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ÜZLETSZABÁLYZAT  
FEJÉRVÍZ ZRt. 
 

1. Az üzletszabályzat hatálya, fogalom meghatározások, a FEJÉRVÍZ ZRt.-re mint Szolgáltatóra 
vonatkozó adatok, és a tevékenység bemutatása. 
 

1.1 Az üzletszabályzat érvényessége, hatálya 
 
Az üzletszabályzat valamennyi felhasználói csoportra tartalmazza az érvényes Általános Szerződési Feltétele-
ket. Hatályossá a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal jóváhagyását követően válik. Módosítása 
csak a vonatkozó jogszabályokban leírtak szerint lehetséges.  
1.1.1.Területi hatály 
Az üzletszabályzat területi hatálya kiterjed a FEJÉRVÍZ ZRt. által ellátott valamennyi településre és település-
részre, illetve ott lévő felhasználási helyre. 
1.1.2. Tárgyi hatály 
Az Üzletszabályzat tárgyi hatálya kiterjed a FEJÉRVÍZ ZRt. által nyújtott szolgáltatások Általános Szerződési 
Feltételeire, így a szolgáltatás minőségi, műszaki, mennyiségi elszámolási és fizetési előírásaira, a felhasználó-
val megkötött egyedi közszolgáltatási szerződések feltételeire, a szerződésszegésre, a szerződés nélküli víz – 
és csatornahasználatra vonatkozó szabályokra és az ellátás színvonalának, a felhasználói igény kielégítésének 
részletes szabályaira, továbbá a panaszkezelésre. 
1.1.3. Személyi hatály 
Az Üzletszabályzat személyi hatálya kiterjed a FEJÉRVÍZ ZRt. víziközmű-szolgáltatási tevékenységében bármi-
lyen módon és mértékben közreműködő munkatársára valamint valamennyi felhasználóra. 
1.1.4 Időbeli hatály 
Az Üzletszabályzat a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: a Hivatal) jóváha-
gyását követően lép hatályba. Ezzel egyidejűleg az Üzletszabályzat és a benne foglalt Általános Szerződési 
Feltételek a korábban megkötött közszolgáltatási (közüzemi) szerződések helyébe lépnek, és ezáltal a hatály-
balépése előtt már folyamatban lévő jogviszonyokra is alkalmazandók. Az üzletszabályzat mellékleteiben sze-
replő, piaci hatásoknak kitett tartalom a jóváhagyást követően is módosulhat. 
 
 
1.2. Fogalom-meghatározások 
 

 alapdíj: a víziközmű-szolgáltatásrendelkezésre állásáért fizetendő díj 

 átadási pont: a víziközmű törzshálózat azon része, amely beépített mérőberendezés, elzáró-
szerelvény és mintavételi lehetőség útján biztosítja két víziközmű-rendszer kapcsolatát, valamint az 
összekapcsolt víziközmű-rendszerek üzemeltetése során az ivóvízátadás, - átvétel és a szennyvízát-
adás, - átvétel mennyiségi és minőségi elszámolásának műszaki feltételeit. 

 bebocsátó: aki a bebocsátási helyen a szennyvíz törzshálózatra bekötött ingatlanról a szennyvízelve-
zetés szolgáltatási ponton a közműves szennyvízelvezető törzshálózatba szennyvizet, vagy a nem 
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz bebocsátási ponton nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvizet bocsát be; 

 Bebocsátási hely közműves szennyvízelvezetés esetében a szennyvízelvezetés szolgáltatási pontja, 
nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz esetében pedig a nem közművel összegyűjtött háztar-
tási szennyvíz bebocsátási pontja; 

 bekötési vízmérő: a felhasználási hely ivóvízhasználatának mérésére szolgáló, az ivóvíz-
bekötővezeték végpontjára telepített hitelesített mérő,  

 csatlakozó ivóvízhálózat: több felhasználási hely ivóvízét az ivóvíz-bekötővezeték végpontjától a házi 
ivóvízhálózatokba szállító vízvezeték-hálózat, amely az érintett felhasználási helyek közös tartozékát 
képezi, 
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 csatlakozó szennyvízhálózat: több felhasználási hely szennyvizét a házi szennyvízhálózatokból a 
szennyvíz-bekötővezeték végpontjához szállító vezeték-hálózat, amely az érintett felhasználási helyek 
közös tartozékát képezi, 

 egyéb víz: a szennyvízelvezető műbe bocsátott települési, háztartási vagy ipari szennyvíznek nem mi-
nősülő, a víziközmű-szolgáltató hozzájárulásával bebocsátott víz; 

 egytényezős díj: az alapdíjat és a fogyasztással arányos díjat együttesen magába foglaló díj 

 elkülönített felhasználói hely: felhasználási helyen belül minden, fizikailag elkülöníthető vízhasználat-
tal rendelkező, de önálló felhasználási helynek nem minősülő épület, épületrész, lakás, nem lakás céljá-
ra szolgáló helyiség, önállóan használható bérlemény; 

 elkülönített vízhasználó: az elkülönített felhasználói hely tulajdonosa, vagy egyéb jogcímen használó-
ja; 

 előzetes szerződéses ajánlat: a Szolgáltató által víziközmű szolgáltatás létrejöttére tett ajánlat, mely 
az adott felhasználói helyre vonatkoztatva részletezi a víziközmű-szolgáltatás feltételeit és körülménye-
it. Nem tartalmazza viszont az üzembe helyezés során keletkezett adatokat és egyéb, a szerződéshez 
tartozó, felhasználási helyhez kötődő azonosítókat. Emiatt az előzetes szerződéses ajánlat mindkét fél 
által történő esetleges aláírásával nem jön létre az írásos közszolgáltatási szerződés.  

 felhasználási hely: az a víziközmű-szolgáltatásba bekapcsolt ingatlan, amelyen a víziközmű-
szolgáltatást a felhasználó igénybe veszi, 

 felhasználó: a víziközmű-szolgáltatást e törvény szerinti szerződéses jogviszony keretében, vagy a 
víziközmű-szolgáltatási törvény szerint meghatározott ideiglenes szolgáltatás időtartama alatt a 
víziközmű-szolgáltató előzetes hozzájárulásával ténylegesen igénybe vevő természetes vagy jogi sze-
mély, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki (amely) a víziközmű-szolgáltatásba bekap-
csolt ingatlan használója, és sorban mögötte az ingatlan tulajdonosa. 

 fogyasztásmérő: a vízmennyiség vagy a szennyvízmennyiség mérésére szolgáló mérőeszköz:  
 

ivóvízmérő: a bekötési vízmérő és a mellékvízmérő mellett az ivóvízhálózatba beépített – az 
áramló víz mennyiségének meghatározására szolgáló – hitelesített mérőeszköz és annak tartozé-
kai:  
mellékvízmérő: a bekötési vízmérő után beépített, elkülönített ivóvízhasználat mérésére szolgáló 
mérő 

ikermérő: egy vagy több ingatlan különböző felhasználási helyei ivóvízhasználatának mérésére 
szolgáló, az ivóvíz bekötővezeték végpontjára csillagpontosan kialakított bekötési vízmérők,  
locsolási vízmérő: locsolási célú vagy haszonállat tartásához vízhasználat mérése céljából ivóvíz-
bekötővezetékre telepített, kizárólag közterületi locsolási bekötési vízmérő, vagy ivóvíz bekötő ve-
zetékre telepített ikermérő, vagy a bekötési vízmérőt követő házi ivóvízhálózatra telepített mellék-
vízmérő,  
törzshálózati vízmérő: közvetlenül a törzshálózati felhasználási helyekre, többek között közterületi 
vízvételi helyre telepített vízmérő;  
szennyvízmennyiség-mérő: a szennyvízhálózatba beépített – az áramló szennyvíz mennyiségé-
nek meghatározására szolgáló – kalibrált mérőeszköz (így például készülék, berendezés, mű-
szer), ideértve annak tartozékait is: 
közműves szennyvízmennyiség-mérő: a szennyvíz mennyiségének mérésére alkalmas, a fel-
használó által a víziközmű-szolgáltató jóváhagyásával beépített műtárgy, berendezés, amelyet a 
felhasználó akkreditált, kalibráló laboratórium igénybevételével hiteles használati etalonnal rend-
szeresen ellenőriz;  

 Szennyvízmennyiség meghatározására használt vízmérő: saját kútból, egyéb nem közműből 
származó víz mérésére alkalmazott, a felhasználó által hitelesített vízmérő, mely a közcsatornába 
bocsátott szennyvíz mennyiségének meghatározására szolgál. 

 Telki vízmérő: A felhasználási helyről a szennyvíz törzshálózatba vezetett mindazon vizek 
mennyiségének meghatározására szolgáló, a gyártó előírásai szerint beépített, hitelesített mérő-
eszköz – ide nem értve a bekötési vízmérőt, a mellékszolgáltatási szerződés alapjául szolgáló mel-
lékvízmérőt és a locsolási vízmérőt – amely a saját célú ivóvízműből, saját célú kútból vagy más, a 
felhasználási helyen keletkező természetes vízforrásból származó víz térfogatát méri. 
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 fogyasztással arányos díj: 1m
3 

szolgáltatott ivóvízmennyiség, vagy szennyvíz-bekötővezetékbe bo-
csátott szennyvízmennyiség díja;  

 fogyatékkal élő felhasználó: a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról 
szóló törvény szerinti fogyatékossági támogatásban részesülő személy, a vakok személyi járadékában 
részesülő személy, továbbá az a személy, akinek életét vagy egészségét a víziközmű-szolgáltatás fel-
függesztése vagy annak korlátozása közvetlenül veszélyezteti. 

 gazdálkodó szervezet: a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet 

 gyermekintézmény: 
a) nemzeti köznevelésről szóló törvény szerinti óvoda, általános iskola, gyógypedagógiai nevelési-
oktatási intézmény, konduktív pedagógiai intézmény, és az ezekhez tartozó kollégium, ha 

aa) állami vagy önkormányzati fenntartású, vagy 
ab) állami vagy önkormányzati feladatok ellátására hatályos köznevelési szerződéssel rendel-
kezik; 

b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerinti bölcsőde, családi napközi, 
gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, gyermekotthon, lakásotthon, utógondozói ott-
hon és javítóintézet, ha 

ba) állami vagy önkormányzati fenntartású, vagy 
bb) állami vagy önkormányzati feladatok ellátására hatályos ellátási szerződéssel rendelkezik; 

 házi ivóvízhálózat: a felhasználási hely ivóvízfogyasztását biztosító - az ingatlan alkotórészét képező - 
vezeték, amely a vízkivételi helyig szállítja a vizet, valamint annak kiegészítő elemei (így különösen 
vízmérő berendezés elhelyezésére szolgáló akna), 

 házi szennyvízhálózat: a felhasználási helyen keletkező szennyvíz összegyűjtését szolgáló - az ingat-
lan alkotórészét képező - vezeték, valamint annak kiegészítő elemei (így különösen szennyvízmennyi-
ség-mérő, szennyvízminőség-ellenőrző akna, szennyvíz-előkezelő mű), 

 háztartási szennyvíz: emberi tartózkodás céljára szolgáló területről vagy szolgáltatásból származó 
szennyvíz, amely az emberi anyagcseréből és háztartási tevékenységből származik, nem tartalmaz ta-
lajvizet vagy csapadékvizet és nem minősül veszélyes hulladéknak; 

 intézményi felhasználó: központi költségvetési szerv és annak költségvetési intézménye, a helyi ön-
kormányzat és annak költségvetési intézménye, valamint normatív állami támogatásban részesülő, köz-
feladatot ellátó, nem nyereség- és vagyonszerzési célt szolgáló egyéb intézmény.  

 ipari szennyvíz: minden olyan szennyvíz, amelyet valamely ipari vagy kereskedelmi tevékenység foly-
tatására szolgáló helyiségből bocsátanak ki, és ami nem háztartási szennyvíz vagy csapadékvíz és 
nem veszélyes hulladék; 

 ivóvíz-bekötővezeték: az ivóvíz-törzshálózat és a házi ivóvízhálózat vagy a csatlakozó ivóvízhálózat 
között kiépített vezeték a tartozékaival, valamint a bekötési vízmérő, amely 
bekötési vízmérő esetében úszótelkes és telekhatáron kialakított zártsorú beépítésnél az épület külső 
falsíkjáig terjed,  
önálló vízmérő aknaként kialakított vízmérési helyen bekötési vízmérőt követő elzáró szerelvényig, en-
nek hiányában a bekötési vízmérőt követő 10 cm-es vezetékszakasz végéig terjed. 
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 vezeték-
szakasz végéig terjed, 

 ivóvíz hálózat közegészségügyi veszélyeztetése: az, az emberi tevékenység, amely alkalmas arra, 
hogy annak következményeként a közüzemi ivóvíz hálózatban szállított ivóvíz elszennyeződjön és em-
beri fogyasztásra alkalmatlanná váljon; 

 ivóvízmérési hely: az ivóvizet szállító vezeték és környezetének úgy kialakított része, amely lehetővé 
teszi - a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelve - az elszámolás alapjául szolgáló ivóvízmérő 
szakszerű beépítését, működtetését és ellenőrzését; 

 ivóvízmű: közműves ivóvízellátást szolgáló víztermelő, vízkezelő, -tároló és - elosztó létesítmények, 
berendezések összessége; 

 ivóvízvételi hely: az ivóvizet szállító vezeték azon része, ahol a beépített szerelvények rendeltetéssze-
rű használatával a vezetékből ivóvíz vételezése lehetséges;  
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 ivóvíz-törzshálózat: olyan a víziközmű-rendszer részét képező hálózat, amely az ivóvíz-
főnyomóvezetékből, az erre kapcsolt elosztóvezetékekből és ezek berendezéseiből áll, 

 kényszeráramoltatású szennyvízelvezetés: nem gravitációs körülmények között üzemeltetett, nyo-
más alatti vagy vákuumos elven működő szennyvízelvezető hálózat;  

 Kisközület: az a 10 fő alatti vállalkozás, illetve egyéb gazdasági szereplő, amely tevékenységéhez 
nem használ vizet, és csak szociális szennyvizet bocsát ki. 

 közintézményi felhasználó: a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehaj-
tásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet 55/A. § szerinti felhasználó;  

 közműves ivóvízzel ingatlanon belül ellátott: a víziközmű-szolgáltatásba bekapcsolt ingatlan; 

 közműves ivóvízzel ingatlanon kívül ellátott: az, akinek lakhelyének legfeljebb 150 méteres körzetén 
belül közterületen, közkifolyón keresztül közüzemi ivóvízzel ellátott ivóvízvételi hely található; 

 közterületi vízvételi hely: lakossági ivóvíz-fogyasztás biztosítására, különösen korlátozás és felfüg-
gesztés esetén, vagy rendkívüli helyzetben tűzi víz vételezésére vagy egyéb közcélú vízigény kielégíté-
sére alkalmas, közterületen elhelyezett közcélú vízi létesítmény; 

 közműfejlesztési kvóta: víziközmű-szolgáltatásba bekapcsolt vagy bekapcsolni kívánt ingatlanhoz a 
víziközmű-szolgáltató által a közműfejlesztési hozzájárulás fizetésére kötelezett részére biztosított vagy 
biztosítandó kapacitás, amelynek mértékegysége: m3/nap, 

 közműves szennyvízelvezetéssel ellátott (ingatlan): ha rendelkezik szennyvíz-bekötővezetékkel (az 
ingatlan); 

 közterületi vízvételi hely: a közterületen lévő közkifolyó és a tűzcsap;  

 közületi felhasználó: az a jogi személy, vagy jogi személynek nem minősülő felhasználó, aki a 
víziközmű-szolgáltatást jövedelemszerző gazdasági tevékenységhez veszi igénybe. 

 közszolgáltatási szerződés: a víziközmű szolgáltatásba bekapcsolt ingatlan esetében a víziközmű-
szolgáltató és a felhasználó között a szolgáltatási pontokon keresztül történő szolgáltatásokra kötendő 
szerződés. A közszolgáltatási szerződés a szerződéses ajánlat mindkét fél által történő aláírásával jön 
létre. 
 

 lakossági felhasználó: az a természetes személy felhasználó, aki a víziközmű-szolgáltatást nem jöve-
delemszerző gazdasági tevékenységhez veszi igénybe, valamint a társasház és a lakásszövetkezet, 

 mellékszolgáltatási szerződés: az elkülönített vízhasználat elszámolása céljából az elkülönített víz-
használóval kötött közszolgáltatási szerződés; 

 műszakilag elérhető törzshálózat: az a törzshálózat, amely víziközmű-bekötővezeték (ivóvíz-
bekötővezeték vagy szennyvíz-bekötővezeték) kiépítésével elérhető, és az igényelt kapacitás rendelke-
zésre áll; 

 műszakilag rendelkezésre álló szennyvízcsatorna: az ingatlant határoló közterületen található 
szennyvízelvezető törzshálózat, amelybe a házi szennyvízhálózat bekötése gravitációsan, 
kényszeráramoltatású szennyvízelvezetés esetén házi beemelő vagy vákuumszelep közbeiktatásával 
biztosítható; 

 nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz-bebocsátási pont: a szennyvíz törzshálózatnak 
vagy szennyvíztisztító telepnek e célra kijelölt és kialakított része, amely vízjogi üzemeltetési engedély-
lyel rendelkezik. 

 nyíltárkos bemérés: a közműnyilvántartásról szóló építésügyi előírásoknak megfelelő műszaki doku-
mentáció elkészítése; 

 nyomáspróba: zártszelvényű, 1 bar-nál nagyobb nyomás alatti folyadékszállító hálózatok minőség-
vizsgálatára előírt módszer 

 rendszerfüggetlen víziközmű-elem: a víziközmű olyan nem egyedi gyártású berendezése, alkotóré-
sze, amely a víziközműtől állagsérelem nélkül elválasztható és a víziközmű-hálózaton vagy a 
víziközmű-hálózatok között - alkalmazási céljára figyelemmel - szabadon áthelyezhető (így különösen 
fogyasztásmérő berendezés, szennyvíz átemelő szivattyú, irányítástechnikai berendezés). 

 szennyvíz-bebocsátási pont: a szennyvízelvezetés szolgáltatási pont vagy a települési folyékonyhul-
ladék-bebocsátási pont;  
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 szennyvíz bekötővezeték: az ingatlanon keletkező szennyvizeknek, továbbá egyesített rendszerű 
szennyvízelvezetés esetén a csapadékvizeknek a szennyvíz törzshálózatba történő bevezetésére szol-
gáló vezeték, amelynek a végpontja, ha  
a) gravitációs: a telekhatáron belül, attól legfeljebb 1 méter távolságra telepített ellenőrzőaknáknak vagy 
ellenőrző-, tisztítónyílásnak a kimeneteli oldala, ezek hiányában  
aa) telekhatáron kialakított zártsorú beépítés esetén az épület külső falsíkja,  
ab) nem telekhatáron kialakított zártsorú beépítés esetén az ingatlan határvonala,  
b) kényszeráramoltatású: szennyvizet a gravitációs szennyvíz-törzshálózatba juttató rendszer esetén a 
szennyvíz beemelő szivattyú szívócsonkja vagy vízbevezető rácsozata, továbbá a szennyvizet 
kényszeráramoltatású szennyvíz-törzshálózatba juttató rendszer esetében – az átemelő szivattyú, vagy 
vákuumszelep elhelyezésétől függetlenül – a szennyvíz beemelő szivattyú szívócsonkja, vízbevezető 
rácsozata, vagy a vákuumszelep fogyasztó felőli oldala;  

 szennyvíz előtisztító (előkezelő) berendezés: a szennyvízelvezető mű káros szennyezésének meg-
előzését szolgáló műtárgy (vízilétesítmény), amely a szennyvíz-bebocsátási hely előtt – a vízjogi enge-
délyben illetve jogszabályban előírt minőségűre tisztítja – a szennyvizet;  

 szennyvíz-elvezetési hely: az a szennyvíz törzshálózatba bekapcsolt ingatlan, illetve azon belül mind-
azon elkülönített felhasználói hely, amelyeknek vízhasználata mellékszolgáltatási szerződés alapját ké-
pező mellékvízmérővel mért, és szennyvizei elvezetését a házi szennyvízhálózat biztosítja;  

 szennyvízelvezető mű (gyűjtőrendszer): a szennyvízelvezetési helyekről összegyűjtött szennyvíz zárt 
hálózaton történő szennyvíztisztító telepre való szállítását biztosító víziközmű-rendszer; 

 szennyvíztisztító telep: szennyvíztisztító telep: a víziközmű szennyvíztisztítási feladatait szolgáló önál-
ló része, amelyek szennyvizek mechanikai, biológiai, esetleg harmadik tisztítási fokozattal történő tisztí-
tását biztosítja, a kapcsolódó iszapkezelési technológiával együtt; 

 szennyvíz törzshálózat: olyan, a víziközmű-rendszer részét képező hálózat, amely a szennyvíz főgyűj-
tőből, az erre kapcsolt mellékgyűjtőkből és ezek berendezéseiből áll 

 szerződéses ajánlat: a közszolgáltatási szerződés létrehozása érdekében adott előzetes szerződéses 
ajánlat, kiegészítve az üzembe helyezésig, illetve annak során keletkezett adatokkal és egyéb, a szer-
ződéshez tartozó felhasználási helyhez kötődő tényezőkkel. A szerződéses ajánlat mindkét fél által tör-
ténő aláírásával létrejön az írásos közszolgáltatási szerződés. 

 szolgáltatási díj: a víziközmű-szolgáltatás igénybevételének ellenértékeként a víziközmű-
szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény szerint fizetendő díj. 

 szolgáltatási pont:  
a) ivóvíz-szolgáltatási pont:  

aa az ivóvíz-bekötővezetéknek a felhasználó felőli végpontja,  
ab) a víziközmű-szolgáltató által üzemeltetett törzshálózaton a közszolgáltatási szerződésben 

meghatározott hely, elágazási pont vagy végpont,  
ac) a víziközmű-szolgáltató által üzemeltetett rendszer átadási pontja,  

 
b) szennyvízelvezetési szolgáltatási pont: a szennyvíz-bekötővezeték felhasználó felőli végpontja, 

amely  
ba) gravitációs bekötővezeték esetén a telekhatáron belül, attól legfeljebb 1 m távolságra tele-

pített ellenőrzőaknának vagy ellenőrző-, tisztítónyílásnak a kimeneti oldala, ezek hiányá-
ban  
I. zártsorú beépítés esetén az épület külső falsíkja,  
II.nem zártsorú beépítés esetén az ingatlan határvonala, 
 

bb) kényszeráramoltatású rendszer esetén 
I. az ingatlanon keletkezett szennyvizet gravitációs szennyvíz törzshálózatba juttató 

rendszer szennyvízbeemelő szivattyújának szívócsonkja vagy szennyvízbevezető rá-
csozata,  

II. az ingatlan szennyvizeit kényszer-áramoltatású szennyvíz-törzshálózatba juttató 
rendszer esetén az átemelő szivattyú elhelyezésétől függetlenül szennyvíz beemelő 
szivattyújának szívócsonkja, vagy szennyvízbevezető rácsozata, vagy a vákuumsze-
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lep elhelyezkedésétől függetlenül a vákuumszelep felhasználó felöli oldala,  
bc) a víziközmű-szolgáltató és a felhasználó közötti közszolgáltatási szerződésben meghatá-

rozott pont,  
bd) a víziközmű-szolgáltató által üzemeltetett törzshálózaton a közszolgáltatási szerződésben 

meghatározott pont, be) a szennyvíz-átadó rendszerének átadási pontja;  
 

 szolgáltatott ivóvíz: közüzemi jogviszony keretében a felhasználó részére a szolgáltatási pon-

ton, vagy közvetlenül a víziközmű-elosztóhálózat vízvételezés céljára alkalmas szerelvényein 

keresztül, továbbá a szállított vízből biztosított ivóvíz;  

 szolgáltató: az üzletszabályzat keretein belül értelmezve a FEJÉRVÍZ ZRt. 

 távleolvasás: A Szolgáltató által végzett távleolvasást a mellékvízmérőre telepített, arra szer-

kezetileg rögzített adatgyűjtő és továbbító rádiós modullal teszi lehetővé. Az adatok kiolva-

sását a Szolgáltató végzi el, a felhasználási hely közvetlen felkeresése nélkül, annak közelé-

ből. 

 települési szennyvíz: háztartási szennyvíz, vagy háztartási és ipari szennyvíz keveréke, továbbá 
egyesített rendszer esetén csapadékvíz keveréke; ami meg kell, hogy feleljen a közcsatornába bocsá-
tás feltételeinek  

 új üzem: olyan üzem, amely e rendelet hatálybalépését követően  
a) kezdi meg működését,  
b) kezdi meg a 7. számú mellékletében meghatározott anyagok (a továbbiakban: Szennyezőanyag lista) 
felhasználásával járó tevékenységét, vagy  
c) legalább 20%-kal tartósan megnöveli az e rendelet hatálybalépését megelőző időszakhoz képest a 
Szennyezőanyag listában meghatározott anyagok felhasználását;  

 üzem: az a természetes vagy – a lakásszövetkezetek kivételével – jogi személy, illetve jogi személyi-
séggel nem rendelkező gazdasági társaság, aki (amely) a Szennyezőanyag listában meghatározott 
anyagot használ, továbbá a Szennyezőanyag listában meg nem jelölt anyagokat a küszöbérték 10%-át 
elérő mértékben bocsát be a közműves szennyvízelvezető műbe;  

 védendő felhasználó: az a természetes személy felhasználó, ideértve a mellékvízmérővel rendelkező 
elkülönített vízhasználót, valamint a fogyatékkal élő felhasználót is, aki jogszabályban meghatározott 
szociális helyzete alapján a víziközmű-szolgáltatásban megkülönböztetett feltételek szerint vehet részt. 
 

