatkozó értéke nem lehet
„0”. A közintézményben átlagosan tartózkodó, a szállodában vendégéjszakákhoz tartozó lakosszámot
kell beírni.
A 13-19. sorok adattal történő kitöltése esetén az 5-11. sorok kitöltése is szükséges.
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Üres cella ne maradjon!
2.2 LAKOSSÁGI EGYEDI LÉTESÍTMÉNYEK
Az adatszolgáltatásban közölt adatok a kitöltést megelőző év december 31-i állapotára vonatkoznak.
Ezen adatlap kérdései a település, illetve településrész lakóépületeinek egyedi szennyvíztisztítására,
valamint a hozzájuk kapcsolódó ellenőrzésekre vonatkoznak.

Csatornahálózattal nem rendelkező településeknél a település összes ingatlana esetében meg kell
adni az egyedi szennyvíztisztítási megoldást.
Amennyiben a településen nincs csatornahálózat, nem fogadható el az az adatszolgáltatás, ahol az
egyedi megoldásokra 0 szerepel!
Csatornázott településeknél a település azon lakóingatlanjainak szennyvíztisztításáról kell nyilatkozni,
amelyek még nincsenek bekötve a hálózatba. Ezek számát a 25-35. sorban kell feltűntetni, illetve az
ezek közül nem megfelelőeket a 39-47. sorokban is.
Itt kell számba venni, ha az ingatlanon nem megfelelő zárt szennyvíztároló működik. Erről a jegyző a
településen történő, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséhez szükséges
engedéllyel rendelkező közszolgáltatóktól tud információhoz jutni. A közszolgáltatási tevékenység
bejelentését és felügyeleti módját a 455/2013. (XI. 29.) Korm. rendelet írja elő. A kormányrendelet
szerint ingatlanonkénti bontásban a települési önkormányzatnak adatot kell szolgáltatnia a tárgyévet
követő év március 1. napjáig.
A jegyzőknek segítséget nyújt még az adatszolgáltatásban a talajterhelési díj ismerete a településen,
valamint az engedélyek megléte a kisberendezések elhelyezéséhez. Továbbá a vízgazdálkodási
hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 24. § (7) bekezdése szerinti, az
önkormányzat által vezetett helyi vízgazdálkodási hatósági nyilvántartás. Eszerint a települési
önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges az 500 m3/év mennyiséget meg nem haladó,
kizárólag háztartási szennyvíz tisztítását és a tisztított szennyvíz elszikkasztását szolgáló
vízilétesítmény létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez.
Az 25., 29., 33. cellákban „0”-tól eltérő adat esetén a 26., 27., 30., 31., 34., 35. cellák értelemszerűen
vonatkozó értéke nem lehet „0”. A lakóingatlanok esetében a lakhely szerint tartózkodó lakosszámot
kell beírni.
A 39-47. sorok adattal történő kitöltése esetén az 25-35. sorok kitöltése is szükséges.
Üres cella ne maradjon!
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2.3 INGATLANOK
Az adatszolgáltatásban közölt adatok a kitöltést megelőző év december 31-i állapotára vonatkoznak.

Ezeken az adatlapokon – (1), (2), (3) - kell felsorolni a kapcsolódó ingatlanok azonosítására szolgáló
helyrajzi számokat, vagy EOV koordinátákat, az alábbiak szerint bontva:




Egyedi szennyvíztisztító berendezéssel ellátott ingatlanok (1)
Tisztítómezővel ellátott oldómedencés létesítménnyel rendelkező ingatlanok (2)
Egyedi zárt szennyvíztárolóval ellátott ingatlanok (3)

A felsoroláskor vagy az ingatlan helyrajzi számát, vagy pedig ha ez nem ismeretes, akkor jellemző (pl.
súlyponti) EOVx, EOVy koordinátáit kell kitölteni. Az EOV koordináták méterben adhatók meg, egész
pontossággal, tizedesjegyek nélkül, maximum 6 decimális karakter szerepelhet a mezőben.
Amennyiben nincs adat a helyrajzi számokra, akkor azt fel kell mérni, vagy a földhivataltól be kell
kérni.
Pontosan annyi helyrajzi számnak kell felsorolva lennie, ahány darab a megfelelő sorokban
összegszerűen az előző adatlapokon (közintézményi, turisztikai és lakossági) fel volt tüntetve.
2.4 TÁRGYÉVI TERVEZETT FEJLESZTÉSEK