 víziközmű: olyan közcélú vízi-létesítmény, amely 
a) település vagy települések közműves ivóvízellátását, ezen belül az ivóvíztermelést, az ehhez kapcso-
lódó ivóvízbázis-védelmet, az ivóvízkezelést, - tárolást, - szállítást és - elosztást, felhasználási helyekre 
történő eljuttatást, mindezekhez kapcsolódóan a tűzivíz biztosítását vagy 
b) a közműves szennyvízelvezetés során (egyesített rendszer esetén a csapadékvíz-elvezetést is ide-
értve) a szennyvíz felhasználási helyekről történő összegyűjtését, elvezetését, tisztítását, a tisztított 
szennyvíz hasznosítását, elhelyezését szolgálja. 

víziközmű-fejlesztés: víziközműre irányuló olyan beruházási vagy felújítási tevékenység, mely célja 
szerint új víziközmű létesítését, a meglévő víziközmű bővítését, rekonstrukcióját és pótlását is magába 
foglalhatja. 

víziközmű-fejlesztési hozzájárulás: A nem lakossági felhasználó a víziközmű-szolgáltatóval kötött 
szerződésben foglaltak szerint a víziközmű-szolgáltató részére víziközmű-fejlesztési hozzájárulást fizet 

 a) közszolgáltatási szerződéses jogviszony esetében a felhasználási helyen biztosítandó szolgáltatási 
kapacitásért, 
b) a víziközmű-szolgáltatásba bekapcsolt ingatlanhoz biztosított kapacitás általa kezdeményezett bő-
vítéséért, továbbá 
c) a víziközmű-szolgáltatás minőségének (a víz minőségi paramétereinek) általa igényelt emelése 
esetében, 

  d) az új bekötés megvalósítását megelőzően. 
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 víziközmű-hálózat: az ivóvíz törzshálózat, a szennyvízelvezető törzshálózat, valamint az ivó- és a 
szennyvíz bekötővezetékek együttesen; 

 víziközmű-működtetés: a víziközmű üzemeltetésével, valamint a víziközmű-fejlesztéssel kapcsolatos 
tevékenységek összessége. 

 víziközmű-rendszer: a víziközművek olyan egybefüggő struktúrája, amely: 
a) önállóan, kizárólag egy település ellátását biztosítja (szigetüzem), 
b) önállóan, több település ellátását is szolgálja, 
c) átadási pontokkal egyértelműen körülhatárolt, a kapcsolódó szolgáltatás nyújtását is, vagy kizáróla-
gosan azt biztosítja, 
d) átadási pontokkal egyértelműen körülhatárolt, kapcsolódó szolgáltatással kiegészülve egy vagy több 
településre nézve képes biztosítani a víziközmű-szolgáltatás műszaki feltételeit, 

 víziközmű-szolgáltatás: a közműves ivóvízellátás az ahhoz kapcsolódó tűzivíz biztosítással, továbbá a 
közműves szennyvízelvezetés és - tisztítás, ide értve az egyesített rendszerű csapadékvíz-elvezetést 
is, mely tevékenységek által megnyilvánuló szolgáltatások közül az egyiket, vagy mindkettőt a 
víziközmű-szolgáltató a felhasználó részére közszolgáltatási jogviszony keretében nyújtja (a továbbiak-
ban együtt: víziközmű-szolgáltatási ágazatok), 

 víziközmű-szolgáltatásba bekapcsolt ingatlan: az az ingatlan vagy ingatlanrész 
a) amelyen legalább egy olyan vízvételi hely található, amely a közműves ivóvízellátásra lehetőséget 
kínál, vagy 
b) amelyen a keletkező szennyvíz részben, vagy egészben történő elvezetése érdekében a szennyvíz-
bekötővezeték, vagy a szennyvíz bekötővezeték és a csatlakozó szennyvízhálózat kiépült, 
 

 víziközmű-hálózat szállító képessége: a vízjogi üzemeltetési engedélyben foglaltak alapján meghatá-
rozható teljesítőképesség; 

 víziközmű-szolgáltató: az a víziközmű-szolgáltatást végző gazdasági társaság, amely a Vksztv. alap-
ján működési engedélyt kapott; illetve a vksztv. alapján szolgáltatási tevékenységet végezhet 

 vízzárósági próba: az épített, zártszelvényű, gravitációs elven működő folyadékszállító hálózatok és 
tároló medencék minőségvizsgálatára előírt módszer 

 Zárógyűrű (VIPAK): a vízmérő idegen kezű megbontásának ellenőrzésére szolgáló elem 
 

 
1.3. A Szolgáltató adatai 
 
A FEJÉRVÍZ ZRt. 1994. július 1- jén jött létre, mint a Fejér Megyei Önkormányzatok Közös Víz és Csatornamű 
Vállalat általános jogutódja. 
 
1.3.1. A FEJÉRVÍZ ZRt. főbb cégjogi adatai 
 
Cégneve: FEJÉRVÍZ ZRt.  Fejér Megyei Önkormányzatok Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvény-
társaság  
Rövidített cégneve: FEJÉRVÍZ ZRt. 
Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Királysor 3-15. 
Cégjegyzékszáma: Cg. 07-10-001122 
A FEJÉRVÍZ ZRt. határozatlan időtartamra alakult, üzleti éve január 1-jén kezdődik és ugyanazon év december 
31-én végződik. 
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1.3.2. A FEJÉRVÍZ ZRt. egyéb adatai 
 
Adószám: 11111 544-2-07 
Számlaszám: KHB 10402908-29018020- 00000000 
 
 
1.4. A FEJÉRVÍZ ZRt. tevékenysége 
 
1.4.1. Alaptevékenység 
Közüzemi ivóvíz szolgáltatás a szükséges víztechnológiai folyamatokkal, valamint szennyvízelvezetés és keze-
lés a szükséges környezetvédelmi teendőkkel. A FEJÉRVÍZ ZRt. víziközmű-szolgáltatási tevékenységének 
egészére érvényesen már 2002 - ben tanúsíttatta azt az Integrált Irányítási Rendszert, mely az ISO 9001. sz 
szabvány érvényre juttatásán keresztül a felhasználói igények minél teljesebb kielégítését célozza. 
 
1.4.2. Egyéb üzleti tevékenységek 
 

- Vízmérőjavítás, hitelesítés, 
- vízellátási, csatornázási anyagok, szerelvények forgalmazása, 
- víz és hulladékok laboratóriumi vizsgálata, 
- elektromos rendszerek kivitelezése, 
- csatornavizsgálat kamerával, 
- szivattyújavítás. 

E tevékenységek nem esnek jelen üzletszabályzat hatálya alá. 
 
1.4.3. Környezetvédelmi tevékenység, vízbiztonság 
 
A FEJÉRVÍZ ZRt. gondolkodásmódjának sarokköve, hogy az ivóvízkészleteket elsősorban a szennyvizek 
lelkiismeretesen végzett kezelésével lehet megvédeni. Ennek tudatában, az ISO 14001 sz. környezetirányítási 
szabványra támaszkodva működteti szennyvíztisztító telepeit, és tartja karban csatornahálózatát.  
A szennyvízelvezetés és-tisztítás mellett az érzékeny vízbázisok közvetlen védelmét szolgálja a hidrogeológiai 
védőterületek kialakítása, és a potenciális veszélyek folyamatos monitorozása, illetve a megfelelő 
közbeavatkozások megtétele. 
Az ötezer fő kiszolgálását meghaladó ivóvízellátó rendszerekre a FEJÉRVÍZ ZRt. vízbiztonság terveket 
dolgozott ki, eszerint üzemeltet, melynek eredményeként az egészségügyi kockázatok kizárhatók, illetve 
minimalizálhatók. A Szolgáltató az ivóvizet és a tisztított szennyvizet az ISO 17025 sz. szabvány szerint 
akkreditált laboratóriumában folyamatosan ellenőrzi. E tevékenységek az egészségügyi és a környezetvédelmi 
szempontok érvényesülésének garanciáját biztosítják. 
Fentieken kívül környezettudatos magatartásának megfelelően rendszeres oktatásokat és szemléket tart a 
Szolgáltató, szelektíven gyűjti és kezel hulladékait, és a szolgáltatásban felhasznált energia mennyiségét 
technológiaváltásokkal, illetve kisebb fogyasztású berendezések alkalmazásával folyamatosan csökkenti. 
Társadalmi szerepvállalásának részeként a környezet védelmét szolgáló pályázatokat ír ki, vetélkedőket rendez, 
előadásokat tart és telephely látogatásokat szervez. 
 
2. Az üzletszabályzattól - mint általános szerződési feltételrendszertől - történő eltérés lehetőségei, 

egyedi feltételek kialakításának lehetősége.  
 
A FEJÉRVÍZ ZRt. víziközmű-szolgáltatási tevékenységéhez tartozó szerződéses kapcsolataiban nem kezde-
ményez jelen üzletszabályzatban részletezettektől eltérő szerződéses feltételeket. 
A Felhasználó kérheti az 5.1. a) bekezdésben részletezett minőségi paraméterektől eltérő szolgáltatást. A kérés 
teljesítésének feltétele a szükséges beruházási, átalakítási, és egyéb költségek előzetes megfizetése a Fel-
használó részéről. Ilyen esetben a Szolgáltató és a felhasználó a közszolgáltatási szerződést kiegészíti.  
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Az eltérő szolgáltatást és igénybevételének feltételeit (ha vannak ilyenek) Szolgáltató az adott rendszer vonat-
kozásában honlapján közzéteszi, és igény esetén – figyelembe véve a műszaki lehetőségeket és korlátokat – 
bármely, a többletköltségeket vállaló Felhasználónak biztosítja.  
 
A FEJÉRVÍZ ZRt. víziközmű-szolgáltatási tevékenységéhez tartozó szerződéses kapcsolatai egyéb vonatko-
zásában nem köt ki és nem fogad el jelen üzletszabályzatban részletezettektől eltérő szerződéses feltételeket. 

 
 

3. A közszolgáltatási szerződéskötés igényének kezelése  
 

3.1.  A víziközmű-rendszerbe való bekötés általános szabályai, igénybejelentés rendje, a tájékoztatás 
és a hozzájárulás a bekötéshez 

 
A. A víziközmű-rendszerbe való bekötés általános szabályai: 

 
Az ingatlan tulajdonosa - ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik - köteles az ingatlant a 
víziközmű-rendszerbe beköttetni és a víziközmű-szolgáltatást igénybe venni, ha 

 az ingatlant határoló közterületen olyan, a közműves ivóvízellátás vagy a közműves szen-
nyvízelvezetés és - tisztítás biztosítását szolgáló víziközmű-rendszer helyezkedik el, amihez ivóvíz-
bekötővezeték vagy szennyvíz-bekötővezeték és azok műtárgyai kiépítésével közvetlenül csatlakozni 
lehet, és 

 az ingatlanon felépített épületre használatbavételi vagy fennmaradási engedélyt adott, továbbá a 
használatbavételt tudomásul vette az építésügyi hatóság vagy az erre irányuló eljárás folyamatban 
van. 

 
Az előzőekben meghatározott kötelezettségre az ingatlan tulajdonosát mindkét víziközmű-szolgáltatási ágazat 
vonatkozásában felszólíthatja a víziközmű-szolgáltató. A kötelezettséget az írásbeli felszólítás kézhezvételétől 
számított egy éven belül teljesíti az ingatlan tulajdonosa. Közös tulajdonú ingatlan esetében a kötelezettség a 
tulajdonostársakat egyetemlegesen terheli. 
 
Ha az ingatlan tulajdonosa a bekötés valamennyi műszaki előfeltételét teljesítette, a víziközmű-szolgáltató az 
ingatlan víziközmű-rendszerhez történő csatlakoztatását és a közszolgáltatási szerződés létrejöttét nem tagad-
hatja meg. 
 
Ha az ingatlan tulajdonosa fenti kötelezettségét a meghatározott határidőben nem teljesíti, a víziközmű-
szolgáltató kérelmére a tulajdonost a járási hivatal kötelezi az ingatlan beköttetésére. A járási hivatal eljárása 
igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettséget nem von maga után. 
 
A víziközmű-szolgáltató előterjesztett kérelmében 

 közli az érintett ingatlan helyrajzi számát és címét, 

 ismerteti a víziközű-rendszerre való bekötés és a szolgáltatás igénybevételére való feltétel fennál-
lását  

 rögzíti az előző kötelezettség elmaradásának tényét és 

 javaslatot tesz a bekötés legkisebb költséggel együtt járó műszaki megvalósítási módjára és a kö-
telezés teljesítésének határidejére. 

 
Adott ingatlan tekintetében mentesül a tulajdonos  

a) az ivóvíz-törzshálózatra történő bekötési kötelezettség alól, ha az ingatlan vízellátása a vízügyi hatóság 
által engedélyezett és a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 1. számú melléklet 26. pont b) 
alpontjában meghatározott saját célú vízilétesítményből biztosított,  
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b) a szennyvízelvető rendszerre történő bekötési kötelezettség alól, ha az ingatlanon keletkező szennyvíz 
elvezetése, tisztítása, és ártalommentes elhelyezése, vagy hasznosítása a vízügyi hatóság által enge-
délyezett, és a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 1. számú melléklet 26. pont b) alpontjá-
ban meghatározott saját célú vízilétesítménnyel biztosított, vagy az ingatlanon keletkező szennyvíz 
tisztítása az építésügyi hatóság által engedélyezett egyedi szennyvízkezelő berendezéssel megoldott, 
vagy az ezen engedélyek megszerzésére vonatkozó kérelmet a 2. bekezdés szerinti felszólítást meg-
előzően az ingatlan tulajdonosa vagy jogcímes használója előterjesztette.  

 
 

B. Igénybejelentés rendje, tájékoztatás és hozzájárulás a bekötéshez 
 
a) A víziközmű-törzshálózat mentén fekvő ingatlanok víz illetve szennyvízcsatorna-bekötését az ingatlan tulaj-

donosa, vagy egyéb jogcímen használója (mint Felhasználó) a Szolgáltató ügyfélszolgálatánál bármikor 
kezdeményezheti.   

A víziközmű-törzshálózat mentén fekvő ingatlanoknak a víziközmű-hálózatba történő bekötését a víziközmű-
szolgáltatónál az ingatlan tulajdonosa vagy egyéb jogcímen használója az ingatlan tulajdonosának írásbeli 
hozzájárulásának birtokában kezdeményezheti.  

 
Az igénybejelentésben a bejelentő közli: 

 a felhasználási célt, az igénybe venni tervezett ivóvíz mennyiségét, 

 nem lakossági felhasználó esetében az elvezetni tervezett szennyvíz mennyiségét, annak minőségi 
jellemzőit, különös tekintettel a vízvédelmi hatóság által előírt küszöbértékekre, 

 a bekötéssel érintett ingatlan címét, helyrajzi számát, a tulajdonos személyét, valamint - ha az nem 
azonos a bejelentővel - az ingatlan tulajdonosának a bejelentéshez mellékelendő írásbeli nyilat-
kozata alapján az ingatlanhasználat jogcímét és 

 a csatlakozó hálózat, illetve a házi ivóvíz- és szennyvízhálózat kialakításának általános műszaki 
jellemzőit. 

 
b)  A tulajdonos aláírásával - a bekötés során létrejövő fogyasztási helyen - a későbbiekben esetlegesen ke-

letkező a víziközmű-szolgálattással összefüggő tartozásért készfizető kezességet vállal. 
c) A bekötés kezdeményezőjének bekötési igényét a Szolgáltatónál rendszeresített VÍZBEKÖTÉSI KÉRELEM, 

illetve CSATORNABEKÖTÉSI KÉRELEM (1. és 2. sz. melléklet) kitöltésével és aláírásával kell bejelentenie, 
illetve megrendelnie. 

 
d) A kérelem kézhezvételét követően a Szolgáltató vizsgálja: 

 a víziközmű-hálózat igényelt szolgáltatás teljesítésére való alkalmasságát, annak műszaki állapotát, 

 a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás fizetési kötelezettség fennállását, 

 a műszakilag elérhető szolgáltatás rendelkezésre állását, 

 a bekötővezeték és a vízmérési hely létesítésének műszaki feltételeit, és 

 üzem esetén a szennyvíz előzetes tisztítását szolgáló berendezés meglétét és a törzshálózatba vezetett 
szennyvíz minőségi paramétereit.  

 
e) A Szolgáltató az igénybejelentést, illetve kérelmet elutasíthatja, ha 

 a törzshálózat műszakilag nem elérhető, vagy annak, kapacitása nem elegendő az igényelt szolgáltatás 
biztosítására, 

 a bekötővezeték kiépítése vagy átépítése szükséges, és annak költségeit a bejelentő nem vállalja, 

 a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás fizetésére kötelezett felhasználó a hozzájárulás fizetési kötelezett-
ségének nem tesz eleget, 

 a bekötővezeték kialakításának nincsenek meg a műszaki feltételei, vagy 

 az adott felhasználási helyen lejárt határidejű vagy vitatott díjtartozás áll fenn. 
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f) Az igény bejelentésekor, de legkésőbb 15 napon belül a Szolgáltató – szóban, vagy a Felhasználó kérésére 
írásban – tájékoztatja a bejelentőt arról, hogy a d) pont szerinti feltételek vizsgálata mellett milyen további 
feladatokat és fizetési kötelezettségeket kell teljesítenie. E tájékoztatás keretében 
a víziközmű-szolgáltató: 

 megállapítja a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás összegét, 

 megadja a bekötővezeték tervezéshez szükséges, törzshálózatra vonatkozó műszaki alapadatokat, és 

 meghatározza vízmérési hely kialakításának műszaki, feltételeit. 
 

Ha a bejelentő a fentiekben előírtak teljesítését vállalja, akkor 
– gondoskodik a vízmérési hely kialakításáról 
– benyújtja az Üzletszabályzat 3. sz. melléklete szerinti tervet. 
 

g) A törzshálózatra való rákötéshez, a bekötővezeték megépítéséhez, átalakításához és megszüntetéséhez 
Szolgáltató írásbeli hozzájárulása szükséges, melyről az igénybejelentéstől, illetve a bekötési kérelem kéz-
hezvételétől számított 15 napon belül nyilatkozik.  

h) Szolgáltató a hozzájárulás megadásával egyidejűleg közli a bekötés létesítéséhez szükséges munkák, a 
helyszíni szemle és szükség esetén a nyomáspróba várható költségének összegét, melyet a megrendelő 
köteles megelőlegezni. 

i) A szolgáltatói hozzájárulás iránti kérelemhez a bekötés kezdeményezőjének a.3. számú melléklete szerinti 
tervet kell benyújtania. A bekötési tervet csak jogosultsággal rendelkező tervező készítheti el. 

j) Ha a benyújtott terv az előírásoknak nem felel meg, a Szolgáltató a bekötéshez való hozzájárulás megadá-
sát a terv kiegészítéséhez vagy megfelelő új terv benyújtásához kötheti.  

k) A kiásott, nyílt és biztonságos munkavégzésre alkalmas munkaárokba a bekötővezeték kiépítését, fertőtle-
nítését, a helyszíni szemlét, a nyomáspróbát, a működőképességi és vízzárósági próbát, a geodéziai bemé-
rést, és bekötési vízmérő felszelését a víziközmű-szolgáltató végzi. Ezek munkadíját az igénybejelentő kö-
teles megelőlegezni. 

l) A víziközmű-szolgáltató az elszámolás alapjául szolgáló bekötési vízmérőt vagy mellékvízmérőt, a számlá-
zás alapjául szolgáló mellékvízmérőt, telki vízmérőt, valamint szennyvízmennyiség mérőt (továbbiakban 
együtt: elszámolás alapjául szolgáló fogyasztásmérő) az üzembe helyezésekor illetéktelen beavatkozás, le-
szerelés megakadályozása céljából leszerelést megakadályozó zárógyűrűvel látja el. 

m) A víziközmű-szolgáltató hozzájárulása nélkül végzett bekötés esetén az építtetőt a Szolgáltató a jogkövet-
kezményekre történő figyelemfelhívással egyidejűleg, írásban, igazolható módon felszólítja a létesítmény 
szükség szerinti átalakítására, ha azzal a bekötés műszaki szempontból alkalmassá válik és a víziközmű-
szolgáltatás biztosításának egyéb akadálya nincs. 

n)  A víziközmű-szolgáltató indokolt kérelmére a felhasználót a járási hivatal kötelezi a víziközmű-szolgáltató 
tudomása nélkül végzett bekötés,          
a szennyvízhálózat  csapadék és egyéb külső vízterhelésének megszüntetésére, 
a bekötéssel összefüggő műtárgy, berendezés, felszerelés elbontására, leszerelésére vagy átalakítására, 
továbbá a házi ivóvízhálózat vagy szennyvízhálózat, illetve a csatlakozó hálózat ellenőrzésének, valamint a 
bekötési vízmérő, a telki vízmérő, a mellékvízmérő vagy  a szennyvízmennyiség mérő leolvasásának tűré-
sére. 

 
3.2. A közszolgáltatási szerződéskötéshez szükséges adatok, iratok biztosításának rendje 
 
a) Új bekötés, vagy mellékmérő (lakáson belüli-, vagy locsolómérő) megrendelése, felszerelése esetén meg 

kell a felhasználónak adnia 
természetes személy  esetén nevét, lakcímét, anyja nevét, születési helyét és idejét.  

 
Nem lakossági felhasználónál (jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén) annak 
székhelyét, cégjegyzékszámát, adószámát, képviselőjének nevét és adatait (lakcíme, anyja neve), 
 
Tulajdonosi, illetve más címen használói jogviszonyt igazoló adásvételi szerződést, bérleti szerződés vagy 
egyéb dokumentumot stb. 
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Ha a fentieken kívül Szolgáltató kérésére Felhasználó telefonszámát és e-mail címét is megadja, akkor ez-
zel ezek adatkezeléséhez is hozzájárul a Felhasználó 

 
b) Felhasználó személyében bekövetkező változásánál felsorolt, azonosításhoz szükséges adatok igazolásán 

kívül be kell mutatni tulajdonosi, illetve más címen a felhasználói jogviszonyt igazoló adásvételi szerződést, 
illetve tulajdoni lapot, bérleti szerződést, öröklésről szóló közjegyzői végzést vagy egyéb dokumentumot, 
mely egyértelműen bizonyítja az új felhasználói jogviszony megalapozottságát. A bemutatott dokumentumok 
a felhasználói jogviszony - változás átvezetéséhez szükséges adatokat tartalmazó részéről a Szolgáltató 
fénymásolatot készíthet. A Felhasználót előzetesen tájékoztatni kell arról, hogy a többi adatot a lemásolandó 
dokumentumból törölheti, illetve kitakarhatja. 

 
c) A szerződés megkötése a 4. A közszolgáltatási szerződéskötésekre vonatkozó szabályok c. fejezetben 

leírtak szerint történik. 

 
3.3. Az ivóvízbekötések és a vízmérőhelyek kialakításával kapcsolatos előírások 
 
a) Az ivóvíz bekötővezeték földmunkájának (burkolatbontás, korlátozás, táblázás, helyreállítás) elvégzéséről 

és vízmérőhely kialakításáról a Felhasználó, a bekötővezeték létesítéséről, a mérő felszereléséről a Fel-
használó költségére a Szolgáltató gondoskodik. A bekötési vízmérő felszerelését, cseréjét, leszerelését, va-
lamint a csatlakozás készítését csak a Szolgáltató, vagy megbízottja végezheti.  

b) A vízbekötés díját a 4. sz. melléklet szerinti díjjegyzék tartalmazza. A díjat előlegként fizeti be a Felhaszná-
ló, az üzembe helyezést követően az igazolt munkalap alapján a Felhasználóval a szolgáltató elszámol. 

c) Az üzembe helyezéssel egyidejűleg a Felhasználó lemond a bekötővezeték tulajdonjogáról a tulajdonos 
önkormányzat javára, a bekötési mérő tulajdonjogáról pedig a Szolgáltató javára. 

d) A vízmérőhelyet az ingatlanoknak a bekötést lehetővé tevő ivóvíz-törzshálózatot magában foglaló közterület 
felé eső 1 méteres sávjában kell kialakítani.  

e) Úszótelkes, telekhatáron kialakított zártsorú beépítés esetén, vagy műszakilag indokolt esetben a vízmérő-
hely épületen belüli közös helyiségben, faliszekrényben, más megoldás hiányában közterületen is kialakít-
ható.  Közterületi elhelyezés esetén a vízmérőhelyet a Szolgáltató – a közterületen tulajdonosi jogokat gya-
korló személy hozzájárulása alapján – jelöli ki. 

f) A bekötési vízmérő beépítése során a házi ivóvízhálózatba a bekötési vízmérőt követően elzáró szere l-
vényt, visszacsapó szelepet, valamint leürítőt kell beépíteni az ivóvíz-törzshálózat vízminőségének meg-
óvása érdekében, továbbá fagyvédelem céljából.  

g) A víziközmű-törzshálózat mentén fekvő ingatlanok bekötését külön-külön bekötővezetékkel kell megvalósí-
tani. 

h) Ha csak közös bekötéssel oldható meg a víziközmű-szolgáltatás, az igénybejelentő és a Szolgáltató előze-
tesen megkötött szerződése szerint több szomszédos felhasználási hely ellátására közös bekötővezeték és 
csatlakozó hálózat építhető. Közös bekötés esetén a felhasználási helyek tulajdonosai a víziközmű közös 
használatából eredő jogok és kötelezettségek egymás közötti gyakorlását külön szerződésben kell, hogy 
rögzítsék. Az igénybejelentés mellékletét képező szerződésben meg kell nevezni a szolgáltatás díjának – az 
esetleges víziközmű-fejlesztési hozzájárulás – megfizetésére kötelezett Felhasználót. 

i) Ha a víziközmű-törzshálózat a szomszédos magántulajdonban álló ingatlan mentén fekszik, a bekötés a 
szomszédos ingatlan tulajdonosának hozzájárulásával – az ingatlan tulajdonosok megállapodása (szerző-
déses szolgalom) alapján –a szomszédos ingatlan igénybevételével is elvégezhető. A szerződésnek tartal-
maznia kell a víziközmű elhelyezésével, az ingatlan használatával kapcsolatos kölcsönös jogokat és kötele-
zettségeket. A szerződést és a szolgalom-alapítás iránti ingatlan-nyilvántartási kérelemnek az illetékes 
Kormányhivatal ingatlanügyi hatáskörében eljáró járási hivatala által érkeztetett szolgalom-alapítás iránti in-
gatlan-nyilvántartási kérelem másolatát az igénybejelentéshez kell csatolni. Megállapodás hiányában – ha a 
szomszédos ingatlant érintő bekötővezeték megvalósítása és üzemeltetése az ingatlan rendeltetésszerű 
használatát nem zárja ki, vagy lényegében nem akadályozza – a járási hivatal a szomszédos ingatlanra az 
uralkodó telek tulajdonosa kérelmére vízvezetési és szennyvízelvezetési szolgalmat alapíthat. 
Az előzőekben leírt tűrési kötelezettséget meg kell szüntetni, ha az uralkodó telek mentén a víziközmű-
törzshálózat megépült és az abba való bekötés – a meglévő állapothoz képest – nem okoz aránytalan hát-
rányt. 
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A víziközmű-szolgáltatásban bekapcsolt ingatlanok megosztása vagy egyesítése esetén az új állapotnak 
megfelelő bekötések megépítéséről, illetve ha a törzshálózat védelme szükségessé teszi, megszüntetéséről 
az ezzel járó költségek viselése mellett a telekalakítás kezdeményezőjének, vita esetén az ingatlan tulajdo-
nosának kell gondoskodni. 

j) Egy felhasználási hely ellátására több ivóvíz-bekötővezeték csak katasztrófavédelmi, vagy műszaki okból 
létesíthető. 

k) A bekötéssel kapcsolatos részletes szabályokat a Szolgáltató vízbekötési kérelme tartalmazza. 
 
3.4. A szennyvízcsatorna-bekötés létesítése 
 

a) A szennyvíz-törzshálózatba történő bekötéshez szükséges, a kiásott, nyílt és biztonságos munkavég-
zésre alkalmas munkaárokban a bekötővezeték létesítését, üzemeltetett törzshálózatra való rákötését, 
a Szolgáltató, illetve az általa megbízott, építési kivitelezési jogosultsággal rendelkező vállalkozó vé-
gezheti, a megrendelő költségére 

b) A csatornabekötési csonk szakfelügyeleti díját a 4. sz. melléklet szerinti díjjegyzék tartalmazza. A díjat 
előlegként fizeti be a Felhasználó, az üzembe helyezést követően az igazolt munkalap alapján a Fel-
használóval a szolgáltató elszámol. 

c) A házi szennyvízhálózatot a szolgáltatási pontnál a szennyvíz összetételének ellenőrzésére alkalmas 
aknával vagy tisztítónyílással kell kialakítani. A tisztítóakna vagy –nyílás kialakítására vonatkozó részle-
tes előírást a Szolgáltatónál a csatornabekötésekhez használt kérelem tartalmazza.  

d) A szennyvíz-bekötővezetéken át történő esetleges szennyvíz visszaáramlás miatt bekövetkező elönté-
sek megakadályozását szolgáló műszaki védelem kialakítása az ingatlan tulajdonosának a feladata. 
Ezért az ingatlan előtt húzódó szennyvíz-törzshálózat fedlap-szintje alatti szifonszinttel rendelkező lefo-
lyók WC-k, padlóösszefolyók és csatorna fedlapok esetén az ingatlantulajdonosnak visszaáramlást gát-
ló szerelvény (visszacsapó szelep) beépítésével kell biztosítania az elöntés elleni védelmet. Ennek el-
maradása, illetve működőképtelensége esetén a Felhasználó kártérítési igénnyel nem léphet fel. 

e) Új üzem esetén a szennyvíz-törzshálózatba az ingatlan csak akkor kapcsolható be, ha azzal egyidejű-
leg a szennyvíz előtisztításához szükséges berendezés üzembe helyezhető, és annak a vízjogi üzemel-
tetési engedélyezésére, vagy a szennyvíz kibocsátásának engedélyezésére irányuló eljárás megindult, 
vagy jogerősen lezárult, vagy az üzem és a Szolgáltató között a hatóság által jóváhagyott, külön jog-
szabály szerinti, szennyvíz-törzshálózatba bocsátható határérték feletti szennyezés tisztítására kötött 
szerződés van érvényben. 

 
f) Szennyvíz törzshálózatba való bekötés szabályait a 3.3. pontban meghatározottak figyelembevételével 

kell értelmezni. 
 
3.5. A bekötések megszüntetése 
 
a) A közszolgáltatási szerződés megszűnése vagy megszüntetése esetén a Szolgáltató a szerződés meg-

szűnését vagy megszüntetését követő 3 munkanapon belül intézkedik a bekötővezeték csatlakozásának 
megszüntetéséről.  

b) Ha a felhasználó nem az adott ingatlannak a tulajdonosa, a megszüntetés nem végezhető el a tulajdonos 
hozzájárulása nélkül. 

c) Vagyonvédelmi, kárelhárítási, baleset-megelőzési okokból azonban a bekötés minden esetben megszün-
tethető, melyről jegyzőkönyvet kell felvenni, és hatósági tanúval kell hitelesíttetni.  

d) A megszüntetés költsége a felhasználót terheli. A díjakat a Díjjegyzék tartalmazza 4. sz. melléklet.  
 
3.6. Locsolómérő létesítése, locsolási vízhasználat 
 
a) Bekötési vízmérővel és csatornabekötéssel (egyben szennyvízelvezetési közszolgáltatási szerződéssel) 

rendelkező (de szennyvízmennyiség-mérővel nem rendelkező) Felhasználó kérelmére Szolgáltató szenny-
vízkibocsátással nem járó locsolási vízhasználatot biztosít 
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 elkülönített mérés (locsolómérő) alapján történő elszámolással legfeljebb 2000 m2 alapterületű in-
gatlanok esetében, árutermelést részben sem biztosító házi kert öntözéséhez és haszonállat tartá-
sához az év bármely szakában. A locsolási vízmérő telepítéséhez a legegyszerűbb műszaki meg-
oldást kell választani azzal, hogy az nem veszélyeztetheti a víziközmű biztonságos működését. 

vagy 

 elkülönített mérés nélkül kizárólag a lakossági Felhasználó által a házi kert öntözéséhez május 1- 
től szeptember 30-ig 10 %-os mennyiségi korrekció útján, ha a Felhasználó lehetővé teszi az el-
lenőrzést előzetes értesítés mellőzésével, és ehhez írásban is hozzájárul (9/b. sz. melléklet)  
 

b) A locsolómérő kizárólag olyan épületen kívüli vízhasználatok mérésére telepíthető, illetve locsolási célú 
vízhasználat csak ott lehetséges, ahol a keletkezett szennyvíz nem jut a szennyvízcsatornába.  

c) Felhasználó megrendelésére (9/a. sz. melléklet) Szolgáltató a helyszínen megvizsgálja a locsolómérő 
létesítésének feltételeit. Ezek megléte esetén a két fél külön szerződést köt. 

d) Locsolómérő általában mellékmérőként telepítendő, de indokolt esetben ikermérő, közterületen bekötési 
mérő is lehet. Az elkülönített vízhasználatokra nem telepíthető locsolómérő, azaz a mellékmérőnek nem 
lehet mellékmérője. A locsolómérő telepítéséhez a 3. sz. melléklet szerinti terv szükséges,  

e) A locsolómérő elhelyezésének és üzembe helyezésének díját a 4. sz. melléklet szerinti díjjegyzék tar-
talmazza. A díjat előlegként fizeti be a Felhasználó, az elszámolás igazolt munkalap alapján történik. 
 

f) A locsolómérő létesítésére és cseréjére a mellékmérőknél leírtak érvényesek, további szabályokat a 12. 
sz. melléklet tartalmaz. 

g) Felhasználó a 9/b. számú melléklet alapján rendelheti meg, mely megrendelés csak az adott naptári év-
re vonatkozik. A kedvezmény a locsolási időszakban, illetve a bejelentés napjától érvényes, az elszá-
molás az elszámoló számlában jelenik meg. 

h) A mérés nélküli 10 %- os locsolási célú vízhasználat előzetes értesítés nélküli ellenőrzése a házi kert 
meglétére, és a felhasználó saját kútjára terjed ki, melyet Szolgáltató minden esetben jegyzőkönyvez. 
 
 

3.7. A Felhasználó (és az elkülönített Vízhasználó) személyében bekövetkező változás szabályai, a 
bejelentés határideje, helyszíni ellenőrzés, elszámolás 
 

a) A Felhasználó, illetve Elkülönített Vízhasználó (továbbiakban e fejezetben Felhasználó) személyében 
beállott változást a régi és új Felhasználó, – a vízmérőállás megjelölésével – a változástól számított 30 
napon belül a víziközmű-szolgáltatónak köteles írásban (az erre szolgáló bejelentő lap kitöltésével és 
aláírásával) bejelenteni (5. sz. melléklet). A bejelentés elmulasztása esetén az abból eredő károkért, va-
lamint a meg nem fizetett díjért a régi felhasználó és az új felhasználó egyetemlegesen felel. Emiatt 
Szolgáltató rögzíti a régi Felhasználó megváltozott (új) levelezési címét. 

b) Amennyiben a régi, illetve az új Felhasználó nem a felhasználási hely tulajdonosa, a Felhasználó sze-
mélyében beálló változást a Szolgáltató – az egyéb feltételek megléte esetén is – csak abban az eset-
ben vezeti át, ha ehhez a felhasználási hely tulajdonosa írásban hozzájárul, és a szolgáltatással össze-
függő esetleges tartozásért készfizető kezességet vállal. 

c) Szolgáltató a Felhasználó személyében beálló változást az új felhasználó megkeresésére abban az 
esetben vezeti át, ha a felhasználói jogviszonyt egyértelműen igazolják a dokumentumok, nincs, vagy 
átíráskor rendezik, illetőleg rendelkeznek a felhasználási helyre vonatkozó víz-, illetve csatornadíj tarto-
zást/tartozásról, és a végszámlát egyidejűleg kiegyenlítik, illetve megállapodnak annak rendezésében. 
E feltételek megléte esetén a felhasználó változás átvezetése írásban (levélben) is kérhető. 

d) Ha csak az új Felhasználó kezdeményezi a bejelentést és az adott fogyasztási hely tekintetében a régi 
felhasználó tartozik a Szolgáltatónak, e tartozást az új fogyasztó megfizetheti, vagy a Szolgáltató – a 
régi Felhasználó nemfizetése esetén – a fogyasztási helyen a szolgáltatást a víziközmű-szolgáltatásról 
szóló törvény előírásainak megtartásával korlátozhatja. 
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e) Szolgáltató a Felhasználó személyében bekövetkező változás esetén a szerződés megkötésének (az 

”átírás”) feltételeként a helyszínen ellenőrizheti a felhasználási helyet. Az ellenőrzés költségét lakossági 
Felhasználók esetén a Szolgáltató, nem lakossági Felhasználók tekintetében (ide nem értve a közin-
tézményeket) az új Felhasználó viseli.  

f) A korábbi vagy az új Felhasználó a szerződés megkötése előtt akkor is kérheti – saját költségére az el-
lenőrzést, ha annak elvégzése nem kötelező. Ellenőrzés kezdeményezés megtételének bizonyítása a 
Felhasználót, a helyszíni ellenőrzés akadályoztatásának bizonyítása a Szolgáltatót terheli. 

 
g) Lakossági Felhasználó esetén az ellenőrzés a régi felhasználó távollétében is elvégezhető. A szolgálta-

tó által kezdeményezett ellenőrzés költségeit lakossági és intézményi felhasználóknál a Szolgáltató vi-
seli.  

h) Ha az új Felhasználó a szerződés megkötése kapcsán megrendeli, úgy a felhasználó költségére (lásd a 
díjjegyzéket 4. sz. melléklet) a Szolgáltató az ellenőrzést minden ilyen esetben elvégzi.  

i) A helyszíni ellenőrzés eredményét jegyzőkönyvben kell rögzíteni. Az ellenőrzéssel, annak körülményei-
vel és eredményével kapcsolatos állásfoglalását a régi és az új felhasználó jogosult a jegyzőkönyvben 
feltüntetni. A jegyzőkönyv felek által aláírt példányát a Szolgáltató köteles a Felhasználóknak átadni. 

j) Az ellenőrzésen feltárt esetleges rendellenesség a régi felhasználót terheli, de a terheket az új felhasz-
náló jegyzőkönyvben átvállalhatja. 

k) Az ellenőrzést a Szolgáltató a Felhasználó személyében bekövetkezett változás bejelentésétől számí-
tott 15 napon belül végzi el. Az ellenőrzés elmulasztása vagy késedelmes teljesítése esetén Szolgáltató 
nem hivatkozhat a felhasználó személyében bekövetkezett változáskor fennálló szerződésszegésre, il-
letve szabálytalan közműhasználatra. 

 
4. A szerződéskötésre vonatkozó szabályok 
 
4.1. A közszolgáltatási szerződés megkötése és létrejöttének feltételei 
 

a) A Szolgáltató ahhoz a feltételhez kötheti a közüzemi szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötését, 
hogy az adott felhasználási helyen ne legyen lejárt határidejű, vagy vitatott számlatartozás. 

b) A létrejövő szerződést - annak teljes tartalmával – írásba kell foglalni. A szerződés jelen üzletszabály-
zatba foglalt, vonatkozó részekkel együtt teljes. 

c) Az aláírt szerződés tartalmazza: 
Természetes személy esetén annak nevét, lakcímét, anyja nevét, születési helyét és idejét, jogi sze-
mély, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén annak székhelyét, cégjegyzékszámát, adó-
számát, képviselőjének nevét és adatait (lakcíme, anyja neve). 
Ha a fentieken kívül a Szolgáltató kérésére a Felhasználó telefonszámát és e-mail címét is megadja, 
akkor ezzel ezek adatkezeléséhez is hozzájárul a Felhasználó. 

 
A szerződés tárgyának fontosabb műszaki jellemzőit, a mennyiségi és minőségi adatokat, a szerződés 
időbeli hatályát, a szerződéskötéskor érvényes díjat, a víziközmű-szolgáltatás megkezdésének időpont-
ját, a felhasználási helyet, illetve a teljesítés helyét, a szolgáltatási pontot. 
Hivatkozást az üzletszabályzat megfelelő pontjaira. 

d) A szerződés részeként az üzletszabályzat tartalmazza: 
A szolgáltatási díj megállapításának, különösen a mérésnek, a mérőeszköz leolvasásának, a számlá-
zásnak és a számla kiegyenlítésnek a módját, a szolgáltatási díj visszatérítésének módját, a szerződés-
szegés következményeit, különösen a víziközmű-szolgáltatás korlátozásával vagy felfüggesztésével és 
a kötbérekkel kapcsolatos szabályokat, a felhasználó személyében bekövetkezett változás-bejelentési 
kötelezettségének részletes szabályait a víziközmű-szolgáltató részére, és egyéb, lényegesnek tartott 
feltételeket.  

e) Amennyiben a közületi felhasználó képviselője nincs jelen a szerződéskötéskor a szolgáltató a közszol-
gáltatási szerződést (aláírás nélkül) tértivevényesen küldi meg részére.  Ha a Felhasználó a közszolgál-
tatási szerződést nem küldi vissza aláírva a Szolgáltató részére, akkor a Szolgáltató a szolgáltatás 
megszüntetését kezdeményezheti. 
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f) A víziközmű-szolgáltatási jogviszony lakossági felhasználó esetében a közszolgáltatási szerződés meg-
kötésével, vagy a víziközmű-szolgáltatás igénybevételével is létrejön, míg nem lakossági felhasználó 
esetén kizárólag írásba foglalt közszolgáltatási szerződés megkötésével jöhet létre.  

g) Új bekötés esetén a szerződés létrejöttének feltétele a műszakilag elérhető szolgáltatás megléte. 
h) A víziközmű-szolgáltatás igénybevételével létrejövő közszolgáltatási szerződés esetében, ha a felhasz-

náló nem az ingatlan tulajdonosa, az ingatlan tulajdonosa sorban mögötte készfizető kezesként felel a 
víziközmű-szolgáltatás igénybevétele kapcsán felmerült meg nem fizetett díjakért, valamint a víziközmű-
szolgáltatónak okozott károkért.  

i) Az új bekötés megvalósítását követően, vagy a felhasználó személyében történő változást követően 
Szolgáltató 15 napon belül megküldi előzetes szerződéses ajánlatát.  

j) Ha a Felhasználó az előzetesen megküldött szerződéses ajánlatban foglaltak ellen nem emel kifogást, 
Szolgáltató a tartalom változatlanul hagyása mellett kiegészíti a szerződéses ajánlatban foglaltakat az 
üzembehelyezésig, illetve annak során keletkezett adatokkal (mérő gyári száma, üzleti partner száma 
stb.) és az így kiegészített a közüzemi szolgáltatásra vonatkozó szerződéses ajánlatot aláírásra meg-
küldi (átadja) a felhasználónak.  

k) Ha a Felhasználó a szerződéses ajánlatot elfogadja és a megküldött közszolgáltatási szerződéstervezet 
a Szolgáltatónak aláírva visszaküldi, a közszolgáltatási szerződés a kézhezvétel napján megkötöttnek 
minősül, kivéve, ha a felek közötti (lakossági) szerződés a víziközmű igénybevételével jött létre, vagy a 
szerződést a Felhasználó nem küldte vissza. 
 

l) Ha a nem lakossági Felhasználó a víziközmű-szolgáltató ajánlatától részben vagy egészben eltérő tar-
talmú, írásbeli véleményeltérési nyilatkozatot tesz – a víziközmű-szolgáltatás jogszabályban meghatá-
rozott díját kivéve -, akkor a közszolgáltatási szerződés nem jön létre mindaddig, amíg a felek a véle-
ményeltérésben nem tudnak egyező álláspont kialakításával írásbeli megállapodást kötni. 

 
4.2 A közszolgáltatási szerződés létrejöttének egyéb feltételei 
 
4.2.1. Közműfejlesztési hozzájárulás 
 

a) A nem lakossági Felhasználó a vele kötött közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerint víziközmű-
fejlesztési hozzájárulást fizet:  

 közszolgáltatási szerződéses jogviszony esetében a felhasználási helyen biztosí-

tandó szolgáltatási kapacitásért,  

 víziközmű-szolgáltatásba bekapcsolt ingatlanhoz biztosított kapacitás általa kezdemé-
nyezett bővítéséért, továbbá  

 a víziközmű-szolgáltatás minőségének (a víz minőségi paramétereinek) általa igényelt 
emelése esetében.  

 az új bekötés megvalósítását megelőzően.  
 

Nem kell víziközmű-fejlesztési hozzájárulást fizetnie a központi költségvetési szervnek és annak költ-
ségvetési intézményének, valamint a normatív állami támogatásban részesülő, közfeladatot ellátó, nem 
nyereség- és vagyonszerzési célt szolgáló egyéb intézménynek.  

 
 

b) A víziközmű-fejlesztési hozzájárulás mértékét a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal el-
nöke rendeletben állapítja meg. Ennek megállapításakor rendelkezni kell arról, hogy a víziközmű-
fejlesztési hozzájárulás mikor lép hatályba (e rendelkezésnek visszamenőleges hatálya nem lehet.) 

A Felhasználók és a víziközmű-szolgáltatásba bekapcsolódni kívánók kötelesek a Hivatal elnöke által 
rendeletben megállapított mértékű víziközmű-fejlesztési hozzájárulást megfizetni. A Hivatal elnökének 
megállapító rendeletének meghozatala előtt a Szolgáltató a területén korábban kialakított díjat szedi be. 
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A nem lakossági Felhasználó az adott felhasználási helyen a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás megfi-
zetésével a megvásárolt közműfejlesztési kvóta erejéig jogosulttá válik a szolgáltatás igénybevételére. 
 
A víziközmű-szolgáltatási ágazatokra megállapított közműfejlesztési kvóták egymásba át nem válthatók. 
A víziközmű-fejlesztési hozzájárulás kizárólag azon víziközmű rendszer víziközmű-fejlesztési igényeivel 
összefüggésben - ide nem értve a Felhasználó részére kiépítendő ivóvíz- vagy szennyvíz-
bekötővezetéket - használható fel, amelyhez a hozzájárulás megfizetésére kötelezett felhasználási hely 
csatlakozik. 
 
Felhasználó (tulajdonos) személyében beállt változás esetén, a felhasználási hely átírása előtt tisztázni 
kell és az ingatlan adás-vételi szerződésében, vagy külön megállapodásban rögzíteni kell, hogy az elő-
ző felhasználó (tulajdonos) rendelkezik-e megszerzett víz-, illetve szennyvíz kontingenssel, azt megtart-
ja vagy átadja- e az új felhasználó (tulajdonos) részére. 
Ha a régi tulajdonos részben, vagy egészben lemond az adott felhasználási helyre megváltott jogosult-
ságáról az új tulajdonos javára a megszerzett, átadott kontingensen felüli mennyiség (többlet víz- és 
csatornaszolgáltatási igény) esetén az új felhasználónak a normatívák szerint számított vízigénye alap-
ján víziközmű-fejlesztési hozzájárulást kell fizetni. 

Amennyiben kontingens átadására nem kerül sor (a régi felhasználó megtartja), az új teljes vízigény és 
elvezetendő szennyvízigény alapján víziközmű-fejlesztési hozzájárulást kell fizetni. 

Ha a régi tulajdonos részben, vagy egészben megtartja az adott felhasználási helyre megváltott jogo-
sultságát, a működési területünkön lehetőség van társaságunkkal történ előzetes egyeztetés után, a 
megszerzett kontingensek adott településen belüli más felhasználási helyre történő átírására, ha az ott 
műszakilag rendelkezésre áll. 

Ha a régi és új felhasználó (tulajdonos) a régi kontingensről nem nyilatkozik, akkor az, az eredeti fel-
használási helyen marad. Ha az új felhasználó (tulajdonos) nem kötelezett víziközmű-fejlesztési hozzá-
járulás fizetésére, akkor a régi kontingens megszűnik. 

A víziközmű-fejlesztési hozzájárulást a víziközmű-szolgáltató szedi be az ellátásért felelős javára, és jo-
gosult azt jogszabály vagy hatóság által előírt, vagy az üzemeltetési szerződésből fakadó felújítási, pót-
lási és beruházási kötelezettség teljesítéséhez szükséges mértékig felhasználni, összhangban a Hivatal 
által jóváhagyott gördülő fejlesztési tervvel. E körben a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás a víziközmű-
szolgáltató tulajdonába tartozó rendszerfüggetlen víziközmű-elem felújítására vagy pótlására is felhasz-
nálható. 
 
Az ideiglenes szolgáltatás tartama alatt a szerződött víziközmű-szolgáltató, az általa beszedett 
víziközmű-fejlesztési hozzájárulást elkülönített számlán gyűjti. A beszedett víziközmű-fejlesztési hozzá-
járulás felhasználása az ideiglenes szolgáltatás megszűnését követően történhet. 
 
A víziközmű-szolgáltató a beszedett víziközmű-fejlesztési hozzájárulásról és annak felhasználásáról el-
különített számviteli nyilvántartást vezet. A víziközmű-szolgáltató a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás 
számviteli nyilvántartásban szereplő összesített adatairól, valamint az elvégzett felújítási, pótlási és be-
ruházási munkák tartalmáról, azok műszaki szükségességéről legalább évi egy alkalommal tájékoztatja 
az ellátásért felelőst. 
 
Ha az üzemeltetési szerződés megszűnik, a víziközmű-szolgáltató a beszedett, de víziközmű-
fejlesztésre fel nem használt víziközmű-fejlesztési hozzájárulás összegével az ellátásért felelős felé el-
számol és a maradványt részére átadja; vagy ha az ideiglenes szolgáltatás azért szűnt meg, mert a Hi-
vatal az üzemeltetési szerződést nem hagyta jóvá, az ideiglenes szolgáltatást nyújtó az ellátásért felelős 
felé a beszedett víziközmű-fejlesztési hozzájárulás összegével elszámol. 
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c) A víziközmű-fejlesztési hozzájárulás befizetését követően a víziközmű-szolgáltató megállapítja a szol-

gáltatási kapacitást (kvótát vagy kontingenst), amely alapján, és amelynek mértékéig a felhasználó jo-
gosulttá válik a szolgáltatás igénybevételére. 
A Szolgáltató a víziközmű-fejlesztési hozzájárulással kapcsolatos befizetésekről ellátásért felelősönkénti 
bontásban nyilvántartást vezet, mely az alábbiakat tartalmazza: 

 
a) a felhasználó nevét, székhelyét, 
b) az ingatlan helyrajzi számát 

c) a kvóta, illetve kontingens mértékét víziközmű-szolgáltatási ágazatonként, m3/nap mennyiségben, 
d) a befizetett víziközmű-fejlesztési hozzájárulás összegét. 
 