Az adatszolgáltatásban közölt adatok a kitöltés évére vonatkoznak.
Az 54-59. sorok a tervezett fejlesztésekre vonatkoznak, ezekre a sorokra csak „igen” vagy „nem”
válasz adható. Az „igen” válasz egyenértékű a jelölőnégyzet kipipálásával. A „nem” válasz az üres
jelölőnégyzet.
Igen válasz megadása (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.
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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.
2.5 TÁRGYÉVI BERUHÁZÁSOK
Amely település a 1084/2016. (II. 29.) Kormányhatározatban szerepel, ott az adatszolgáltatásban
tervezett vagy folyamatban lévő beruházásnak meg kell jelennie.

Ezek a sorok a tervezett, folyamatban lévő, vagy tárgyi évben befejezett fejlesztésekre vonatkoznak.
A több települést magába foglaló szennyvízelvezetési agglomerációk esetén a szennyvíztisztító
telepre (és a kapcsolódó szennyvíziszap kezelésre) vonatkozó fejlesztési adatokat az agglomeráció
központi településének (ahol a szennyvíztisztító telep van, vagy lesz) adatlapján kell csak megadni.
A szállítóvezeték fejlesztését annak a településnek az adatlapján kell kitölteni, amelynek
csatlakozását szolgálja a szennyvíztisztító telephez.
Az 60. sorban a befogadó szennyvízelvezetési agglomeráció megnevezése: az agglomeráció központi
településének, illetve az önálló település neve (ahol a szennyvíztisztító telep van vagy lesz).
61. …szennyezőanyag terhelés, melynek kezelésére a beruházás irányul (lakosegyenérték): a
beruházás alapját szolgáló jóváhagyott vízjogi engedélyezési tervek szerint, vagy a szennyvízközművel
nem ellátott területen - egyéb adat hiányában - 1 fő = 1 lakosegyenértékkel vehető figyelembe (a
tárgyi település/településrész terhelése)
A 62-77. sorok tekintetében csak dátum lehet a válasz, értelemszerűen az előkészítő intézkedések
befejezésének, a kivitelezés megkezdésének illetve a kivitelezés befejezésének (próbaüzem lezárása,
végleges üzembe helyezés) időpontja, vagy várható időpontja (év, hónap).
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Amennyiben az önkormányzatnak a településre vagy településrészre nincs sem tervezett, sem
folyamatban lévő beruházása, a dátumra vonatkozó cellákat kérjük üresen hagyni.
2.6 BERUHÁZÁSI RÁFORDÍTÁSOK

78. A beruházás teljes bekerülési költsége (nettó ezer Ft): a beruházással érintett évek szerinti
bekerülési költségek összege a tárgyi település/településrész vonatkozásában (beleértve az
előkészítő intézkedések költségeit is).
Az 80 -113. sorokban a beruházások tárgyévi bekerülési költségét kell feltüntetni (nettó ezer Ft –
kérjük a kitöltésnél fokozott figyelemmel lenni a nagyságrendre!).
A 84., 91., 98., 105. és 112. sorokban szükséges megadni, ha a beruházás megvalósításához
önkormányzati, állami, víziközmű-társulati forrás, illetve hitelen kívül egyéb forrás (pl. európai uniós)
is rendelkezésre áll. A 85., 92., 99., 106. és 113. sorokban szükséges az egyéb forrás szöveges
megnevezése.
Amennyiben az önkormányzatnak a településre vagy településrészre nincs sem tervezett, sem
folyamatban lévő fejlesztése, a költségekre vonatkozó cellákat kérjük nullával kitölteni, üres cella a
költségek vonatkozásában ne maradjon!
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