A víziközmű-szolgáltatónak olyan nyilvántartást kell vezetnie, amelyből egyértelműen megállapítható, 
hogy adott évben mely vízi közmű-fejlesztésekre használt fel befizetett víziközmű-fejlesztési hozzájáru-
lást az összeg megjelölésével. 

 
d) A víziközmű-fejlesztési hozzájárulás megfizetésére a Felhasználó és a Szolgáltató külön megállapodást 

köt (6. sz. melléklet) 
e) A közműfejlesztési hozzájárulás megfizetésével Felhasználó a megállapodásban foglalt szolgáltatás 

igénybevételére jogosult. 
f) Felhasználó a szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy az általa kiépíttetett víz, illetve csatornabe-

kötés a víziközmű-rendszer részévé válik és az adott település helyi önkormányzatának tulajdonába ke-
rül. 
 
 

4.2.2. A szennyvíz minősége 
 

a) Abban az esetben, ha a közműves szennyvízelvezetésre irányuló igény olyan üzem részéről merül fel, 
amely 7. sz. melléklet szerinti szennyezőanyag listában szereplő anyagot használ fel, úgy a közszolgál-
tatási szerződés a vízügyi hatóság jóváhagyásával lép hatályba.  

 
4.3. Az üzembehelyezés 
 

a)   Az üzembe helyezés költségeit a Felhasználó viseli, díjak a díjjegyzék szerintiek (4. sz. melléklet). 
b) Amennyiben a helyszíni szemle során a hozzájárulásban foglaltaktól eltérő beépítést vagy más, az 

üzembe helyezést akadályozó körülményt állapítanak meg, a Szolgáltató az üzembe helyezést megta-
gadhatja, és azt a hozzájárulásban foglalt feltételek teljesítéséhez, az akadályok megszüntetéséhez 
kötheti. 

c) A felhasználó díjfizetési kötelezettsége az üzembe helyezés napjától keletkezik.  
 
4.4. A mellékszolgáltatás általános szabályai 
 

a) A mellékszolgáltatási szerződést Szolgáltató az elkülönített felhasználói hely tulajdonosával – vagy 
utóbbi engedélyével egyéb Elkülönített Vízhasználóval – köti meg, mindkét esetben a felhasználási hely 
(pl. társasház) képviselőjének vagy tulajdonosának írásbeli hozzájárulásával.  

b) A mellékszolgáltatási szerződésből fakadó elszámolási jogviszony, illetve itt felsorolt és az üzletsza-
bályzatban részletezett kivételektől eltekintve az Elkülönített Vízhasználót a bekötési vízmérő szerinti 
Felhasználókéval megegyező felhasználói jogok illetik meg, illetve reájuk a közszolgáltatási szerződé-
sekre vonatkozó szabályok vonatkoznak a következő kivételekkel:  

 Szolgáltató a vízvételi helyeken biztosítja a megfelelő minőségű ivóvizet, de ha az ivóvízminőség 
romlása a csatlakozó, illetve házi ivóvízhálózat anyaga, vagy nem megfelelő állapota miatt követ-
kezett be, a felelősség a bekötési mérő szerinti Felhasználót terheli, ha ezt az egészségügyi ható-
ság vizsgálata hivatalból, vagy a Szolgáltató kérésére megállapította.  
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 A mellékmérősítés, a zárógyűrűk elhelyezése és üzembe helyezése az ezekre vonatkozó külön el-
járásrend szerint történik, 

 A mellékmérők hitelesíttetése, cseréje az elkülönített vízhasználó feladata és ezek költségét is ő 
viseli.  

 a mellékmérők hitelesíttetésének a leolvasás elmulasztásának és a fizetési határidőn túli díjtarto-
zásnak következményei eltérnek a bekötési vízmérőkre vonatkozóaktól. 

 
c) Mellékmérő létesítése a Szolgáltató ügyfélszolgálatinál kezdeményezhető. A létesítés feltétele, hogy 

aláírásra kerüljön a „Megállapodás többlakásos épület lakásainak mellékvízmérővel történő ellátásáról” 
szóló háromoldalú megállapodás (8. sz. melléklet), melyet az elkülönített Vízhasználó, a bekötési víz-
mérőhöz tartozó Felhasználó (tulajdonos, illetve képviselő), valamint a Szolgáltató kell, hogy elfogadjon. 
(További fontos tudnivalók az üzletszabályzat 5.3. és 5.4 és 5.8 pontjában!) 

 
d) A mellékszolgáltatási szerződés megkötésének további feltételei: 

 írásbeli igénybejelentés; 

 A mellékvízmérőnek és a vízmérési helynek a Szolgáltató által jóváhagyott terv szerinti kialakítása, és 
leszerelést megakadályozó zárógyűrűvel történő ellátása. A mellékmérő beszerelése a bekötési vízmé-
rő szerinti Felhasználó, vagy Üzemeltető, valamint ha a beszerelést végző nem tulajdonosa az ingat-
lannak, akkor az ingatlan tulajdonosának hozzájárulásával történhet. 

 a felhasználási hely vízfogyasztásának bekötési mérővel történő mérése, a bekötési vízmérőre vonat-
kozó, írásos közszolgáltatási szerződés;  

 Bekötési vízmérő szerinti felhasználó mellékszolgáltatási szerződés megkötéséhez történő hozzájárulá-
sa, 

 az, hogy sem a bekötési vízmérő szerinti felhasználási helyen, sem a szerződni kívánó elkülönített Víz-
használónak lejárt határidejű tartozása ne legyen; és ilyet a Szolgáltató az adott elkülönített felhasználói 
hely vonatkozásában nem tart nyilván, 

 víziközmű-fejlesztési hozzájárulás fizetésére kötelezett Felhasználó esetén a hozzájárulás megfizetése 
és ennek igazolása.  

e) A mellékszolgáltatási szerződés igénybejelentője a Szolgáltató részére 2. sz. melléklete szerinti tervet 
köteles benyújtani, melyet a Szolgáltató annak műszaki megfelelősége tekintetében felülvizsgál. 

f) Amennyiben a helyszíni ellenőrzés során Szolgáltató a hozzájárulásától eltérő beépítést vagy más, a 
szerződés megkötését (az üzembe helyezést) gátló körülményt állapít meg, a mellékszolgáltatási szer-
ződés megkötését (az üzembe helyezést) megtagadhatja, és azt további műszaki feltételek teljesítésé-
hez a gátló körülmények megszüntetéséhez kötheti. 

g) A mellékszolgáltatási szerződést az elkülönített vízhasználó 30 napos határidővel, a Szolgáltató a fize-
tési késedelem miatt kezdeményezett fizetési meghagyás kibocsátását követő 15 napos határidővel 
felmondhatja. A Szolgáltató mellékszolgáltatási szerződés felmondásáról a szerződés felmondásával 
egyidejűleg tájékoztatja a bekötési vízmérő szerinti felhasználót, valamint 
100 %-os mellékmérősítettség esetén a bizonyító erejű magánokiratban közölt személyt. 

h) Amennyiben a mellékvízmérő üzembe helyezésekor felhelyezett záró-gyűrű, vagy bélyegzés megsérül, 
úgy az elkülönített Vízhasználó köteles a Szolgáltatót erről értesíteni és a hiteles mérés helyreállításá-
nak költségeit megfizetni. Az értesítés elmulasztása esetén a Szolgáltató a bekötési mérő szerinti Fel-
használó értesítése mellett a mellékszolgáltatási szerződést az utolsó számlázott mellékvízmérő-
állással felmondja. 

i) A mellékszolgáltatási szerződés megszűnik, ha az elkülönített vízhasználó 
- a tulajdonában álló mellékvízmérő leszerelését megakadályozó zárógyűrűt megsérti, illetve el-

távolítja, vagy azokkal együtt a mellékvízmérőt a Szolgáltató által jóváhagyott vízmérési helyről 
leszereli. 

- határidőben nem gondoskodik a mellékvízmérő hitelesítéséről vagy cseréjéről 
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5. A  Szolgáltató kötelezettségei és jogai 
 
5.1. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás minőségi és egyéb paraméterei 
 

a) A Szolgáltató a víz szolgáltatását legalább 1,5 és legfeljebb 6 bar hálózati nyomás mellett, az ellátó-
rendszer műszaki alkalmasságának határáig köteles a szolgáltatási ponton teljesíteni.  A víz minősége 
a 201/2001. (X. 25.) sz. kormányrendelet, illetve a Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv jóváhagyá-
sa, valamint az ellátórendszer, és a víztechnológiai berendezések teljesítőképessége szerinti ivóvízmi-
nőségnek kell, hogy megfeleljen. A szennyvíz csatornarendszer a közszolgáltatási szerződés szerint és 
teljesítőképességének határáig fogadja a 220/2004. (VII.21.) Kormányrendeletnek megfelelő minőségű 
települési szennyvizet. 

b) Szolgáltató a vízszolgáltatást folyamatosan biztosítja közüzemi ivóvízellátó rendszeren keletkező üzem-
zavart 24 órán belül elhárítja, illetve a tervezett karbantartást 24 órán belül elvégzi, miközben az 
58/2013. (II. 27.) Kormányrendelet szerinti ivóvizet biztosít. 24 órát meghaladó üzemzavar esetén a 
rendeletben előírt küszöbértékek alatt, (10 lakástól kezdődően) pótszolgáltatást biztosít. A közüzemi 
szennyvízcsatorna üzemzavara vagy karbantartása esetén a Szolgáltató – akár ideiglenes technikai 
megoldásokkal - folyamatosan biztosítja a szennyvízelvezetést. 
 

c) A Felhasználó kérheti az ettől eltérő szolgáltatást a 2. pontban részletezettek szerint. 
 
d) A Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége közműves ivóvízellátás esetén a szolgáltatási pontig, közmű-

ves szennyvízelvezetés és tisztítás esetén a szolgáltatási ponttól a tisztított szennyvíz befogadóba, il-
letve az átvevő rendszerbe történő bevezetéséig áll fenn.  

e) A szolgáltatott ivóvíz minősége a az ivóvízvételi helyeken kell, hogy megfeleljen az előírásoknak (ez a 
víziközmű-szolgáltató felelőssége), de ez teljesítettnek tekinthető, ha az előírásoktól eltérő vízminőség 
oka a házi ivóvízhálózat nem megfelelő anyaga, állapota, meghibásodása, vagy karbantartásának el-
mulasztása. 

 
5.2. Az alaptevékenységhez kapcsolódó és külön díj ellenében végzett szolgáltatások 
 

a) Az alaptevékenységhez tartozó (a víz illetve csatornadíjjal megfizetett) szolgáltatáselemek: 

 az üzemeltetés teljes körű személyi, műszaki és gazdasági feltételeinek biztosítása, 

 az ivóvíz kitermelése, tisztítása, egyes helyeken az átvétele, 

 az ivóvíz folyamatos elosztása és biztosítása az előírt minőségben és nyomásviszonyok mellett, 

 szolgáltatás-kimaradásánál a pótlólagos ivóvízellátás, 

 a szennyvízelvezetés, a környezetvédelmi követelményeknek megfelelő tisztítás és szennyvíziszap 
kezelés, illetve elhelyezés, 

 a víz és szennyvíz minőségének rendszeres laboratóriumi ellenőrzése, a minőségért való felelős-
ségvállalás, 

 a szolgáltatott vízmennyiség mérése, a mérők rendszeres leolvasása, 

 számlázási rendszer működtetése, a számlakézbesítések és a pénzügyi folyamatok kezelése, nyil-
vántartása, 

 a hitelesített bekötési mérő, cseréje, időszakos hitelesítése, kalibrálása,  

 a kutak, csővezetékek, gépek, berendezések, műtárgyak, épületek, irányítástechnikai rendszerek 
hibafeltárási, hibaelhárítási és karbantartási munkáinak elvégzése, 

 a csőtörés javítások után az útburkolatok helyreállíttatása, 

 az üzemeltetéshez, javításhoz, karbantartáshoz, illetve hibaelhárításhoz szükséges biztonsági 
anyag- és gép- (szivattyú) készlet állandó szinten-tartása, 

 biztosítási rendszer fenntartása, amely harmadik félnek okozott esetleges károk rendezésére szo l-
gál, 

 24 órás diszpécserszolgálat, valamint többszintű és minden szakágat érintő műszaki ügyeleti rend-
szer működtetése, 
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 ügyfélszolgálati tevékenység, illetve a folyamatos elérhetőség biztosítása 

 a fogyasztók és érdekeltek tájékoztatása a szolgáltatással összefüggő eseményekről 
 

b) A külön díj ellenében végzett tevékenységeket és azok díjait a 4. sz. mellékletben található Díjjegy-
zék sorolja fel. 
 
 
 

5.3. A szolgáltató ellenőrzései 
 
A Szolgáltató jogosult az ingatlanon lévő víziközmű-hálózat, a tűzoltási célt szolgáló külön hálózat ellenőrzésé-
re, melyet az érintett köteles a bejutást illetve az ellenőrzést lehetővé tenni a következők szerint. (Lásd még 3.6, 
5.9. pontokat.)  

 
a) A Szolgáltató a tervszerű ellenőrzést megelőzően legalább 15 nappal tértivevényes levélben vagy 

egyéb igazolható módon értesíti az ellenőrzött vízhasználót az ellenőrzés időpontjáról. Az értesítésben 
a víziközmű-szolgáltató felhívja az ellenőrzött vízhasználó figyelmét az időpont- egyeztetés lehetőségé-
re azzal, hogy az ellenőrzésre legalább heti egy munkanapon 20 óráig lehetőséget biztosít, valamint a 
Szolgáltató időpont-egyeztetésre alkalmas elérhetőségére. Az előre tervezett ellenőrzést a felhasználó 
nem korlátozhatja. 

 
b) Előzetes értesítés nélkül a víziközmű-szolgáltató munkanapokon, 9-17 óra között tarthat ellenőrzést a 

lakossági vízhasználónál, ha ahhoz az ellenőrzött vízhasználó vagy képviselője hozzájárul, és az nem 
jár az ott tartózkodó személyek és tevékenység indokolatlan zavarásával. A hozzájárulás tényét a víz-
használó vagy képviselője az ellenőrzési jegyzőkönyv megnyitásakor, erre vonatkozó tartalmú nyilatko-
zat aláírásával igazolja. A hozzájáruló nyilatkozatban az ellenőrzött lakossági vízhasználó vagy képvise-
lője az ellenőrzés lehetőségét időben és térben korlátozhatja, mely korlátozás a nyilatkozat aláírását 
követően nem módosítható. A Szolgáltatónak tájékoztatni kell a felhasználót arról, hogy az ellenőrzés-
hez hozzájárulása szükséges, és azt időben és térben korlátozhatja. Az ellenőrzéshez történő hozzájá-
rulás megtagadásának tényét is jegyzőkönyvben kell rögzíteni, és azt lehetőség szerint alá kell íratni a 
Felhasználóval, vagy képviselőjével. Az aláírás esetleges megtagadását is rögzíteni kell a jegyző-
könyvben. 

 
c) Az ellenőrzést végzőknek az ellenőrzés megkezdésekor egyértelműen közölniük kell az eljárás célját és 

fel kell kérniük a jelenlévő(ke)t, hogy az ellenőrzés teljes időtartama alatt tartózkodjanak az ellenőrzés 
helyszínén. Amennyiben a felkért személy ennek a kérésnek nem tesz eleget, ennek tényét Szolgáltató 
a jegyzőkönyvben rögzíti. 

d) Szolgáltató bármilyen esetben, egyeztetés nélkül is jogosult a házi víz- illetve csatornahálózat és annak 
használata ellenőrzésére, ha az nem jár az ingatlanra való bejutással (felhasznált vízmennyiség, kibo-
csátott szennyvízmennyiség elemzése, külső szemrevételezés, füstölés stb.)  

e) Üzem esetében szolgáltató egyeztetés és bejelentés nélkül is jogosult a szennyvíz előtisztító mű műkö-
désének ellenőrzésére.  

f) Szolgáltató jogosult a 10 %-os locsolási vízhasználat előzetes értesítés nélküli ellenőrzésére, melyet a 
felhasználó nem korlátozhat. A Felhasználónak felróható okból meghiúsuló ellenőrzés a kedvezmény 
megszüntetését vonja maga után. 

g) A felhasználási helyen végzett ellenőrzés csak a Felhasználó, a Felhasználó képviselője, meghatalma-
zottja, kivételes esetben hatósági közreműködéssel vagy két tanú jelenlétében folytatható le, eredmé-
nyét minden esetben jegyzőkönyvezni kell. 

h) A Felhasználó az ellenőrzés során az ellenőrzést végzőkkel köteles együttműködni, így a felhasználási 
helyre történő bejutást és az ellenőrzést – ha szükséges, a hozzájárulás keretei között – lehetővé tenni, 
a felvett írásbeli dokumentumot aláírni.  

i) A fogyasztásmérő, rádiós modullal felszerelt mellékvízmérő, a leszerelést megakadályozó zárógyűrű ál-
lapotát, és az aktuális mérőállást az ellenőrzés alkalmával felvett jegyzőkönyv rögzíti. 
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j) Szolgáltató jogosult a rádiós modullal felszerelt mérők helyszíni ellenőrzésére, mely ellenőr-

zést a Felhasználó tűrni köteles. 

k) Az ellenőrzéskor a házi víziközmű-hálózaton észlelt hibák kijavításáról, és az előírásoktól eltérő 
víziközmű-használat megszüntetéséről a Felhasználó gondoskodni köteles. Ha ezeknek a víziközmű-
szolgáltató felhívására a megadott határidőn belül (minimum 8, maximum 30 nap) nem tesz eleget, a 
Szolgáltató a szolgáltatást korlátozhatja, vagy felfüggesztheti. 

l) Szabálytalan közműhasználat esetén a Szolgáltató a 10. sz. mellékletben részletezett mértékű kötbér 
érvényesítésére jogosult.  

m) A Szolgáltató a víziközmű-szolgáltatást a Felhasználó érdekkörében felmerülő mulasztás orvoslásától 
számított 3 napon belül állítja vissza. ,   
 

n) Az ellenőrzött személy, az ellenőrzés körülményeivel és eredményével kapcsolatos véleményét jogosult 
a jegyzőkönyvben feltüntetni. 

o) Ha az ellenőrzés során a Szolgáltató szerződésszegést állapít meg, arról a bizonyítás érdekében fény-
képet készít, mely tényt az ellenőrzésről felvett jegyzőkönyvben is rögzíti. 
 
 
 

5.4. A vízfogyasztás mérése és a hiteles mérő biztosítása 
 
Általános szabályok 

a) Az ivóvízfogyasztás mérése hiteles, a Szolgáltató által leszerelést megakadályozó zárógyűrűvel ellátott 
vízmérővel történhet. A bekötési vízmérő, valamint a saját kútra „idegen vízre” telepített szennyvíz-
mennyiséget meghatározó telki vízmérő hitelessége 4 év, a mellékmérőké (lakáson belüli - és locsoló 
mellékmérő) 8 év, mely időszakok az utolsó hitelesítettnek tekintendő év december 31-ig tartanak. A tű-
zi-vízmérők hitelességük lejárta után csak tájékoztató jellegű mérésre szolgálnak. Iker locsolómérő tele-
pítéséhez Szolgáltató csak kivételesen, műszaki okokból fogadja el, a mérő hitelessége 4 év. Egy fel-
használási helyen belül a nem lakossági, és lakossági Felhasználók ivóvízhasználatát külön bekötési 
vízmérővel, vagy mellékvízmérővel kell mérni. 

b) A bekötési vízmérők hitelességének nyilvántartását, hitelesíttetését, illetve cseréjét saját költségén a 
Szolgáltató végzi.  
 

c) A lakáson belüli – a mellékszolgáltatási szerződés alapjául szolgáló – mellékvízmérő, valamint a locso-
lómérő hitelességének nyilvántartását, a csere szükségességéről cseréről szóló értesítést a Szolgáltató 
végzi, de a beépítéséről, hitelesítésről, illetve vízmérőcseréről az elkülönített vízhasználó saját költsé-
gén gondoskodik. 

d) A saját célú vízkivételi műre (idegen vízre) felszerelt fogyasztásmérő (telki vízmérő) hitelesítéséről a fel-
használónak kell gondoskodnia. Ezt a Szolgáltatónál is megrendelheti, de a mérő leszerelését megaka-
dályozó zárógyűrűvel való ellátását és üzembe helyezését kizárólag a Szolgáltató végezheti.  

 

e) A Felhasználó köteles a közös megegyezéssel kijelölt időpontban a felhasználási helyhez tartozó mérő-
helyen a munkavégzést lehetővé tenni. 

f) Ha a Felhasználó az előzetes értesítés nélkül tett felkeresés alkalmával a bekötési vízmérő azonnal 
cseréjéhez nem járul hozzá, akkor a Szolgáltató a cserét úgy köteles előkészíteni, hogy a munkavégzés 
időpontjáról tértivevényes levélben, vagy egyéb igazolható módon legalább 15 nappal megelőzően ér-
tesíti a Felhasználót. Az értesítésben a Szolgáltató felajánlja – az értesítés kézhezvételétől számított 8. 
napig – az ettől eltérő alkalomra vonatkozó időpont egyeztetés lehetőségét azzal, hogy a cserére leg-
alább heti egy munkanapon 20 óráig lehetőséget biztosít. A csere időpontjáról a Felhasználó és a Szol-
gáltató képviselője az értesítés nélkül megkísérelt csere helyszínén és idején is megállapodhatnak a 
csere időpontjában, a mit a helyszínen írásban rögzíteni kell. 
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g) Az elszámolás alapjául szolgáló fogyasztásmérő cserjével egyidejűleg a Szolgáltató írásban, elektroni-

kusan vagy digitálisan rögzíti a fogyasztásmérő cseréjének okát; a csere dátumát; a lecserélt és a fel-
szerelt fogyasztásmérő adatait (típus, gyári szám, átmérő, a hitelesítés dátuma) és mérőállását, állapo-
tát; a lecserélt és a felszerelt fogyasztásmérő leszerelést megakadályozó zárógyűrűjének azonosítóját, 
a számozott záró-gyűrűk számát, továbbá a leszerelést megakadályozó zárógyűrű állapotát, valamint; a 
felhasználó vagy a képviselője, illetve a Szolgáltató képviselőjének olvasható nevét és aláírását.  

h) Vízmérőcsere elsősorban a felhasználó jelenlétében történhet meg. A szerződött Felhasználó helyett a 
helyben lakó, aláírásra jogosult nagykorú személy (családtag, bérlő, tulajdonostárs, stb) is biztosíthatja 
a csere elvégzését. Ilyenkor a személyazonosság igazolása és rögzítés szükséges a munkalapon. 

i) Ha a Felhasználó a bekötési vízmérő vagy a szennyvízmennyiség-mérő berendezés hibáját észleli, kö-
teles azt a víziközmű-szolgáltatónak haladéktalanul bejelenteni. A Szolgáltató a bejelentéstől számított 
8 napon belül a kifogásolt bekötési vízmérő vagy szennyvízmennyiség-mérő berendezés működését el-
lenőrzi. Ha a fogyasztásmérő hibáját az ellenőrzés alátámasztja, a fogyasztásmérő cseréjéről a Szolgál-
tató a tulajdonos költségén haladéktalanul gondoskodik.  

 
j) A rádiós modullal rendelkező mellékvízmérőkre vonatkozó általános szabályok: 

 
A távleolvasási programban résztvevők mellékmérőjére egy a távleolvasás lehetőségét biztosító rádiós 
modul kerül felszerelésre. Az adatforgalom létrejöttéhez szükséges távleolvasásra alkalmas rádiós mo-
dul felszereléséről a Szolgáltató térítésmentesen gondoskodik. A Szolgáltató dönt arról, hogy mely tele-
püléseken, azon belül mely mellékmérővel ellátott felhasználási helyeken telepíti a távleolvasást lehető-
vé tevő rádiós modult. 
A rádiós modul csak a szerkezetileg hozzá illeszkedő vízmérőre szerelhető fel. A rádiós modullal ellát-
ható vízmérőt térítés ellenében Szolgáltatónál lehet megvásárolni, illetve a szerelést megrendelni. 
A rádiós modul telepítésének alapfeltétele, hogy a felhasználási hely minden mellékvízmérője a fogadá-
sára alkalmas típusú és érvényes hitelesítésű legyen. 
A rádiós modul meghibásodása esetén a cserét Szolgáltató díjmentesen elvégzi. 
A felhasználónak felróható rádiós modult érintő rongálás esetén a Szolgáltató kötbért érvényesíthet, 
többszörösen visszatérő esetben a felhasználási helyen a távleolvasást megszüntetheti. 
 
Az adatgyűjtő rádiós modul Szolgáltató tulajdona, azt a mérőhely megszűnése, vagy a modul meghibá-
sodása esetén Felhasználó köteles a Szolgáltató részére visszaszolgáltatni.  
A vízmérő és a jeladó állagának megőrzésére a bekötési vízmérővel kapcsolatos előírások az irány-
adók.  
A fenti feltételeken kívül a távleolvasásra alkalmas mérőeszközökre az üzletszabályzat 4.4. pontjába le-
írtak vonatkoznak.  
 

 
Mellékvízmérők létesítésének, hitelesítésének, cseréjének külön szabályai (lásd még a 4.4. és 5.9. pont-
ban foglaltakat!) 
 

k) Ha az előírt határidőn belül a mellékmérő/telki vízmérő hitelesítéséről, cseréjéről az elkülönített víz-
használó, vagy a locsolómérő tulajdonosa nem gondoskodott, a Szolgáltató a 10. melléklet szerinti köt-
bért érvényesíthet, a mellékszolgáltatási szerződést felmondhatja, a felhasználást korlátozhatja, illetve 
felfüggesztheti. Ebben az esetben a Szolgáltató a mellékmérő alapján számla kiállítására nem jogosult, 
így az elkülönített felhasználási hely fogyasztása nem kerül levonásra a továbbiakban a bekötési mérő 
szerinti fogyasztásból, Illetve ha az elkülönített felhasználási hely 100 %-ban mellékmérősített ingatlan 
része, ez a státusz megszűnik.  
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l) A mellékmérők, és a telki vízmérők cseréjéről, illetve az újrahitelesítés szükségességéről, valamint az 

ezzel összefüggő teendőkről a Szolgáltató a Felhasználókat a lejárati évben, legkésőbb október 31-ig 
tértivevényes levélben, számlalevélben, vagy egyéb igazolható módon értesíti. Ez kiterjed arra is, ha a 
mellékvízmérő cseréjéről az elkülönített vízhasználó határidőben nem gondoskodik. Az értesítés alapján 
felhasználó a mellékmérő cseréjét Szolgáltató ügyfélszolgálati irodáin keresztül az értesítésben szabott 
határidőn belül kezdeményezheti (9./a sz. melléklet). 

m) Ha a mellékvízmérők hitelesíttetésével – a költségek megelőlegezése mellett – Felhasználó a Szolgálta-
tót bízza meg, a Szolgáltató a kiküldött díjbekérő levélben szereplő összeg kiegyenlítése esetén a mel-
lékmérők cseréjétől nem zárkózhat el (Díjjegyzék 4. sz. melléklet). A Szolgáltató által végzett mellékmé-
rő- csere tényleges időpontjáról Szolgáltató hirdetmény kifüggesztésével tájékoztatja az elkülönült víz-
használókat, illetve írásos üzenetet hagy, kérve az időpont egyeztetést.  

n) A mellékvízmérők beépítését illetve cseréjét az elkülönített vízhasználó – az értesítésben szabott határ-
időn belül – szakvállalkozótól is megrendelheti, ha a mérőcseréről a vállalkozó megfelelőségi tanúsít-
ványt állít ki, a mérő hitelességét bizonyítani tudja és a hiteleség idejére garanciát vállal. E megoldásnál 
a Szolgáltatót hibás teljesítés miatt felelősség nem terheli.  
 

o) A mellékszolgáltatási szerződés alapját képező mellékvízmérő beépítése (felszerelése), cseréje esetén, 
azzal egyidejűleg a mellékvízmérőt üzembe kell helyezni és az illetéktelen beavatkozás, leszerelés 
megakadályozása céljából zárógyűvel kell ellátni.  
A cserélendő mellékmérők védő zárógyűrűjének leszereléséről, valamint az új (8 évre hitelesített) mel-
lékmérők üzembe helyezésről, valamint zárógyűrűvel való ellátásról kizárólag a Szolgáltató gondosko-
dik a díjjegyzékben (4. melléklet) megszabottak szerint.  

 
p) A mellékvízmérő típusára vonatkozó megkötést nem tesz a Szolgáltató, de – a cserélhetőség, és a mé-

réspontosság érdekében, valamint a külső beavatkozás elkerülésére – a vízmérő csak akkor épít-
hető be, ha 

 a vízmérő beépítési hossza: NA 13 névleges méretnél 110 mm, NA 20-as névleges méretnél 
130 mm, 

  a vízmérő kialakítása: nedvesen futó, vagy ha szárazon futó akkor külső mágneses, elektro-
mágneses behatások ellen védett, 

 vízszintes beépítés esetén H (horizontálisan beépíthető) jel szerepel a vízmérő számlapján, 
vagy adattábláját, mérési pontossága legalább B osztálypontosságú vagy R80 besorolású,  

 függőleges beépítés esetén a V (vertikálisan beépíthető) jel szerepel a vízmérő számlapján, 
vagy adattábláján, és a függőleges beépítéshez kapcsolódó  mérési pontosság legalább A osz-
tálypontosságú vagy R40 besorolású. 

 érvényes hitelességgel rendelkezik 

 távleolvasásra alkalmas felhasználási helyen kíván a Felhasználó mérési pontot kiépíteni, és 
élni kíván a távleolvasási program lehetőségével, akkor a Szolgáltatóval egyeztet a vízmérő tí-
pusával kapcsolatban. 

 
q) Ha az elkülönített vízhasználó a mellékmérő hibáját észleli, köteles azt a víziközmű-szolgáltatónak ha-

ladéktalanul bejelenteni. A víziközmű-szolgáltató a bejelentéstől számított 8 napon belül a kifogásolt 
mellékvízmérő működését, állapotát szemrevételezéssel ellenőrzi. Ha a fogyasztásmérő hibáját az el-
lenőrzés alátámasztja, a fogyasztásmérő cseréjéről az elkülönült Vízhasználó 30 napon belül köteles 
gondoskodni, mellyel a költségek megelőlegezése mellett, a Szolgáltatót is megbízhatja. Ha a hibás 
mérő cseréjéről nem gondoskodott az elkülönített Vízhasználó, vagy a mellékmérő hibáját a Szolgáltató 
észleli, a Szolgáltató írásban szólítja fel az elkülönített Vízhasználót a mellémérő cseréjére. Ha a csere 
a felszólítást követően 30 napon nem valósul meg, Szolgáltató a mellékszolgáltatást felfüggeszti és az 
elkülönített felhasználási hely vízfogyasztását az adott felhasználási hely bekötési vízmérő szerinti Fel-
használónak számlázza. 
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r) A mellékmérők felszereléséről és használatáról további tudnivalókat tartalmaz a 11. számú melléklet. 
s) A távleolvasásos programban résztvevő felhasználók részére az adatforgalom biztosításához szüksé-

ges távleolvasásra alkalmas vízmérő felszereléséről a Felhasználó gondoskodik.  
t) A távleolvasású mellékvízmérőkre vonatkozó általános szabályokat az 5.4. pont korábbi fejezete részle-

tezi. 
 

5.5. A vízmérő pontossági ellenőrzése 
 

a) Ha a Felhasználó az elszámolás alapjául szolgáló fogyasztásmérő rendellenes működését, hibáját, sé-
rülését észleli, köteles azt a víziközmű-szolgáltatónak haladéktalanul bejelenteni. A Szolgáltató a beje-
lentéstől számított 8 napon belül köteles a kifogásolt fogyasztásmérőt ellenőrizni. Bekötési vízmérő ese-
tén, ha a fogyasztásmérő nem a Felhasználónak felróható okból hibásodott meg, azt a Szolgáltató térí-
tésmentesen kicseréli. Az elkülönített vízhasználatot mérő mellékmérő cseréjéről az elkülönített víz-
használó saját költségén köteles gondoskodni. 

b) Felhasználó, kérésére – a díjjegyzékben szereplő (4. melléklet) költségek előzetes megtérítése mellett 
– a Szolgáltató köbözéssel, vagy etalon mérő közbeiktatásával tájékoztató jelleggel ellenőrzi, illetve sa-
ját kezdeményezésére bármikor ellenőrizheti a fogyasztásmérők mérési pontosságát. 

c) Ha valószínűsíthető, hogy a fogyasztásmérő rendellenesen működik, vagy az ellenőrzés során a meg-
felelő működés tekintetében vita alakul ki, akkor a Felhasználó, az Elkülönített Vízhasználó vagy a 
Szolgáltató – a hitelesség idején belül - bármikor kezdeményezheti az elszámolás alapjául szolgáló fo-
gyasztásmérő Mérésügyi Hatósággal történő metrológiai pontossági ellenőrzését (továbbiakban pon-
tossági vizsgálat), a Fejér megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosz-
tály Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztályánál.  
A Felhasználó kezdeményezheti a pontossági ellenőrzést a 13. sz. melléklet kitöltésével a Szolgáltató 
ügyfélszolgálati irodájában is, mely megrendeléseket Szolgáltató továbbítja a Mérésügyi Hatósághoz. A 
pontossági vizsgálat költségeit a kezdeményező fél megelőlegezi. 
A pontossági vizsgálat kezdeményezését követő 8 napon belül a Szolgáltató saját költségén mási hite-
les fogyasztásmérőt szerel be. A pontossági vizsgálat időpontjáról, helyéről a hatóság az érintetteket 
legalább 5 nappal korábban, igazolható módon írásban értesíti. A pontossági vizsgálat végrehajtását az 
érintett Felhasználó és az Elkülönített Vízhasználó, vagy a Szolgáltató távolléte nem akadályozza. 

 
d) Amennyiben az ellenőrző vizsgálaton a fogyasztásmérő a vonatkozó hitelesítési előírásban megfogal-

mazott követelményeknek megfelelt, a fogyasztásmérő cseréjének és a pontossági vizsgálat elvégzé-
sének költsége a vizsgálat kezdeményezőjét terheli. Ha nem felelt meg, e költségek a fogyasztásmérő 
tulajdonosát terhelik. 

e) A pontossági vizsgálatot követően - ha indokolt - akkor a Felhasználó, az Elkülönített Vízhasználó, vagy 
a Szolgáltató kezdeményezheti a fogyasztásmérő független szakértővel történő metrológiai szerkezeti 
vizsgálatát (továbbiakban szerkezeti vizsgálat). A szerkezeti vizsgálat költségeit a kezdeményező fél 
előlegezi meg. A Felhasználó a szerkezeti vizsgálat kezdeményezését a 14. sz. melléklet kitöltésével a 
Szolgáltató ügyfélszolgálati irodáiban rendelheti meg, mely megrendelést Szolgáltató a vizsgálatot el-
végző független szakértőhöz továbbítja. A vizsgálat időpontjáról, helyéről független szakértő az érintet-
teket igazolható módon írásban értesíti. A szerkezeti vizsgálat végrehajtását az érintett Felhasználó és 
az Elkülönített Vízhasználó, vagy a Szolgáltató távolléte nem akadályozza.  

f) Ha a fogyasztásmérő rendellenes működése, hibája, sérülése valamelyik fél szerződésszegő magatar-
tásának a következménye, akkor a csere és pontossági vizsgálat elvégzésének díja (a szerződéssze-
gés egyéb jogkövetkezményeivel együtt) a szerződésszegő felet terheli. 

g) Az ellenőrző vizsgálaton a vonatkozó hitelesítési előírásban megfogalmazott követelményeknek meg 
nem felelő fogyasztásmérő esetében a hibát a felülvizsgálat kérésének időpontját megelőző utolsó leol-
vasástól kell számítani. A vízhasználat mértékét a hibás mérésnél leírtak szerint kell számítani. 
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5.6. A szennyvízmennyiség mérése 
 

a. A szennyvízelvezetési helyről a szennyvízelvezető műbe kerülő szennyvíz mennyisége méréssel, mé-
rés hiányában pedig az adott helyen fogyasztott vízmennyiség alapulvételével állapítható meg.  

 
b. Felhasználó által felhasznált nem víziközműből származó víz mennyiségének – amennyiben a felhasz-

nált víz közüzemi szennyvízhálózatba kerül – mérésére a felhasználónak telki vízmérőt kell felszerelnie, 
kérnie kell annak leszerelést megakadályozó zárógyűrűvel történő ellátását, és a mérő leolvasását biz-
tosítania kell a Szolgáltató részére.  
 

c. Felhasználó bármikor kezdeményezheti a kalibrált szennyvízmennyiség-mérő saját költségén történő 
kiépítését és üzembehelyezését. Szolgáltató abban az esetben kezdeményezi kalibrált szennyvízmeny-
nyiség-mérő kiépítését, ha a Felhasználó jelentős arányban idegen (nem a víziközműből) származó vi-
zet használ fel. 
 

d) A szennyvíz mennyiségének mérésére csak olyan mérőeszköz alkalmazható, amelyhez a víziközmű-
szolgáltató előzetesen hozzájárult. A méréssel történő szennyvízelvezetési és –tiszítási szolgáltatás el-
számolásának feltételeit, a kalibrálás gyakoriságát a felek a közszolgáltatási szerződésben rögzítik.  

 
e) A nem víziközműből származó víz felhasználásából keletkezett szennyvíz közműves szennyvízmennyi-

ség-mérő működtetéséről, karbantartásáról, kalibrálásáról, a mérőeszköz leolvasásáról a Felhasználó-
nak saját költségén kell gondoskodnia.  
 

 
f) Nem vehetők figyelembe a szennyvíz mennyiségének meghatározásánál:  

az üzletszabályzat 5.8.  j) pontja szerint felsoroltak. 
 

g) Aki a felhasználási helyen keletkezett szennyvizet önálló szennyvíz-elhelyező műbe mérés nélkül veze-
ti, és a vizet nem kizárólag közműves ivóvízellátáshoz csatlakozva, hanem részben saját célú vízkivételi 
műből szerzi be, köteles a beszerzett valamennyi vízmennyiség mérésére hiteles fogyasztásmérőt mű-
ködtetni, valamint a mért mennyiségekről a víziközmű-szolgáltatót rendszeresen tájékoztatni. A 
víziközmű-szolgáltató jogosult a mért mennyiséget ellenőrizni.  

h) Szolgáltató a szennyvíz-törzshálózatba bocsátott szennyvíz mennyiségét és minőségét gazdálkodó 
szervezet esetén előzetes értesítés nélkül ellenőrizheti, amelyet az nem akadályozhat.  

 
Saját kút telki vízmérővel történő felszerelése 

Saját kútra, „idegen vízre” – ha annak vize a használat után a közcsatornába kerül – Felhasználó köte-
les saját költségén hiteles vízmérőt (telki vízmérőt) szereltetni, illetve működtetni. A felszerelés szabá-
lyai megegyeznek a mellékvízmérők felszerelésének szabályaival. 

 
 
5.7. Mérőeszközök leolvasása és az ide tartozó együttműködés 
 

a) A vízmérőket (és mellékvízmérőket) lakossági felhasználóknál félévente a Szolgáltató, illetve megbízott-
ja olvassa le. Közületi és intézményi Felhasználóknál a mérőleolvasás havonta történik. A leolvasási 
rendet a 15. sz. melléklet tartalmazza. 

b) Felhasználó kérheti az évi négyszeri mérőleolvasást, melyből kettőt a Szolgáltató végez (és elszámoló 
számlát állít ki az eredmények alapján), egy - egy köztes (kettő) leolvasást pedig ellenőrző jelleggel a 
Felhasználó végez el, de ehhez csak külön kérésre, díjjegyzékben szereplő külön díj ellenében készül 
elszámoló számla. 

c) A Szolgáltató köteles legalább 5 napos időtartam megjelölésével a Felhasználó figyelmét felhívni a leol-
vasás várható idejéről a leolvasás előtti utolsó számlában. 
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d) Felhasználó kérheti a negyedévente történő mérőleolvasást és számlázást is, melyre Szolgáltatóval kü-
lön – a közszolgáltatási szerződést kiegészítő – megállapodást kell kötni, és az egyedi leolvasás, szám-
lázás, kézbesítés többlet költségét (lásd díjjegyzék 4. sz. melléklet) Felhasználó megtéríti. 

e) Leolvasási időpontokat családi házak esetében Szolgáltató napra és utcára vonatkoztatva honlapján és 
a megyei lefedettségű nyomtatott sajtóban teszi közzé. Tömbházak esetében a leolvasási időpontokat 
napra és napszakra bontva lépcsőházanként is kifüggeszti a Szolgáltató.  

f) A mérők leolvasása lakossági fogyasztók esetében jellemzően délután 19 óráig, hétvégeken és munka-
szüneti napokon 9-19 óra között történik.  
Amennyiben a fogyasztásmérő leolvasását végző személy az előzetesen jelzett időpontban nem tudta 
leolvasni a mérőt, erről értesítést (28. sz. melléklet), és egy válasz-levelezőlapot hagy a levélszekrény-
ben, vagy fellelhető módon a felhasználási helyen. Az értesítésben Szolgáltató felkínálja, hogy a Fel-
használó a levelezőlapon, telefonon, a www.fejerviz.hu honlapon keresztül e-mail-ben, vagy személye-
sen tárgyhó 20-ig közölheti a mérőállást. Az értesítésben a Szolgáltató felhívja a felhasználó figyelmét a 
leolvasás második megkísérlésének idejére, annak nem megfelelősége esetén az időpont egyeztetés 
lehetőségére, az időpont egyeztetésre alkalmas elérhetőségére, és a leolvasás legkésőbbi időpontjára. 
(A leolvasásra legalább heti egy munkanapon 20 óráig lehetőséget kell biztosítani) A leolvasás időpont-
ja tekintetében a Szolgáltató és a Felhasználó köteles megegyezni.  

g) Felhasználó által történő mérőleolvasást csak abban az esetben vesz igénybe a Szolgáltató, ha saját 
mérőleolvasása meghiúsult. A mérő leolvasásának, vagy a mérőállás felhasználó általi közlésének el-
maradása esetén a Szolgáltató az utolsó tényleges (számlázott) mérőleolvasást megelőző 12 hónap át-
lagfogyasztása alapján állítja ki a számlát. Továbbá a Szolgáltató 5 napos időtartam megjelölésével tér-
tivevényes levélben, vagy egyéb igazolható módon a Felhasználó figyelmét felhívja a leolvasás legfe l-
jebb két hónapon belüli ismételt elvégzésének várható idejére. Az értesítésben megjelölt, az időpont 
egyeztetési lehetőség során választható leolvasási időpontnak legalább két napon 7 órától 20 óráig ter-
jed időtartamot is kell tartalmaznia. Az értesítés (melyet legalább 8 nappal a megjelölt legkorábbi leol-
vasási időpont előtt a Felhasználónak továbbítani kell) tartalmazza a Szolgáltató időpont egyeztetésére 
alkalmas elérhetőségét is. 
Ha a felhasználó nem él az időpont egyeztetés lehetőségével, vagy az egyeztetett időpontban nem biz-
tosítja a leolvasás elvégzését, akkor a Szolgáltatót nem terheli felelősség a leolvasás elmaradásáért. 

h) Ha leolvasáskor Szolgáltató a megelőző időszak 12 havi átlagfogyasztásánál háromszor nagyobb érté-
ket olvas le, erről a Felhasználót helyben tájékoztatja. A tájékoztatás tényét Felhasználó a leolvasó lis-
tán tett aláírásával igazolni köteles. A helyben történő tájékoztatás elmaradása esetén a Felhasználót a 
Szolgáltató 15 napon belül írásban értesíti. A tájékoztatás megtörténtét a Szolgáltató bizonyítja. 

 
i) A Felhasználó köteles a mérő hozzáférését biztosítani és leolvasását lehetővé tenni. Bekötési mérő 

esetében, ha háromszori, igazolható értesítésre, illetve felszólításra sem hajlandó ezt biztosítani a Fel-
használó, vagyis a Szolgáltató három egymást követő leolvasási kísérlet során sem tudta a leolvasást 
elvégezni, akkor 

  a Felhasználóval kötött közszolgáltatási szerződést és így a vízszolgáltatást (a közegészség-
ügyi követelmények kielégítéséhez szükséges 20 liter/fő/nap biztosítása mellett) a Szolgáltató 
azonnali hatállyal felmondhatja. 

j) Mellékmérős elkülönített vízfelhasználóknál a mellékszolgáltatási szerződést és a mellékmérők leolva-
sása alapján történő számlázást a Szolgáltató akkor mondhatja fel, ha kétszeri, igazolható felszólításra 
sem hajlandó biztosítani a Felhasználó a leolvasást. (100 %-os mellékmérősítettségnél háromszori fel-
szólítás) További részleteket lásd még 10. 3. pontban. 
 

k) A rádiós modullal rendelkező mellékvízmérők leolvasása a jeladók segítségével a lépcsőházakból, há-
zon kívülről történik. Ha ez a leolvasás bármilyen műszaki hiba vagy egyéb ok (pl.: rongálás) miatt nem 
lehetséges, Szolgáltató a leolvasást a felhasználási helyen elvégzi, s azt követően a hibát felderíti és ki-
javítja. 
A távleolvasásra alkalmas mellékvízmérők esetén leolvasási ütemterv szerinti ütemben történik a víz-
mérők leolvasása. A jelenlegi leolvasási ütemterv alapján a mérők hathavonta kerülnek leolvasásra, de 
mivel a leolvasás gyakorítása a Felhasználók zavarása nélkül is megvalósítható, a Szolgáltató a féléves 
ciklusokon belül, gyakrabban is végezhet leolvasást.   

http://www.fejerviz.hu/
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l) A Szolgáltató által végzett időszakos/eseti leolvasás nem mentesíti a Felhasználót a rendszeres mérő-

leolvasás és annak bejelentési kötelezettsége alól. 
Elszámolás alapjául nem vehető figyelembe: 

 az a Felhasználó által bejelentett mérőóraállás (ami nem lehet kevesebb az előző mérőóra ál-
lásnál), ami a 12 havi átlagfogyasztás kétszeresét meghaladó, vagy annak felénél kevesebb 
mennyiség. Ez esetben a Szolgáltató ellenőrző leolvasáshoz kötheti a számla kiállítását. 

 ha az ellenőrzés során az Üzletszabályzat 11.5. pontjában leírtak valamelyike következik be. 
 
 

5.8. Elszámolási időszakok és elszámolás 
 

A. Általános eljárási rend 
 

a) Az elszámolási időszakok a leolvasási rendnek megfelelően lakossági és kisközületi körben hat hóna-
posak (Felhasználó külön kérésére három hónaposak), közületi és intézményi körben havi bontásúak, 
külterületek esetén éves bontásúak.  

b) A hat havonként készülő elszámoló számlák közötti időszakban a szolgáltató 5 db, társasházaknál 2 db 
részszámlát bocsát ki. A részszámlában elszámolt fogyasztás alapja (ha erről a felek külön nem álla-
podtak meg) az előző elszámolt 12 hónap átlagfogyasztásából a részszámlában elszámolt időszakra  
számított mennyiség, ennek hiányában az Üzletszabályzat 16. sz. melléklete szerint átalánymennyiség 
E mennyiséget a következő időszakra a Szolgáltató az elszámoló számlán közli, melyet Felhasználó és 
elkülönített Vízhasználó tárgyhó 15-ig az elkövetkező teljes elszámolási időszakra (5, illetve 2 db rész-
számlára) vonatkozóan ingyenesen, ezt követően arányos időszakra (a díjjegyzék szerinti térítés mellett 
4. sz. melléklet) módosíthat az ügyfélszolgálati irodákban, telefonon, vagy az elektronikus ügyfélszolgá-
laton keresztül. 
A jelenlegi leolvasási ütemterv alapján a távleolvasású mellékvízmérők hathavonta kerülnek elszámo-
lásra, de mivel a leolvasás gyakorítása a Felhasználók zavarása nélkül is megvalósítható, a Szolgáltató 
a féléves ciklusokon belül, gyakrabban is végezhet elszámolást.   

 
 

A Szolgáltató bekötési mérővel nem rendelkező felhasználási helyek esetén havi számlázást alkalmaz. 
 
A leolvasási ütemezéstől eltérő időben történő gyakoribb számlázás díját az Üzletszabályzat 4. sz. mellék-
lete (Díjjegyzék) rögzíti. A leolvasási ütemtől eltérő időben a Szolgáltató díjmentesen az alábbi esetekben 
állít ki a Felhasználó részére elszámoló számlát: 

 jogi eljárás esetén 

 behajtási végrehajtási eljárás során 

 abban az esetben, ha a Felhasználó megrendeli a szüneteltetést, illetve kifizeti annak díját 
 

 
c) A részszámla megállapítása új Felhasználó vagy új felhasználási hely esetében a felhasználóval egyez-

tetett átlagmennyiség vagy műszaki számítás alapján történik. A részszámla megállapítása a felek 
egymás közti megállapodása alapján történik. Megállapodás hiányában az előző elszámolt 12 hónap át-
lagfogyasztásából a részszámlában elszámolt időszak napjainak számával megszorzott mennyiség. Ha 
a részszámla kiállításakor ismert az ingatlanban élők száma, és az előzőek egyike sem áll fenn, akkor a 
16. sz. melléklet szerint megállapított átalánymennyiség a részszámla kiállításának alapja. 

d) Ha az árváltozás, vagy tarifaváltozás időpontjában a fogyasztásmérő leolvasására nem kerül sor, a 
szolgáltatásért fizetendő díjat a Szolgáltató kezdeményezésére történt felhasználói adatközlés, ennek 
hiányában a felhasználás időarányos megosztásával kell megállapítani és számlázni.  

e) A Szolgáltató a felhasználó személyében bekövetkezett változás esetén az elszámolási időszak utolsó 
napjára elszámoló számlát, valamint a közszolgáltatási szerződés megszűnése esetén a szerződés 
megszűnésének napjára végszámlát bocsát ki, és a Felhasználóval az elszámolási időszakra vonatko-
zóan elszámol.  
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f) A Szolgáltató a számla Felhasználó részére történő eljuttatásáról oly módon gondoskodik, hogy a 
számla kiegyenlítésére a Felhasználónak a kézhezvételtől legalább 8 nap rendelkezésre álljon. Ha a 
Felhasználó a díjat nem fizeti meg, akkor a mulasztás következményiről a Szolgáltató a Felhasználó fi-
gyelmét írásban felhívja. A felhívás Felhasználó részére történő kézbesítés, és az intézkedés alkalma-
zása között legalább 8 napnak kell eltelnie. 

g) A bekötési mérő adatain alapuló elszámolásnál a Szolgáltató a társasházi bekötési vízmérő és mellék-
vízmérők aktuális, és az azt megelőző állásáról, valamint a mérési különbözetről a leolvasást követően 
kiállított számla mellékletében tájékoztatja a bekötési vízmérő felhasználóját. 

h) A Szolgáltató lakossági Felhasználóit az adott időszak elszámoló számlái útján értesíti az esetleges túl-
fizetéséről, illetve annak mértékéről, valamint az elszámolás előtti pénzügyi egyenlegéről. Ez utóbbi té-
telről a Szolgáltató a Felhasználót a részszámlákon keresztül is tájékoztatja. 
Az értékhatárok megállapítása a Felhasználó korábbi, fennálló tartozásainak figyelembevételével törté-
nik. Nem jár visszatérítés, ha a felhasználó korábbi kiegyenlítetlen tartozása meghaladja az adott el-
számolási időszak túlfizetését. 
 
Ha az elszámolást követően a csekkel, átutalással fizető lakossági Felhasználó számára 5000 Ft alatti 
visszatérítés jár, a visszafizetendő összeget a Szolgáltató a Felhasználó technikai számláján jóváírja 
(amennyiben tényleges leolvasási adatokhoz köthető elszámolást történt), és a jóváírt összeggel a so-
ron következő elszámoló számla összegét csökkenti. Ha az összeg az első, soron következő elszámoló 
számlánál magasabb, akkor a Szolgáltató a többi soron következő elszámoló számla fizetendő össze-
gét csökkenti. Csekkes fizetés esetén az 5000 Ft alatti túlfizetést a Felhasználó külön kérésére az ügy-
félszolgálatokon visszafizetjük. 
Ha a túlfizetés mértéke az 5000 Ft-ot meghaladja, akkor a Szolgáltató az elszámoló számla keltét köve-
tő 30 napon belül biztosítja a Felhasználó részére, hogy visszakérje túlfizetését. Amennyiben a Fel-
használó az 5000 Ft feletti túlfizetését visszaigényli, és a Szolgáltató a visszatérítési igény jogosságát 
megállapítja, akkor a Szolgáltató a visszafizetést - a Felhasználói visszatérítési igény beérkezését köve-
tő 8 napon belül - készpénz-fizetéssel, vagy a Felhasználó által meghatározott fizetési számlára történő 
átutalással teljesíti.  
Ha a Szolgáltató a Felhasználói kérés beérkezésétől számított 8 napon belül nem fizeti vissza a jogo-
san visszajáró összeget, akkor a Szolgáltató késedelmi kamattal növelt összeget köteles a Felhaszná-
lónak visszafizetni. Abban az esetben, ha a Felhasználó nem kéri a Szolgáltatót visszafizetésre, akkor a 
Szolgáltató az összeget (késedelmi kamat felszámítása nélkül) a Felhasználó technikai számláján írja 
jóvá. A Szolgáltató ezt követően a soron következő elszámolások összegét csökkenti. Ennek elmaradá-
sa esetén a Szolgáltató késedelmi kamat fizetésre kötelezett. 
A Felhasználó esetlegesen később jelentkező visszatérítési igényét is teljesíti a Szolgáltató, a fenti elő-
írásokat figyelembe véve. 
 
Az előzőekben leírt eljárási rendet a Szolgáltató csak abban az esetben alkalmazza, ha az elszámolás 
tényleges leolvasási adatokhoz köthető. Nem tényleges leolvasási adatokhoz köthető elszámolás ese-
tén a Szolgáltató egyeztetést kezdeményez a Felhasználóval ellenőrző leolvasás elvégzésére. Ameny-
nyiben az egyeztetés azonnal nem vezet eredményre, a Szolgáltató kezdeményezi a Felhasználó által 
megadott elérhetőségek valamelyikén az 5 napon belüli ellenőrző leolvasást. Ha a kezdeményezésre 
az ellenőrzött vízhasználó a megkeresésben rögzített határidőn belül az ellenőrzést nem teszi lehetővé, 
a visszatérítési igényt a szolgáltató nem köteles teljesíteni.  
A szolgáltató az ellenőrzés napjától számított 15 napon belül az elszámolást elvégzi, és ha az ellenőrző 
leolvasást követően megállapítja a felhasználói túlfizetés visszaigénylésének jogosságát, akkor a túlfi-
zetés az elszámolás keltét követő 8 napon belül visszafizetésre kerül. 
 
Csoportos beszedési megbízással fizető lakossági Felhasználók részére a Szolgáltató a visszafizeten-
dő összeg nagyságától függetlenül visszautalja a túlfizetést. 
 

i) Az ivóvízfogyasztás elszámolásánál a bekötési vízmérőn mért vízmennyiség az irányadó. 
j) Kalibrált szennyvíz mennyiségmérő híján a szennyvíz mennyisége az 5.6.-ban leírtak figyelembevételé-

vel, a hiteles vízmérőn mért vízmennyiségnek felel meg.  
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A szennyvízmennyiség elszámolásánál nem vehető figyelembe 

 a Szolgáltató hozzájárulásával telepített, hiteles vízmérőn mért elkülönített locsolási vízhasználat; 

 vagy elkülönített mérés hiányában, a lakossági felhasználó igénybejelentése esetén, a házi kert 
öntözéséhez május 1.- szeptember 30. között használt ivóvízmennyiség, mely az elszámolás 
alapjául szolgáló ivóvízfogyasztás 10 %-át elérő vízmennyiségnek felel meg. 

 az a mért szennyvízmennyiség, ami a vízügyi hatóság engedélye alapján önálló szennyvízelhe-
lyező műben, vagy befogadóban nyert elhelyezést; 

 az a szennyvízmennyiség, amelynek a szennyvízelvezető műbe vezetését minőségi vagy egyéb 
okok miatt az illetékes hatóság megtiltotta, és elhelyezését a felhasználó igazolta;  

 az a vízmennyiség, amely a házi ivóvízhálózat meghibásodása következtében a környezetben el-
szivárgott. 

 csak építési célra használt víz (építési munkákhoz Felhasználó megrendelésére és költségén 
mellékvízmérőt szerel fel a Szolgáltató) 

 Külön ingatlanon álló garázsoknál használt vízmennyiség, ha nincs kiépített csatornarendszer. 
Csatornabekötés üzembe helyezésekor nem készül külön számla, az üzembe-helyezéskori leolvasás 
alapján meghatározott díjat a következő elszámoló számla tartalmazza. 

 
k) Elkülönített Vízhasználók általános esetben a saját fogyasztásukkal járó, mellékmérő(kö)n mért víz-

mennyiségen kívül – a bekötési vízmérőhöz tartozó felhasználón keresztül (pl. társasház) – kötelesek 
megfizetni a bekötési vízmérő és a mellékmérők összes fogyasztásának különbözetét is. 

l) Ha egy bekötési mérő több ingatlan fogyasztását méri (a jelenleg nyilvántartott esetekben), arányszám 
alapján történik a számlázás. Az arányszámot a Felhasználóknak, társasháznál a közös képviselőknek 
kell megadni, és nyilatkozniuk kell a fogyasztás meghatározásának módszeréről. (Először levonjuk a 
mellékmérők fogyasztását a főmérőből és utána osztjuk szét a fogyasztást az ingatlanok között, vagy 
először a megadott arányszám alapján szétosztjuk a fogyasztást az ingatlanok között és utána vonjuk le 
a mellékmérőket) 

 
B. 100 % -ban mellékmérősített ingatlanok elszámolása 

 
Az érintett mellékszolgáltatási szerződéssel rendelkező elkülönített vízhasználók kérhetik a kizárólag mellékmé-
rőkön alapuló elszámolást, amit a Szolgáltató a feltételek fennállása esetén a következők szerint teljesít. (A 
közszolgáltatási szerződés részeként a társaság a27. sz. melléklet szerinti megállapodást köt az érintett társas-
házzal a 100 %-os mérősítettség tekintetében) 

a) Egy adott bekötési vízmérőhöz tartozó, mellékszolgáltatási szerződéssel rendelkező elkülönített víz-
használók teljes bizonyító erejű magánokiratban közlik a víziközmű-szolgáltatóval a képviseletükben el-
járó személy nevét, ha az nem a bekötési vízmérő szerinti felhasználó, 

b) A képviselő a csatlakozó hálózati szakasz megvalósulási állapotáról készített épületgépészeti tervet 
(átadási tervdokumentációt, vagy annak híján jogosultsággal rendelkező szaktervező által készített füg-
gőleges és vízszintes csőtervet az összes vízvételi hely és „ledugózott” csonk megjelölésével) a Szol-
gáltató rendelkezésre bocsátja.  

c) A képviselő közli a víziközmű-szolgáltatóval az arra vonatkozó megállapodásukat, hogy a mellékvízmé-
rők és a bekötési vízmérő egyidejű leolvasására – a Szolgáltató gyakorlatával összhangban – rendsze-
resen mely időpontban kerüljön sor. 

d) Ha a bekötési vízmérő, illetve az elkülönített vízhasználatok összesített fogyasztásának különbözete 
meghaladja az 5 %-ot, a csatlakozó hálózati szakasz esetleges vízveszteségének és elszámolatlan víz-
vételeinek felülvizsgálata érdekében a víziközmű-szolgáltató a saját költségén, soron kívül (30 napon 
belül) ellenőrzést végez. Az ellenőrző vizsgálaton a képviselő vagy a bekötési vízmérő szerinti felhasz-
náló biztosítja a bekötési vízmérő és a mellékvízmérők, valamint a csatlakozó hálózat egyidejű, részle-
tes műszaki felülvizsgálatának lehetőségét.  

e) Ha az ellenőrzés során megállapításra kerül, hogy a csatlakozó, illetve házi ivóvíz-hálózati szakaszon 
az 5 %-ot meghaladó vízfogyasztást elszámolatlan vízvétel, vagy rejtett szivárgás okozta, az elszámo-
latlan vízvétel megszüntetéséig a bekötési vízmérő és a mellékvízmérők összesített fogyasztási külön-
bözetének megfizetése, valamint a soron kívüli ellenőrzés költségei az érintett mellékszolgáltatási szer-
ződéssel rendelkező vízhasználókat – eltérő megállapodás hiányában – egyetemlegesen terhelik. A 
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megállapodásban rögzíteni kell, hogy a fogyasztáskülönbözet megfizetése kitől követelhető. Ha a köve-
telés beszedése meghiúsul, a fizetési határidőt követően a bekötési vízmérő és a mellékvízmérők ösz-
szesített fogyasztási különbözetének megfizetéséről – az egyetemeleges terhelés érvényesítése mellett 
–a képviselő gondoskodik. 
Az elszámolatlan vízvétel megszüntetését a képviselő bejelenti a víziközmű-szolgáltatónak. 
 

Ha valamely mellékszolgáltatási szerződéssel rendelkező, fenti elszámolási módot választó elkülönített víz-
használó: 

a) mellékvízmérőjének hitelesítéséről nem gondoskodott, akkor a lejárati év december 31-el megszűnik a 
szerződése. 

Ha 
b) három egymást követő alkalommal nem teszi lehetővé a megállapított időpontban a mellékvízmérő le-
olvasását, vagy 
c) 60 napot meghaladó fizetési késedelembe esett, az egyéb jogkövetkezmények (kötbér alkalmazása, 
100 %-os megállapodás felmondása, illetve a mellékszolgáltatási szerződés azonnali felmondása) viselé-
se mellett tűrni köteles, hogy a Szolgáltató az adott felhasználási hely ivóvízfogyasztását korlátozza, vagy 
előrefizetős ivóvízmérőt helyezzen el a mérési helyen. 

 
 
5.9. Elszámolás meghibásodás, hibás mérés vagy mérési eredmények hiányában 
 

A. Hibás mérés 
 
 

a) Ha a fogyasztásmérő rendellenesen működik, nem mér, nem lehet leolvasni, illetve a hitelesítés ideje 
lejárt, a mérőeszköz adatai a számlázás alapjául nem szolgálhatnak.  

 
b) A hibás mérés időtartama:  

 ha a meghibásodás tényleges időpontja megállapítható, a meghibásodás időpontjától az új fo-
gyasztásmérő felszerelésének időpontjáig terjedő időtartam,  

 ha a meghibásodás tényleges időpontja nem állapítható meg, a felek által közösen, becsléssel 
megállapított időtartam,  

 vagy e megállapodás hiányában az utolsó mérőleolvasásától az új fogyasztásmérő felszerelé-
sének időpontjáig eltelt időszak, de legfeljebb 12 hónap.  

 
c) A hibás méréssel érintett időszakban a számlázás alapjául szolgáló ivóvíz és szennyvíz mennyiségét  

az utolsó mérési hiba nélküli elszámolási időszak egy napra számított átlagfogyasztása, és a hibás 
mérés alatt eltelt napok száma szorzataként kell meghatározni.  

 
d) Ha a mennyiséget az előző pontban meghatározott módon nem lehet megállapítani, akkor a hibás 

méréssel érintett időszakban a számlázás alapjául szolgáló egy napra eső ivóvíz és szennyvíz meny-
nyiség legfeljebb a 16. sz. melléklet szerint meghatározott átalány mennyiség lehet..  

e) Ha a mérőt nem lehetetett leolvasni, akkor a Szolgáltató a víz- és szennyvízmennyiséget az 5.7. f) 
bekezdésben leírtaknak megfelelően állapítja meg. 
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B. Házi, illetve csatlakozó ivóvízhálózat meghibásodása 
 

a)  Amennyiben a hibára utaló jelet  

 a Szolgáltató a fogyasztásmérő leolvasásakor, ellenőrzésekor vagy cseréje során észlelte, a Fel-
használót lehetőség szerint a helyszínen szóban (a Felhasználó által igazoltatva), vagy ha ez aka-
dályba ütközik, haladéktalanul írásban, igazolható módon, vagy rögzített telefonbeszélgetés útján 
tájékoztatja a tapasztaltakról és a Felhasználó feladatairól,  

 a Felhasználó a házi ivóvízhálózat rendszeres ellenőrzésekor észlelte, köteles a Szolgáltatónak az 
aktuális mérőállás megjelölésével haladéktalanul bejelenteni, illetve a hiba kijavítását azonnal 
megkezdeni, és a kijavításról gondoskodni  

 
b) A Szolgáltató a felhasználó bejelentésének közlésétől számított 5 napon belül köteles a helyszínen el-

lenőrzést kezdeményezni, mely történhet szóban vagy írásban. Az értesítésben a Szolgáltató felhívja a 
Felhasználó figyelmét az időpont egyeztetés lehetőségére azzal, hogy az ellenőrzésre legalább heti egy 
munkanapon 20 óráig lehetőséget biztosít, valamint a Szolgáltató időpont egyeztetésre alkalmas elérhe-
tőségére. 

 
c) A Felhasználó köteles a hiba helyét ellenőrizhetően bemutatni, és a helyszíni ellenőrzés lefolytatásában 

együttműködni, az elvégzett javítási munkákat számlával igazolni. 
 

 d) A helyszíni ellenőrzés során rögzíteni kell, hogy a meghibásodás következtében az elfolyt ivóvíz a 
szennyvíz törzshálózatba jutott-e vagy a környezetben elszivárgott. Amennyiben a helyszíni ellenőrzés 
megállapítja az ivóvíz környezetben történt elszivárgásának tényét, a meghibásodási időszakban elveze-
tett szennyvíz mennyiségét - szennyvízmennyiség mérő alkalmazása hiányában - a meghibásodás beje-
lentését megelőző megelőző 12 hónap összes ivóvízfogyasztásából az 1 napra számított átlagfogyasz-
tás, és a meghibásodás időtartama alatt eltelt napok számának szorzataként kell meghatározni 
 
 

e) A meghibásodás teljes időszakának a bejelentés dátumát megelőző utolsó mérőleolvasás időpontjától a 
hiba kijavításának napjáig, de legfeljebb a bejelentést követő 30. napig terjedő időszakot kell tekinteni.  

 
f)  Amennyiben a Felhasználó a hiba bejelentését elmulasztja, vagy a Szolgáltató általi ellenőrzés lefolytatá-

sában nem működik együtt, a hibát bejelentés nélkül kijavíttatta, de ezt nem tudja számlával igazolni, to-
vábbá a helyszíni ellenőrzés során megállapítást nyer az ivóvíz szennyvíz-törzshálózatba történő szivár-
gása, a  B/d pontba foglaltak nem alkalmazhatók, és a meghibásodás időszakában mért teljes szenny-
vízmennyiség számlázható. 

 
g)  A házi ivóvízhálózat meghibásodásakor az elszámolt víz mennyisége  

 

 a hiteles vízmérővel mért tényleges mennyiségnek felel meg. 
 

h) Amennyiben a Felhasználó a bejelentéssel egy időben a javításról készült számlát a Szolgáltatónak be-
mutatja, illetve az a javítás során készített fényképekkel igazolja, a Szolgáltató eltekinthet a megh ibáso-
dás helyszíni ellenőrzésétől. A dokumentumok bemutatása automatikusan nem zárja ki az ellenőrzés le-
hetőségét. 

 
i) A felek az elszámoló számlában, illetve a vizsgálat lezárását követő 15 napon belül, kötelesek egymással 

elszámolni.  
 
 
 
 
 



FEJÉRVÍZ ZRt. Üzletszabályzata  

 

oldal 37 

 
C. A szolgáltatási pont előtt bekövetkezett meghibásodások 
 

 Jellemző esetei: karmantyúhiba, tömítéshiba, hollandi kötőcső hiba, szűkítő hiba, üveghibák, üveg-

tömítés hiba, mérőház hiba 

 Amennyiben a helyszíni vizsgálat hitelt érdemlően megállapítja, hogy a víziközmű-szolgáltató keze-

lésében lévő, szolgáltatási pontot megelőző vezeték szakaszon, vagy a vízmérőnél meghibásodás 

következett be és az elfolyt vizet a bekötési vízmérő megmérte, az átlagfogyasztás mennyiségét a 

meghibásodást megelőző utolsó mérőleolvasás időpontját megelőző 12 hónap összes fogyasztásá-

ból az egy napra számított átlagfogyasztás és az utolsó mérőóra leolvasás időpontjától eltelt napok 

számának szorzataként kell meghatározni. A számlán jelentkező módosító tétel- vízdíj tekintetében- 

az így kapott mennyiség feletti, a hibás napok számának megfelelő, de maximum 30 napra számított 

átlagfogyasztás feletti mennyiség.   

 A mért mennyiség alapján történő számítás eredménye akkor vehető figyelembe, ha az kevesebb, 

mint a meghibásodást megelőző utolsó mérőleolvasás időpontját megelőző 12 hónap összes fo-

gyasztásából az egy napra számított átlagfogyasztás és a meghibásodás időtartama alatt eltelt na-

pok számának –maximum 30 nap- szorzata.  

 A meghibásodási időszakban kibocsátott szennyvíz mennyiségét a meghibásodás bejelentését vagy 

észlelését megelőző utolsó mérőleolvasás időpontját megelőző 12 hónap összes fogyasztásából az 

egy napra számított átlagfogyasztás és a meghibásodás időtartama alatt eltelt napok száma szorza-

taként kell meghatározni. 

 Amennyiben nem áll rendelkezésre a megelőző 12 hónap hiteles vízmérőn mért összes fogyasztási 

adata az egy napra számított átlagfogyasztás meghatározásához, akkor az Üzletszabályzat 16. 

számú mellékletében, a fogyasztásmérővel nem rendelkező fogyasztási helyek esetében irányadó 

átalány-ivóvízfogyasztási mennyiségek figyelembevételével kell meghatározni az elszámolandó 

szennyvíz-mennyiséget. 

 Üveghibák, üvegtömítési, mérőház hibája miatti folyás esetén a módosító tétel mennyiségét –víz,- és 

csatornadíj tekintetében egyaránt- a meghibásodást megelőző utolsó mérőleolvasás időpontját 

megelőző 12 hónap összes fogyasztásából az egy napra számított átlagfogyasztás és a meghibáso-

dás időtartama alatt eltelt napok számának szorzataként kell meghatározni. 

Ha a helyszíni vizsgálat során a vízmérőn külsérelmi nyomok, rongálás jelei állapíthatóak meg, a mennyisé-
gi módosítást külön eljárás keretében vizsgálja a szolgáltató. Külsérelmi nyom észlelése esetén a szolgálta-
tó kötbér kivetésére jogosult.   

D. Rongálás, mérőelfagyás 
 

a) Ha a fogyasztásmérő Felhasználó általi kizárólagos őrizete nem biztosítható, és a mérőt, illetve 
zárjait manipulálták, meglévő közszolgáltatási szerződés, illetve vízmérőhely esetén, legfeljebb 30 
napos időtartamra számolható el a mérő által megmért alacsony fogyasztás. Az elszámolási időszak 
többi részére az előző leolvasás előtti 12 hónap egy napra jutó átlagfogyasztását kell megszorozni az 
elszámolási időszak maradék napjainak a számával. 

 
 b) Ha a bekötési vízmérő, a telki vízmérő, vagy a mellékvízmérő rongálása vagy a felhasználó 
egyéb, a vízmérő működését befolyásoló magatartása miatt (pl.: mérőelfagyás) a felhasznált ivóvíz 
mennyiségét méréssel nem lehet megállapítani, az elszámolt víz mennyiségét a bekötési-, illetve 
mellékvízmérő névleges térfogatárama alapján számítással kell megállapítani. Ebben az esetben az 
elszámolás időtartama nem haladhatja meg az évi 500 órát.  
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A maximális számlázható mennyiség a lakossági bekötéseknél alkalmazott vízmérők esetén: 

 13 mm-es mérő: névleges térfogatáram Qn= 1,5 m3/óra x 500 óra = 750 m3  
 

 13 mm-es mérő (MID szerint gyártott és hitelesített): névleges térfogatáram Qn= 2,5 m3/óra x 500 óra = 
1250 m3  

 

 20 mm-es mérő: névleges térfogatáram Qn= 2,5 m3/óra x 500 óra = 1250 m3  
 

 20 mm-es mérő (MID szerint gyártott és hitelesített): névleges térfogatáram Qn= 4,0 m3/óra x 500 óra = 
2000 m3  
 
 

5.10. Elszámolás mérőeszköz hiányában 
 

Mérés hiányában (nincs fogyasztásmérő) az elszámolás a 16. számú melléklet szerinti átalánymennyi-
ségek figyelembevételével történik.  
 

5.11. Közkifolyók és tűzcsapokról történő felhasználás szabályai 
 

a) A közkifolyók vizét az ingatlanon kívül ellátottak, vagy ivóvíz-szolgáltatás felfüggesztése alatt álló ingat-
lanok lakói vehetik rendszeresen igénybe, háztartási vízszükségletük biztosítására.  

b) A vízfogyasztás mennyiségét vízmérő hiányában arányosítással, átalánnyal, vagy műszaki számítással 
állapítja meg a Szolgáltató 

c) Az ivóvíz-törzshálózatról történő közterületi vízvétel az önkormányzat vízfogyasztásának minősül, a dí-
jat a víziközmű-szolgáltatónak a települési önkormányzat fizeti. A vízfogyasztás mennyiségét ivóvízmé-
rő hiányában arányosítással vagy műszaki számítással kell megállapítani.  

d) A közkutak, illetve tűzcsapok vizének alkalmi igénybevételét a Szolgáltató ügyfélszolgálati irodájában 
kell kezdeményezni a 17. sz. melléklet kitöltésével. 

e) Fentiektől eltérő vízvételezés jogszerűtlen, ha a szolgáltató ilyet tapasztal, azt jegyzőkönyvezi (18. sz. 
melléklet), a vételezett víz árát kifizetteti és vízjogi szabálysértés miatt az illetékes hatósághoz fordul. 

f) A Szolgáltató a közszolgáltatási feladatai ellátásához a közterületen lévő tűzcsapról vizet vételezhet. 
 

 
5.12.  Elszámolás felhasználó saját kútja esetén 
  

a) A Felhasználó tulajdonában lévő és a Felhasználó által üzemeltetetett saját (egyedi vízbeszerzési) víz-
kivételi helyen a kitermelt víz mennyiségének – amennyiben a víz a szennyvízhálózatba kerülhet – mé-
résére a Felhasználó költségére hiteles vízmérőt (telki vízmérőt) kell felszerelni. A saját vízkivételi he-
lyen felszerelt vízmérő hitelesítéséről a felhasználónak kell gondoskodnia, zárógyűrűvel való ellátását a 
Szolgáltató végezheti. 

b) Szolgáltató az így mért vízmennyiség után számlázza a csatornaszolgáltatást. 
 
 
6. A Felhasználó (tulajdonos, bérlő, más jogcímen használó) jogai és kötelezettségei  
 
6.1. Fizetési módok, gyakoriságuk és formai feltételei 
 

a) Felhasználó a Szolgáltató által kézbesített számlákat (elszámoló számla, részszámla, végszámla) az 
azokon megjelölt fizetési határidőn belül kell, hogy kiegyenlítse. A fizetési határidő a számla kézbesíté-
sétől számítottan legalább 8 nap. 

b) A kiegyenlítés módja történhet pénzintézeten keresztül történő csoportos beszedési megbízással, átuta-
lással, vagy postai készpénz-átutalási megbízáson keresztül. 
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c) A pénzintézeten keresztül történő számlakiegyenlítés Felhasználó a pénzintézetnél kezdeményezheti. 
d) Szolgáltató késedelem esetén a PTK szerinti késedelmi kamatot számít fel. 
e) Indokolt esetben Felhasználó a Szolgáltatótól részletfizetési lehetőséget kérhet. (lásd még 11.6. pont) 

 
6.2. Alkalmazott díjak 

 
a) A szolgáltatási díjakat a MEKH javaslatára az illetékes miniszter hirdeti ki. A szerződés a szerződéskö-

téskor érvényes díjat tartalmazza. 
b) A mindenkor érvényes díjak a cég honlapján, ügyfélszolgálati irodáiban az üzletszabályzat folyamato-

san aktualizált 24. sz. mellékletéből ismerhetők meg.  
c) A díjak megváltozásáról a Felhasználó az előbbieken kívül a számlákon keresztül értesül. 
d) Díjak változásakor Szolgáltató csak kivételes esetben végez mérőleolvasást. Az új díjak érvényesítése 

az elszámolási időszak arányos megbontása alapján történik. 
 

6.3. Házi ivóvíz- és szennyvízhálózat üzemeltetése, rendszeres ellenőrzése és karbantartása 
 

a) A házi víziközmű-hálózat üzemeltetése és azon – a szolgáltatási pont utáni hálózaton – előállt meghi-
básodások javítása a Felhasználó felelősségi körébe tartozik. 

b) A Felhasználó köteles házi víziközmű-hálózatát és annak működését rendszeresen ellenőrizni. (lásd 
még 5.8, 5.9. pontot) 

c) A rendszeresség sűrűségének és az ellenőrzés mélységének a meghatározása és gyakorlata a Fel-
használó kockázata és az ő felelősségi körébe tartozik. Szolgáltató a havi rendszerességet tartja szük-
ségesnek. 

d) Mivel a házi vízhálózat a vízmérő működésén keresztül bármikor egyszerűen ellenőrizhető, Szolgáltató 
legfeljebb az ajánlott ellenőrzési időtartamnál nem hosszabb időszakra fogad el rejtett meghibásodásra 
való hivatkozást. 

e) A házi ivóvízhálózat rendszeres ellenőrzésének elemei: a vízmérő működőképességének és a vízmérő-
hely állapotának az ellenőrzése, a házi ivóvízhálózat hibátlan mivoltának ellenőrzése (zárt vízvételi he-
lyek esetén a vízmérő csillagkereke – esetleges lengés kivételével – nem mozoghat.) 

f) A házi csatornahálózat rendszeres ellenőrzésének elemei: 
A szennyvízelfolyás ellenőrzését a bekötés végpontján lévő tisztítónyílás, illetve tisztítóakna felnyitásá-
val és szemrevételezésével ajánlott megtenni. Ellenőrizendő az akna, a tisztítónyílás állapota, a 
szennyvíz szabad elfolyása, illetve zárt állapotú vízvételi helyek mellet a talajvíz esetleges bejutása a 
házi csatornarendszerbe. 

g) Az előírt víziközmű-szolgáltatói ellenőrzés nem mentesíti a Felhasználót a tulajdonában lévő csatlakozó 
és házi ivóvízhálózat, házi szennyvízhálózat rendszeres ellenőrzésének és karbantartásának kötele-
zettsége alól.  

h) A belső hálózat, illetve mérő meghibásodása esetén az elszámolás az 5.9. pontban részletezett. 
 

6.4. Házi vízhálózat és vízmérőhely használata 
 

a) A Felhasználó köteles gondoskodni a vízmérőakna, vagy vízmérőhely hozzáférhetőségének biztosítá-
sáról (oly módon, hogy a Szolgáltató munkatársai részére az biztonságosan hozzáférhető legyen) és 
tisztán tartásáról, a vízmérő és szerelvényei fagy elleni megfelelő védelméről, üzemképes állapotának 
fenntartásáról.  

b) A Felhasználó köteles a vízmérőhely állagát a vízmérési hely kialakításának előírásai szerinti állapotban 
tartani. Ha a vízmérőhelynek vagy egy részének állapota a leolvasást és a mérőhöz való hozzáférést 
nem teszi lehetővé, erről a Szolgáltató a Felhasználónak értesítést küld. Az értesítés alapján a Fel-
használó a felújításról, átalakításról 30 napon belül köteles gondoskodni. 

c)  A Szolgáltató nem hivatkozhat a Felhasználónak a fogyasztásmérő állagmegóvásával kapcsolatos kö-
telezettsége megszegésére, a fogyasztásmérő leszerelését megakadályozó zárógyűrű sérülésére, ha a 
fogyasztásmérő nem a Felhasználó kizárólagos őrizetében van, vagy annak felszerelése, a Felhasználó 
részére történt átadása során nem az előírások szerint jártak el. 
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d) A vízdíjelszámolás alapjául szolgáló vízmérők és a leszerelésüket megakadályozó zárak sértetlen meg-
őrzéséért és a vízmérési hely, valamint a fogyasztásmérő fagy elleni védelméért a bekötési vízmérő vo-
natkozásában a Felhasználó, mellékmérő vonatkozásában az elkülönített vízhasználó a felelős, és a 
neki felróható okból megrongálódott vagy elveszett fogyasztásmérő– beleértve annak minden tartozékát 
- javításának, pótlásának, szerelésének, továbbá hitelesítésének költségeit köteles a víziközmű-
szolgáltatónak megtéríteni. (lásd még 11.7.) pontot) 

e) Tilos a víziközmű-rendszer teljesítőképességét meghaladó igénybevétel. 
f) Tilos a víziközmű-rendszer közegészségügyi vagy műszaki veszélyeztetése. Ezért tilos az ivóvíz törzs-

hálózatra kapcsolt házi rendszert saját kútból (vízbeszerzési helyről) jövő vezetékkel összekötni, illetve 
villamos földelésnek használni. 

g) Nem lakossági Felhasználó csak a közszolgáltatási szerződés szerinti vízmennyiséget veheti igénybe. 
Megnövekedő igényét előzetesen egyeztetnie kell Szolgálattóval. 
 

6.5. A házi szennyvízhálózat használata, bebocsátás a törzshálózatba 
 

 
a) A lakossági felhasználó háztartási szennyvizét a törzshálózatba juttató szivattyúnak, vákuumszelepnek 
és ezek műtárgyainak, szerelvényeinek (a továbbiakban együtt: szennyvíz beemelő) 

 a szennyvízelvezető törzshálózattal egyidejű kiépítése az ellátásért felelős feladata, 
a működtetése működőképességének és üzembiztonságának, üzemképes állapotának folyamatos 
fenntartása a Szolgáltató feladata. 
 
A szennyvíz beemelő szennyvízelvezető-törzshálózattal egyidejű kiépítése esetén a Felhasználó kor-
látozásmentesen biztosítja a szennyvíz beemelő létesítési hely megközelítési és hozzáférési lehető-
ségét. 
 
A szennyvíz beemelő működtetéséhez a Felhasználó biztosítja: 
a szennyvíz beemelő megközelítésének és hozzáférhetőségének korlátozásmentes lehetőségét, va-
lamint eltérő műszaki kialakítás vagy megállapodás hiányában a szennyvíz beemelő folyamatos ener-
giaellátását.  
A házi szennyvíz beemelők alkalmazásának alapvető műszaki követelményeit az Üzletszabályzat 29. 
sz. melléklete tartalmazza. 
 

b) A szennyvíz-törzshálózatba, vagy a szennyvízelvezető műbe csak háztartási és külön jogszabályban 
vagy hatóság határozatában meghatározott ipari szennyvíz vezethető be.  

c) Ipari jellegű, vagy zsíros, olajos szennyvizek csak előtisztítón, illetve zsírfogón, olajfogón keresztül bo-
csáthatók be a csatornába  

d) A szennyvízcsatornába csak olyan anyagok kerülhetnek, amelyek a csatornarendszert és a tisztítótele-
pet, ezek működését nem zavarják, nem károsítják, nem veszélyeztetik a dolgozók egészségét, vala-
mint a szennyvíziszap környezetvédelmi követelményeknek megfelelő, biztonságos elhelyezését, lera-
kását, vagy felhasználását nem akadályozzák. 

e) A szennyvízcsatornába nem bocsátható be: 

 durva, darabos anyag (szemét, törmelék, rongy, vatta, tampon, pelenka stb.)  

 darabos gyümölcs, zöldség, csonthéjas gyümölcsök magvai, gyümölcsszármazékok, (pl. cefre, borsep-
rű), 

 állattartásból származó trágya, trágyalé, 

 állati tetem, hús, belsőség, 

 zsír, olaj, olajszármazék, fáradt olaj, benzin 

 mérgező, maró és más vegyi anyag (sav, lúg, festék, növény-védőszer, gyógyszer) 

 csapadékvíz (esővíz, hólé) és talajvíz 
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f) Amennyiben elválasztott rendszerű szennyvízelvezető hálózatba csapadékvíz bevezetésére kerül sor,  

a Szolgáltató kétszeri felszólítás után (amennyiben a Felhasználó a gyakorlatot a felszólítás ellenére to-
vább folytatja) jogosult a hatóságon keresztül a jogellenes állapot megszüntetését kezdeményezni, és a 
19. sz. melléklet szerint számított csapadékvíz-mennyiséget számlázni (figyelembe véve az adott 
víziközmű-rendszeren/településen érvényes szennyvízdíjat) a bekötött ingatlan tulajdonosának, illetve 
felhasználójának, valamint a 10. sz. melléklet szerinti kötbért érvényesíteni. 

A pótdíjfizetés alkalmazását, mértékét és számításának módját a 19. sz. melléklet részletezi. 
A számlázott időszak a Felhasználó ellenkező bizonyításáig 5 év. 
 
7. A szerződés teljesítésében résztvevő harmadik fél és a velük való kapcsolat 

 
7.1. Vízvezetési szolgalmi jog 

 
a) A szolgalmi joggal érintett ingatlanrészen a vízügyi hatóság vízvezetési szolgalmi jogot alapító határo-

zatában leírt korlátozások az érvényesek, és nem végezhetők a határozatban rögzített tiltott tevékeny-
ségek. 
 

b) A szolgalmi joggal érintett területre a bejutást az ingatlan tulajdonosa lehetővé kell, hogy tegye, oda a 
Szolgáltató előzetes értesítés nélkül is bemehet és munkát végezhet, melyet az ingatlan tulajdonosa, 
más jogcímen használója tűrni köteles. 

c) Ha a munkavégzéssel (jellemzően hibajavítással) összefüggésben a Szolgáltató az ingatlantulajdonos 
jogszerűen épített létesítményeiben, az ingatlan növényzetében, jogszerűen végzett tevékenységben 
kárt okoz, a keletkezett kárt Szolgáltató köteles megtéríteni. 

 
8. Eljárás üzemzavar és korlátozás esetén, a helyreállítás érdekében történő együttműködés szabályai 

 
a) Ha az ivóvíz szolgáltatása a belterület legalább 20%-át, vagy 500-nál több főt érintően előre tervezetten 

legfeljebb 12 órát, vagy üzemzavar esetén legfeljebb 6 órát szünetel, a Szolgáltató az ivóvízszükséglet 
kielégítéséről tartálykocsival szállított vízzel, vagy más módon gondoskodik, a létfenntartáshoz szüksé-
ges 10 liter/fő/nap mennyiségben.  
 
A 12 órát meghaladó, de 24 óránál rövidebb szolgáltatás kimaradás esetén 20 liter/fő/nap, 24 órát meg-
haladóan 30 liter/fő/nap a biztosítandó ivóvízmennyiség, de már 10 lakás esetén is biztosítja a Szolgál-
tató a pótszolgáltatást. 
 

b) A szolgáltatás szünetelése esetén a Szolgáltató az ivóvízellátásról úgy gondoskodik (kizárólag a közki-
folyókról ivóvizet vételező természetes személyek számára), hogy ahhoz az érintettek legalább 20 li-
ter/fő/nap mennyiségben, legfeljebb 300 méteres távolságon belül belül hozzájuthassanak.  

c) Az országos tisztifőorvos által elrendelt hőségriasztás időtartama alatt, az ellátásért felelős igénybeje-
lentése esetén 50 liter/fő/nap biztosítja az ivóvizet a víziközmű-szolgáltató. 

d) Ha a közműves ivóvízellátás megszüntetése a tűzivíz-hálózatot is érinti, a Szolgáltató az illetékes ka-
tasztrófavédelmi kirendeltséget előzetesen értesíti. 

e) Csatornaszolgáltatásnál a szolgáltatás szüneteltetésére nem kerülhet sor. 
f) A szolgáltatást a Szolgáltató közérdekből korlátozhatja. A szolgáltatás korlátozása akkor közérdekű, ha 

azt a víziközmű biztonságos működtetésével összefüggő közegészségügyi vagy egyéb követelmény 
(különösen hálózatfejlesztés, jelentősebb üzemzavar-elhárítás) teszi indokolttá. 

g) Ha a szolgáltatáshoz rendelkezésre álló vízmennyiség természeti vagy egyéb elháríthatatlan okból 
csökken, a vízfogyasztás a helyi rendelet szerinti tervnek megfelelően korlátozható. A vízkorlátozást a 
jóváhagyott tervnek és a megállapított fogyasztási rendnek megfelelően a jegyző rendeli el. 

h) A Felhasználó a szolgáltatás közérdekből történő korlátozását, vagy szüneteltetését kártalanítás nélkül 
tűrni köteles. 
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i) A Szolgáltató üzemzavar/korlátozás esetén a helyben szokásos módon köteles tájékoztatni a Felhasz-
nálókat az üzemzavarról/korlátozásról, annak várható időtartamáról, a Felhasználó esetleges feladatai-
ról. 

j) A Felhasználók tájékoztatását az üzemzavarról, a korlátozásról és a szolgáltatás minőségének változá-
sáról az üzletszabályzat 15.1. pontja tartalmazza. 
 
 

9. A szolgáltatás szüneteltetésének szabályai, a helyreállítás érdekében történő együttműködés sza-
bályai 

 
A víziközmű-szolgáltatás szüneteltetése a vízmérő berendezés kiszerelésével, a szennyvíz-bekötővezeték 
elzárásával és a szennyvíz-bekötővezeték folytonossági kapcsolatának a megszüntetésével történik. 

 
a) A víziközmű-szolgáltatás a Felhasználó kérésére legfeljebb 2 éves időtartamra szüneteltethető, ha: 

 a Felhasználó írásban kéri (20. sz. melléklet); 

 a Felhasználó és a Tulajdonos nyilatkozik, hogy a felhasználási helyen vízfelhasználás nincs, a fel-
használási helyet átmenetileg nem használja; 

 írásban megkötött közszolgáltatási szerződés van; 

 a Felhasználó – amennyiben az ingatlanon szennyvízbekötés is található – nyilatkozik, hogy saját kútból 
származó egyéb vizet a szennyvíz-törzshálózatba nem vezet; 

 a Felhasználó a szüneteltetés díját a víziközmű-szolgáltató részére megfizette (díjjegyzék 4. sz. mellék-
let); 

 a szüneteltetés végrehajtását jelentős anyagi ráfordítást igénylő műszaki körülmények nem akadályoz-
zák. 
A víziközmű-szolgáltatás szüneteltetését - ha közműves ivóvízellátás, valamint szennyvízelvezetés és -
tisztítás is fennáll a felhasználási helyen - a víziközmű-szolgáltatási ágazatokra együttesen is lehet kez-
deményezni. 

 
b) A Szolgáltató a szüneteltetés megkezdésével egy időben záró számlát készít, melyet a felhasználó kö-

teles a szüneteltetést megelőzően kiegyenlíteni.  
c) Amennyiben a Felhasználó a szolgáltatás szüneteltetése alatt a víziközmű-hálózatot szabálytalanul 

használja, a Szolgáltató jogosult a szolgáltatást felfüggeszteni. A bekötővezeték elzárásával járó több-
letköltséget, valamint a szabálytalan közműhasználat miatt felszámított díjat a Felhasználó köteles a 
Szolgáltatónak megtéríteni.  
 

d) A Felhasználó a víziközmű-szolgáltatás szüneteltetésére vonatkozó nyilatkozatát kétévente kérheti a 
szolgáltatónál megújítani. Ha a Felhasználó a nyilatkozatát nem újítja meg, akkor a szüneteltetés meg-
szűnik. Szolgáltató jogosult a kérelem megújításával egyidejűleg a felhasználási helyet ellenőrizni. 

e) Szolgáltató a szüneteletetés alatt szolgáltatási díjat nem számol el. 
f) A vízközmű szolgáltató a víziközmű-szolgáltatás szüneteltetését és a víziközmű-szolgáltatás ismételt 

megindítását a nyilatkozatban megjelölt időpontban, de legkorábban annak érkeztetésétől számított ti-
zenöt napon belül teljesíti. 

g) A szolgáltatás felfüggesztésével, korlátozásával, valamint a szolgáltatás visszaállításával kapcsolatos 
további részleteket az Üzletszabályzat 11. 4. pontja tartalmazza. 

h)  Ha a szüneteltetés oka megszűnik az a) pontban meghatározott időtartamon belül, akkor a Felhasználó 
kéri, jelzi az eredeti szolgáltatás visszaállítását. A Felhasználói jelzést követően a Szolgáltató felülvizs-
gálja a szükséges feltételek fennállását, majd a Díjjegyzékben meghatározott összeg kifizetését köve-
tően intézkedik a szolgáltatatás 3 napon belüli visszaállításáról. 
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10. A szerződés megszűnésének esetei 

 
10.1. A szerződés időtartama, a szerződés megszűnése 
 
A közszolgáltatási szerződés – ettől eltérő megállapodás hiányában – határozatlan időtartamra jön létre. 
A közszolgáltatási szerződés megszűnik,  

 ha a Felhasználó személyének megváltozása miatt a felhasználási helyre nézve a víziközmű-
szolgáltató új közszolgáltatási szerződést kötött, 

 ha a felhasználási hely megszűnt,  

 rendes felmondással 

 azonnali hatályú felmondással 
 

10.2. A rendes felmondás szabályai   
 

A rendes felmondás joga nem korlátozható. 
 
Gyakorlati alkalmazása: 
  

a) A rendes felmondás a Szolgáltató részéről lakossági Felhasználó esetében nem lehetséges. 
b)  A közszolgáltatási szerződést közműves ivóvízellátás esetén a Felhasználó 60 napos határidővel fel-

mondhatja. Ha a szerződést az ingatlant egyéb jogcímen használó mondja fel, akkor előzetesen a tula j-
donos hozzájárulását is be kell szereznie. A közszolgáltatási szerződés felmondása nem érintheti hát-
rányosan az ingatlanon más felhasználó által igénybe vett víziközmű-szolgáltatást. 

c) Nem lakossági felhasználónál 45 napon túli díjtartozás esetén az ivóvíz szolgáltatás felfüggeszthető, az 
ezt biztosító közszolgáltatási szerződés 30 napos határidővel felmondható a Szolgáltató által. 

d)  A Felhasználó a csatornaszolgáltatást csak a vízügyi hatóság által engedélyezett, vagy előírt szenny-
vízelhelyezés esetén mondhatja fel. 

 
10.3. Azonnali hatályú felmondás  
A közszolgáltatási szerződés a Szolgáltató azonnali hatályú felmondásával megszűnik ha: 
a) annak fenntartása a víziközmű-rendszer teljesítőképességét meghaladó igénybevételt eredményez. 
b) a Felhasználó nem működik együtt a felhasználási hely szabályos kialakítása vagy a fogyasztásmérő beren-
dezés elhelyezése (mérőcserét is beleértve), ellenőrzése, leolvasása érdekében és a Szolgáltató a felhasználót 
az együttműködésre a legalább kétszer írásban felszólította, és a második felszólítás sem vezetett eredményre. 
A Felhasználó felszólítása az tértivevényes levélben, vagy más, az átvétel igazolására alkalmas módon történik, 
a második felszólítás kiküldésére leghamarabb az első felszólítás kézhezvételét követő tizenötödik napon kerül 
sor. 
c) A felmondás vonatkozásában a Felhasználó együtt nem működése körébe tartozik az engedély nélküli vagy 
engedélytől eltérő bekötés vagy mérőhely kialakítás, átalakítás, fenntartás, karbantartás, a mérőberendezés 
megkerülésével történő szolgáltatás-igénybevétel, a felhasználási hely mérősítésének, a mérőcserének, a mé-
rőhely ellenőrzésének vagy a leolvasásnak az akadályozása. 
d) a víziközmű-szolgáltatás fenntartása közegészségügyi vagy műszaki okból veszélyezteti az ellátás biztonsá-
gát. 

 
e) A mellékszolgáltatási szerződést az elkülönített vízhasználó 30 napos határidővel, a Szolgáltató a fize-
tési késedelem miatt kezdeményezett fizetési meghagyás kibocsátását követő 15 napos határidővel felmond-
hatja. A Szolgáltató mellékszolgáltatási szerződés felmondásáról a szerződés felmondásával egyidejűleg tájé-
koztatja a bekötési vízmérő szerinti felhasználót, valamint a 100 %-os mellékmérősítés esetén az adott felhasz-
nálási hely „képviselőjét” 
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10.4.  Elszámolás a szerződés megszűnése esetén 
 

a) Ha régi Felhasználó helyébe új Felhasználó lép, az együttesen leolvasott mérőállás alapján végszámla 
készül a régi Felhasználónak. 

b) Egyéb esetben a mérőleolvasást a Szolgáltató végzi, és záró számlát állít ki a Felhasználónak. 
 

 
11.  A szerződésszegés kezelése, a szabálytalan igénybevétel főbb esetei és jogkövetkezményei 

 
11.1. A szerződésszerű teljesítés ellenőrzésének módja, eljárásrendje 
 
Lásd az 5.1, 5.3, 6.3. pontokban leírtak szerint 
 
11.2. A szerződésszegés esetei  
 

a) A Szolgáltató részéről szerződésszegésnek minősül, ha: 
 nem értesíti (a helyben szokásos módon) az előírt határidőben a felhasználót az előre tervezett karbantar-

tási, felújítási vagy fejlesztési munkák miatti szünetelés időpontjáról és várható időtartamáról, 
 a szolgáltatás minősége és a szolgáltatás színvonala  a jogszabályokban, a működési engedélyében, az 

üzemeltetési szerződésben vagy az üzletszabályzatában előírtaknak nem felel meg, 
 a szolgáltatást a szerződésben rögzített időpontban nem kezdi meg, vagy jogellenesen szünetelteti, 
 olyan fogyasztásmérőt üzemeltet, amely érvényes hitelesítéssel vagy kalibrációval nem rendelkezik, és 

annak hitelesítésére jogszabály vagy szerződés a víziközmű-szolgáltatót kötelezi, 
 A fogyasztásmérők hitelesítési idejének nyilvántartásáról nem gondoskodik, és a csere, vagy az újrahitelesí-

tés szükségességéről  a fogyasztásmérő tulajdonosát az előírásoknak megfelelően nem értesítette 
 az üzletszabályzatban foglalt egyéb kötelezettségeit nem teljesíti. 
 
b) A Felhasználó részéről szerződésszegésnek minősül, ha 
 
 a szerződésben meghatározott, rendelkezésre álló vagy lekötött kvótát egy adott szolgáltatási pont vonat-

kozásában túllépi,  
 a víziközmű-szolgáltatóval szemben fennálló fizetési kötelezettségének nem, vagy késedelmesen tesz ele-

get, 
 a szerződésben foglalt adatváltozás bejelentési kötelezettségének nem, vagy késedelmesen tesz eleget, 
 a víziközmű-szolgáltatást a jogszabályokban előírtaktól eltérő módon, szabálytalanul veszi igénybe, 
 a fogyasztásmérő ellenőrzését, a hibás fogyasztásmérő javítását, hitelesítési vagy egyéb okból történő cse-

réjét, vagy a fogyasztásmérő leolvasását a szerződésben előírtak szerint a víziközmű-szolgáltató részére 
nem teszi lehetővé, 

 vagy – ha erre jogszabály vagy megállapodás a felhasználót kötelezi – ezek javításáról vagy a cseréjéről, 
továbbá a vízmérési hely karbantartásáról, a fogyasztásmérő elfagyás elleni védelméről nem gondoskodik, 

 az üzletszabályzatban foglalt egyéb kötelezettségeit nem teljesíti. 
 
c) Lejárt hitelességű vagy lejárt kalibrációval rendelkező fogyasztásmérő esetében a Szolgáltató vagy a fel-
használó a szerződésszegés jogkövetkezménye alól akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a fogyasztásmérő 
megfelelő időben történő hitelesítése, cseréje vagy leszerelést megakadályozó zárógyűrűvel történő ellátása a 
másik fél érdekkörében fennálló okból nem vezetett eredményre. 
 
d) Szerződésszegés esetén a 10. sz. mellékletben meghatározott mértékű kötbért érvényesíthet az arra jogosult 
fél. 
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11.3. A szerződésszegő Felhasználóval történő egyeztetés szabályai 
 

A Felhasználó szerződésszegését a Szolgáltató bizonyítja. 
Szolgáltató az üzletszabályzatban részletezett ügymenet szerint, minden esetben tértivevényes, vagy átvétel 
igazolására alkalmas értesítésben hívja fel a Felhasználó figyelmét a szerződésszegésre, egyben 8 napos 
határidővel lehetőséget biztosít a Szolgáltatónál tett felszólalási, illetve jogorvoslati lehetőségekre. Ha a Fel-
használó felszólalása során olyan körülményt tár fel, mely az eredeti bizonyítást kétségessé teszi, Szolgálta-
tó álláspontját felülvizsgálja. Ha a Felhasználó a 8 napos határidőn belül nem él a felszólalás lehetőségével, 
illetve felszólalás esetén a Felhasználó szerződésszegése továbbra is bizonyított marad, a Szolgáltató érvé-
nyesíti a jogkövetkezményeket. 
A Felhasználóval történő egyeztetés egyéb szabályai az 5.4, 5.7, 11.4. -11.8.,  pontokban leírtak szerint tör-
ténik. 

 
11.4. A szolgáltatás felfüggesztése és korlátozása, valamint a tartozás rendezése utáni visszaállításra 
vonatkozó szabályok 
 

a) Ha a lakossági felhasználó fizetési kötelezettségével 60 napot meghaladó késedelembe esett,  
és a Felhasználó által kezdeményezett fizetési haladékról vagy részletfizetési lehetőségről az egyezte-
tés nem vezetett eredményre,   
továbbá a Szolgáltató a Felhasználót fizetési kötelezettsége teljesítésére legalább kétszer írásban fel-
szólította,  
valamint a Szolgáltató az illetékes  népegészségügyi szervet előírásszerűen értesítette,  
a Szolgáltató – a létfenntartási, a közegészségügyi és a katasztrófa-elhárítási vízigények teljesítése 
mellett  

 az átfolyó ivóvíz mennyiségét csökkentő szűkítőt helyezhet el, 

 a közüzemi ivóvíz-szolgáltatást külön berendezés beépítésével időben vagy mennyiségben korlá-
tozhatja, 

 lakossági felhasználó esetében a közüzemi ivóvíz-szolgáltatást felfüggesztheti, ha a létfenntartási 
és közegészségügyi vízigények teljesítéséhez szükséges ivóvízellátást más, elérhető módon bizto-
sítja (20 l/fő/nap mennyiségben, legfeljebb 150 m távolságon belül)) 

 előrefizetős mérőt helyezhet el, ha ebben és a fennálló tartozások megfizetésében a fe lhasználóval 
megállapodott. 

 
A lakossági Felhasználó felszólítása első alkalommal nem tértivevényes levéllel, második alkalommal 
tértivevényes úton történik, mely tértivevényes levél tartalmazza a korlátozás lehetőségét is. A harmadik 
alkalommal kiküldött levél a korlátozásra vonatkozó második felszólítást tartalmazza, mely szintén térti-
vevényes levéllel kerül kiküldésre. Az illetékes népegészségügyi szervet a második tértivevénnyel kikül-
dött felszólítással egyidejűleg a Szolgáltató legalább 8 nappal az intézkedés bevezetését megelőzően 
értesíti. 

 
b) A korlátozás nem alkalmazható egészségügyi és gyermekintézmények esetében, továbbá lakossági 

felhasználó részére végzett közműves szennyvízelvezetés és - tisztítás esetében. 
 

c) nem lakossági felhasználó esetében a közüzemi ivóvíz-szolgáltatást felfüggesztheti, illetve 45 napon túli 
díjtartozás esetében 30 napos határidővel a közszolgáltatási szerződést felmondhatja. 

 
d) A lakossági felhasználóval szemben a közüzemi ivóvíz-szolgáltatás felfüggesztésére vagy korlátozásá-

ra csak olyan időpontban kerülhet sor, amelyről a Szolgáltató a lakossági felhasználót előre értesítette. 
Az értesítés és az intézkedési időszak között legalább 8 napnak el kell telnie. Az értesítésben a Szolgál-
tató meghatározza azt az 5 munkanapot, amely időszakon belül a szolgáltatás felfüggesztését vagy kor-
látozását végre kívánja hajtani. Az értesítés tételesen tartalmazza a lakossági felhasználóval szemben 
fennálló teljes követelést jogcímenként összegszerűen, azok eredeti fizetési határidejével együtt.  
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e)    A közüzemi ivóvíz-szolgáltatás felfüggesztését vagy korlátozását megelőző írásbeli jognyilatkozat akkor 

tekinthető közöltnek, ha azt a címzettnek, vagy az átvételre jogosult más személynek tértivevényes-
szolgáltatással feladott küldeményként, vagy egyéb igazolható módon kézbesíti a Szolgáltató. 
 

f) Ha a közüzemi ivóvíz-szolgáltatás felfüggesztését vagy korlátozását megelőzően postai úton, tértivevé-
nyes-szolgáltatással feladott küldeményként kézbesített jognyilatkozatot akkor kell kézbesítettnek tekin-
teni, ha a címzett, vagy az átvételre jogosult más személy a küldemény átvételét megtagadja a kézbesí-
tés megkísérlésének napján, illetve ha az „nem kereste” kézbesíthetetlenségi ok jelzéssel érkezik visz-
sza a feladóhoz (a második eredménytelen kézbesítési kísérletet követő 5. munkanapon, az ellenkező 
bizonyításig). A Szolgáltató a felhasználó fizetési kötelezettsége (díjtartozás és a korlátozással, felfüg-
gesztéssel kapcsolatos költségek) teljesítésének igazolását követően a víziközmű-szolgáltatást 3 naptá-
ri napon belül teljes körűen visszaállítja. Ennek elmaradása esetén a Szolgáltató a 10. sz. mellékletben 
meghatározott kötbért fizet a Felhasználónak. 

g) Szabálytalan közműhasználat esetén a Szolgáltató az üzletszabályzatában 10. sz. mellékletében meg-
határozott mértékű kötbér érvényesítésére jogosult. Amennyiben a felhasználó a zárógyűrű hiányát nem 
jelentette be, abban az esetben a víziközmű-szolgáltató kártérítési igényt érvényesíthet, továbbá jogo-
sult a víziközmű-szolgáltatás korlátozására és felfüggesztésére, ha a hiteles mérés feltételei a helyszí-
nen nem állíthatók helyre. 

h) Ha a víziközmű-szolgáltatónak a felhasználási helyre vonatkozóan korábbi közszolgáltatási szerződés 
alapján rendezetlen követelése áll fenn, akkor az adott felhasználás hely tekintetében a szolgáltatást – 
a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény 58. § (1) bekezdés alapján – korlátozhatja. 

i) Elkülönített (mellékmérős) vízfelhasználóknál a fizetési késedelem miatt kezdeményezett fizetési meg-
hagyás kibocsátását követő 15 napos határidővel Szolgáltató a mellékszolgáltatási szerződést felmond-
ja, és nem készít számlát az elkülönített felhasználási hely fogyasztásáról. 

j) 100 %-ban mellékmérősített elkülönített vízfelhasználási helyeknél az 5.8. pont, „100%-ban mellékmé-
rősített ingatlanok elszámolása” cím pontjában leírtak szerint jár el a Szolgáltató. 

k) A létfenntartási és közegészségügyi vízigényeknek eleget tevő ivóvízellátás (részleteit az Üzletszabály-
zat 8. pontja rögzíti) érdekében a víziközmű-szolgáltató - az ellátásért felelős előzetes értesítése és a 
települési önkormányzat hozzájárulása esetében - a víziközmű tulajdonosának költségére közkifolyót 
helyezhet el. A közkifolyó üzemeltetésének költségeit a települési önkormányzat fizeti meg a víziközmű-
szolgáltató részére. 

l) A települési önkormányzat a hozzájárulását megadja, ha a víziközmű-szolgáltató igazolja, hogy vala-
mely intézkedés végrehajtását megkísérelte, de azt a Felhasználó meghiúsította. 

m) A Szolgáltató az e tevékenységei körében felmerülő költségeit azzal a Felhasználóval szemben jogosult 
érvényesíteni, akivel szemben fennálló közszolgáltatási szerződése körében azok felmerültek. 

 
 

11.5. A szerződésszegés bizonyítására vonatkozó szabályok 
 

a) Ha a felhasználási hely víziközmű-rendszerbe történő bekötése a víziközmű-szolgáltató beleegyezése 
nélkül valósult meg, vagy ha mért fogyasztás csökkenését eredményező szabálytalan műszaki beavat-
kozás ténye állapítható meg, és a víziközmű-szolgáltató polgári jogi igényt érvényesít, az ellenkező bi-
zonyításáig úgy kell tekinteni, hogy a jogellenes állapot az igénybejelentést megelőző 5 évvel korábbi 
időpontban kezdődött. 

b) A vízmérő leszerelését megakadályozó zárógyűrű sérülésére a víziközmű-szolgáltató abban az esetben 
hivatkozhat, ha azt a felhasználó dokumentáltan, azonosítható módon, sérülésmentes állapotban vette 
át tőle.  

c) A zárógyűrűk számáról, azonosítójáról és sérülésmentes külsejéről a fogyasztásmérő felszerelésekor, 
továbbá a felhasználási helyen végzett ellenőrzéskor a felhasználót írásban, illetve a jegyzőkönyvben 
tájékoztatja a Szolgáltató. 
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d) Lejárt hitelességű fogyasztásmérő esetében a Szolgáltató szabálytalan közműhasználatra kizárólag ab-

ban az esetben hivatkozhat, ha bizonyítja, hogy a fogyasztásmérő megfelelő időben történő hitelesíté-
se, cseréje a Felhasználó érdekkörében fennálló okból nem vezetett eredményre, és ennek érdekében 
a felhasználási helyre való bejutást kezdeményezte. 

e) A fogyasztásmérő állapotával, működésével összefüggésbe hozható szerződésszegés megállapítható-
ságának alapfeltétele hogy a mérő a felhasználó kizárólagos őrizetében legyen. Szolgáltató új közszol-
gáltatási szerződések megkötésekor ezt a kizárólagos őrizetet feltételnek szabja.  

f) Ha a fogyasztásmérő nincs a Felhasználó kizárólagos őrizetében és azt megrongálták, manipulálták, 
megfordították stb., a mérőcsere költségeit Szolgáltató és Felhasználó egyenlő arányban viseli, az el-
számolható vízmennyiség az 5.9. C/b. pont szerinti. 

 
 
11.6. Védendő felhasználók, az igénybe vehető, fizetést könnyítő szolgáltatások 
 
A védendő felhasználók a védelemre jogosító, jogszabályban meghatározott tulajdonságuk alapján szociálisan 
rászoruló, vagy fogyatékkal élő Felhasználóként részesülhetnek a Szolgáltató által nyújtott kedvezményben. 
Az a Felhasználó, aki a fogyatékkal élő, és a szociálisan rászoruló Felhasználók nyilvántartásában egyidejűleg 
szerepel, jogosult igénybe venni a védendő Felhasználókat megillető valamennyi kedvezményt. 
 
A védendő Felhasználó a védettséggel járó jogait csak egy felhasználási helyen gyakorolhatja. 
A Szolgáltató által nyújtott kedvezményért és különleges bánásmódért ellenérték kikötése semmis. 
Amennyiben a Szolgáltatónak a víziközmű-rendszerbe történő bekötési, valamint a víziközmű-szolgáltatás 
igénybevételi eljárása során tudomására jut, hogy a Felhasználó a védendő felhasználókra vonatkozó feltétele-
ket vélhetően kielégíti, akkor haladéktalanul megadja részére a szociálisan rászoruló Felhasználókat megillető 
kedvezményekre vonatkozó tájékoztatást, és megküldi részére a nyilvántartásba vételhez szükséges informáci-
ókat és formanyomtatványokat. 
 
A Szolgáltató a védendő felhasználókat megillető kedvezmények biztosítása érdekében a védendő felhaszná-
lókról nyilvántartást vezet, melyből egyértelműen megállapítható, hogy a Felhasználó a kedvezmények melyik 
körére jogosult. 
 
A nyilvántartásba történő felvételt a Felhasználónak kell kérnie. A kérelemben meg kell jelölnie, hogy jogszabá-
lyi előírásokban meghatározott különleges bánásmód vagy kedvezmények közül melyek illetik meg, és azokból 
melyikre tart igényt. A kérelemhez csatolnia kell a védendő felhasználói körben tartozás igazolására szolgáló 
iratokat:  

- a jegyző igazolását, miszerint a Felhasználó életvitelszerűen tartózkodik a kérelemben megjelölt fel-
használási helyen, valamint 

- a védendő felhasználói státuszra jogosító ellátást megállapító szerv igazolását, mely azt rögzíti, hogy a 
kérelem benyújtásakor a védendő Felhasználó részesül az adott ellátásban. 

 
A jegyző és az ellátást megállapító szerv az igazoláson köteles feltűntetni, hogy az igazolás mely felhasználási 
hely tekintetében történő felhasználásra került kiadásra. Ugyanazon Felhasználónak egyidejűleg csak egy fe l-
használási hely tekintetében adható ki igazolás. 
 
A Szolgáltató a nyilvántartásba vételről a védendő Felhasználót 8 napon belül írásban tájékoztatja, mely tartal-
mazza, hogy 

 a Szolgáltató a védendő Felhasználóról mely különleges bánásmód vagy kedvezmény vonatkozásában 
rögzített adatot a nyilvántartásba, 

 a nyilvántartás szerint a védendő Felhasználó milyen kedvezményeket vehet igénybe 

 az adatváltozás bejelentésére mily időpontokban és hol biztosít lehetőséget a Szolgáltató 

 a védendő felhasználónak a státuszára vonatkozó, minden évben előírt igazolási kötelezettségét milyen 
módon és formában kell teljesítenie. 
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A nyilvántartásba történő felvételt követően a védendő Felhasználó minden év március 31-ig köteles igazolni, 
hogy védettsége továbbra is fennáll. Az a fogyatékkal élő felhasználó, akinek a nyilvántartásba történő felvétele 
során a szakorvos vélemény kimondja, hogy állapotában nem várható jelentős javulás, mentesül a védendő 
felhasználói körbe tartozás évenkénti igazolása alól. 
 
Az adatkezelésre vonatkozó szabályokat az Üzletszabályzat 23. sz. melléklete rögzíti. 
 
 

A) Szociálisan rászoruló védendő felhasználók 
 

Szociálisan rászoruló felhasználónak azt a természetes személyt kell tekinteni, aki, vagy akinek a háztartá-
sában élő személy:  

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoctv.) 
32/B. §-a szerinti időskorúak járadékában részesül,  
b) a Szoctv. 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására jogosult,  
c) a Szoctv. 38. §-a szerinti lakásfenntartási támogatásban részesül,  
d) a Szoctv. 40-44. §-a szerinti ápolási díjban részesül,  
e) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: 
Gyvt.) 19. §-a szerinti rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,  
f) a Gyvt. 25. §-a szerinti otthonteremtési támogatásban részesült, a támogatás megállapításától számí-
tott 3 éven keresztül,  
g) a Gyvt. 54. §-a szerinti nevelőszülő, aki saját háztartásában neveli a gondozásába helyezett átmeneti 
vagy tartós nevelésbe vett gyermeket, vagy  
h) a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatá-
sának biztosításáról szóló törvény alapján a Nemzeti Eszközkezelővel bérleti jogviszonyban áll.  

/A háztartás fogalmát a Szoctv. 4 § (1) bekezdés f) pontja szerint kell értelmezni/ 

 
A szociálisan rászoruló Felhasználónak az Üzletszabályzat 26. sz. melléklete szerinti, 30 napnál nem ré-
gebbi, kitöltött és aláírt nyomtatvány, vagy a szociálisan rászoruló felhasználói státuszt megállapító szerv ál-
tal kibocsátott, a jogosultság fennállását igazoló, 30 napnál nem régebbi igazolás, illetve határozat eredeti 
példányának bemutatásával kell igazolnia a szociálisan rászoruló státuszra való megfelelést. A Szolgáltató 
az igazolás céljára bemutatott iratok másolatát a jogosultság megszűnését követő 5 évig megőrzi. 
 
A Szolgáltató a szociálisan rászoruló Felhasználót a rászorultság igazolását követő 15 napon belül nyilván-
tartásba veszi, és a nyilvántartásba vételről a Felhasználót 8 napon belül írásban tájékoztatja. 
A tájékoztatás tartalmazza, hogy 
- a védendő felhasználóról a Szolgáltató mely különleges bánásmód vagy kedvezmény vonatkozásában 

rögzített adatot a nyilvántartásba, 
- a nyilvántartás szerint a védendő felhasználó milyen kedvezményeket vehet igénybe 
- az adatváltozás bejelentésére mely időpontokban és hol biztosít lehetőséget a Szolgáltató, valamint 
- a védendő felhasználónak milyen módon és formában kell teljesítenie nyilvántartásba felvételét követő-

en védettsége további fennállására meghatározott feladatokat. 
 
Ha a nyilvántartásba vétel alapjául szolgáló körülmény meghatározott ideig áll fenn, és annak meghosz-
szabbítását a védendő felhasználó – a határidő lejártát 30 nappal megelőzően a Szolgáltató által a részére 
megküldött írásbeli figyelemfelhívás ellenére – nem igazolja, a határozott idő lejártát követő 15 napon belül 
a Szolgáltató az érintett Felhasználót törli a nyilvántartásból. A Szolgáltató értesíti az érintett Felhasználót a 
nyilvántartásból való törlésről. 
 

       A Szolgáltató a szociálisan rászoruló személyként nyilvántartott védendő Felhasználót, akinél a nyilvántar-
tásba történő felvétel során a szakorvosi vélemény nem mondta ki, hogy állapotában jelentős javulás nem 
várható, legalább minden év március 31-ét megelőző 15 nappal közérthetően, írásban, tértivevényes levél-
ben, számlalevélben, vagy egyéb igazolható módon tájékoztatja az igénybe vehető kedvezményekről, to-

https://www.opten.hu/optijus/lawtext/221785#sid256
https://www.opten.hu/optijus/lawtext/221785#sid81920
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vábbá az adatváltozás és a védettség minden év március 31- ig történő igazolásának módjáról.  Egyúttal a 
Szolgáltató megküldi a Felhasználó részére a 26. sz. melléklet szerinti adatlapot. 

 
A Szolgáltató a fizetést könnyítő megoldásoknál (pl. részletfizetés, fizetési haladék) a víziközmű-
szolgáltatásról szóló törvényben, és annak végrehajtásáról szóló kormányrendeletben megszabottaknál 
kedvezőbb szabályokat is alkalmaz (ezen szabályokat azon Felhasználók esetén is alkalmazza, akik kérik a 
Szolgáltatótól részletfizetés, vagy fizetési haladék igénybevételét nyilvántartásba való felvétel nélkül):  

 
a) A Szolgáltató valamennyi lakossági felhasználó részére (függetlenül attól, hogy igazolni kívánja-e szo-

ciálisan rászoruló státuszát) részletfizetést tesz lehetővé a következők szerint: 
A részletfizetést az ügyfélszolgálati irodákban, vagy levélben, illetve az elektronikus ügyfélszolgálaton ke-
resztül lehet kezdeményezni. A felhasználó díjhátralékának megfizetéséhez a Szolgáltató a Felhasználó ké-
rése szerint, de legfeljebb hat havi részletfizetést biztosít.  
 
A részletfizetés időtartama nem lehet kevesebb, mint az igénylést megelőző 12 hónapban számlázott fel-
használásból számított 

-  egy havi átlagfogyasztás ellenértékét meg nem haladó tartozás esetén két hónap, 
-  3 havi átlagfogyasztás ellenértékét meg nem haladó tartozás esetén öt hónap, 
-  3 havi átlagfogyasztást meghaladó tartozás esetén hat hónap. 

 
b) Részletfizetésnél a szolgáltató nem alkalmaz késedelmi kamatot. A részletfizetés, fizetési haladék idő-

tartama alatt a kedvezménnyel érintett díjfizetési kötelezettség vonatkozásában a felhasználót kamat- 
és kötbér fizetési kötelezettség nem terhelheti. 

c) Részletfizetési megállapodás megkötésekor az első részletet a felhasználónak ki kell egyenlítenie. 
 

d) A Szolgáltató valamennyi ezt igénylő, 12 hónapnál nem régebbi díjtartozást felhalmozott lakossági fel-
használójának 60, különös méltánylást érdemlő esetben 90 nap fizetési haladékot biztosít.  

e)  Ha a védendő Felhasználók nyilvántartásában nem szereplő lakossági Felhasználó díjtartozásával 45 
napot meghaladó késedelembe esett, akkor a Szolgáltató további 15 napon belül írásban, közérthető 
módon és áttekinthető formában tájékoztatja a lakossági Felhasználót a szociálisan rászoruló Felhasz-
nálókat megillető kedvezményekről, a védendő felhasználók nyilvántartásába történő felvétel kérelme-
zésének módjáról, valamint megküldi részére a 26. sz. melléklet szerint adatlapot. Ha a Felhasználó 
kérte a védendő Felhasználók nyilvántartásába történő felvételét, akkor annak elbírálásáig a Szolgáltató 
nem kezdeményez korlátozó jellegű intézkedéseket. 

f) A részletfizetési kedvezményt, illetve fizetési haladékot a felhasználónak az erről szóló írásos tájékozta-
tás kézhezvételétől 15 napon belül kell kérnie. A Szolgáltató a szociálisan rászoruló Felhasználó fizetési 
kedvezményére vonatkozó kérelmét 15 napon belül érdemben köteles megválaszolni. 
 

g) Részletfizetési kedvezmény és fizetési haladék egy felhasználási hely díjtartozásának rendezéséhez 
egyidejűleg, illetve párhuzamosan nem igényelhető. 
12 hónapon belül egy alkalommal kérhető, illetve adható részletfizetési kedvezmény vagy fizetési hala-
dék. Erre a szociálisan rászoruló figyelmét a fizetési felszólításban fel kell hívni, egyúttal tájékoztatni kell 
a részletfizetés, illetve a fizetési haladék leghosszabb igénybe vehető időtartamáról, és a tervezett fize-
tési ütemezésről. 

h) A részletfizetésről, illetve fizetési haladékról a Szolgáltató és a Felhasználó megállapodást köt. Ha a 
megállapodásban rögzített feltételeket a Felhasználó nem teljesíti, illetve megszegi, Szolgáltató a meg-
állapodást azonnali hatállyal felmondja. 

i) A részletfizetési, vagy fizetési haladékról szóló, érvényes megállapodásban rögzített időtartamon belül 
Szolgáltató a fogyasztást nem korlátozhatja, illetve nem függesztheti fel. 

j) Szolgáltató Felhasználó vagy a támogató szervezet kérésére lakásfenntartási támogatáshoz igazolást 
ad ki a vízfogyasztásról, illetve adott időszak számláiról, illetve arról, ha nincs a Felhasználónak tarto-
zása. 
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k) Víziközmű-szolgáltató váltás esetén, a korábbi víziközmű-szolgáltató köteles igazolást adni a szociáli-
san rászoruló felhasználónak arról, hogy a váltást megelőző 12 naptári hónap alatt részesült-e fizetési 
haladékban vagy részletfizetési kedvezményben, és a megállapodást teljesítette-e. 

B) Fogyatékkal élő lakossági felhasználó támogatása 
A fogyatékkal élő lakossági felhasználó a védendő felhasználók nyilvántartásába történő felvételére való jo-
gosultságát a 25. sz. melléklet szerinti, 30 napnál nem régebbi, kitöltött és aláírt nyomtatvány benyújtásával 
kérheti az ügyfélszolgálatokon, és 
Ha  
a) a kérelmező vakok személyi járadékában részesül, a juttatást megállapító vagy folyósító szerv által ki-

adott, a jogosultság fennállását igazoló, 30 napnál nem régebbi határozat vagy igazolás eredeti példá-
nyának bemutatásával, vagy a 25. melléklet szerinti, 30 napnál nem régebbi, kitöltött és aláírt nyomtat-
vány benyújtásával; 

b) a kérelmező fogyatékossági támogatásban részesül, a juttatást megállapító vagy folyósító szerv által ki-
adott, a jogosultság fennállását igazoló, 30 napnál nem régebbi határozat vagy igazolás eredeti példá-
nyának bemutatásával, vagy a 25. melléklet szerinti, 30 napnál nem régebbi, kitöltött és aláírt nyomtat-
vány benyújtásával; vagy 

c) a víziközmű-szolgáltatás megszüntetése, felfüggesztése a lakossági felhasználó vagy a vele közös ház-
tartásban élő személy életét vagy egészségét közvetlenül veszélyezteti, a 25. melléklet szerinti, 30 
napnál nem régebbi, kitöltött és aláírt nyomtatvány benyújtásával 
igazolhatja. 

 
A Felhasználó által benyújtott iratokat, és a bemutatott iratok másolatát a Szolgáltató a jogosultság meg-
szűnését követő 5 évig köteles megőrizni. 

 
 d) A fogyatékosság jellegét, amely a fogyatékkal élő felhasználót alkalmatlanná teszi  

 a fogyasztásmérő leolvasására, 

 a mérőállás közlésére,  

 a számlaolvasásra,  

 vagy a számla felhasználási helyen kívüli, készpénzes fizetéstől eltérő 
kiegyenlítésére,  

 továbbá a c) bekezdésben foglaltak esetleges fennállását  

 a kezelőorvos, ennek hiányában a háziorvos igazolja a 25. melléklet szerinti nyomtatvány kitöl-
tésével.  

 Ha a rehabilitációs szakigazgatási szerv, a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal szakvé-
leményezési hatásköre az érintettre kiterjed, a kezelőorvos és a háziorvos a 25. melléklet sze-
rinti nyomtatványt e szerv szakvéleménye alapján tölti ki. 

 
e) A víziközmű-szolgáltató a fogyatékkal élő Felhasználót a rászorultság igazolását követő  15 napon belül 

nyilvántartásba veszi, és 8 napon belül írásban tájékoztatja a nyilvántartásba vételről.(A tájékoztató tar-
talmára vonatkozó részleteket lásd a szociálisan rászoruló felhasználó résznél) 

 
       A Szolgáltató azt a fogyatékkal élő védendő Felhasználót, akinél a nyilvántartásba történő felvétele so-

rán a szakorvosi vélemény nem mondta ki, hogy állapotában jelentős javulás nem várható, legalább 
minden év március 31-ét megelőző 15 nappal közérthetően, írásban, tértivevényes levélben, számlale-
vélben, vagy egyéb igazolható módon tájékoztatja  az igénybe vehető kedvezményekről, továbbá az 
adatváltozás és a védettség minden év március 31- ig történő igazolásának módjáról Egyúttal a Szol-
gáltató megküldi a Felhasználó részére a 25. sz. melléklet szerinti adatlapot. 
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f) A vakok személyi járadékában vagy fogyatékossági támogatásban részesülő személyt, mint fogyatékkal 
élő felhasználót nem kell személyes körülményeinek megfelelő, különleges bánásmódban részesíteni, 
ha vele együtt olyan nagykorú személy él, aki nem fogyatékkal élő felhasználó. 

 
g) A c pont szerinti felhasználóval egy háztartásban élő fogyatékkal élő személyre tekintettel a fogyatékkal 

élőnek nem minősülő felhasználó is kérheti a fogyatékkal élő személyek nyilvántartásába vételét, de 
ugyanazon fogyatékkal élő személyre tekintettel csak egy felhasználó egy felhasználási hely vonatko-
zásában szerepelhet a nyilvántartásban jogosultként. 

 
h) Az a) és b) bekezdés szerinti körbe tartozó fogyatékkal élő felhasználót megillető különleges bánásmód: 

 havi (időközi) mérőleolvasás a felhasználási helyen, 

 készpénzben történő számlakiegyenlítés a felhasználási helyen, 

 a számla értelmezéséhez az érintett víziközmű-szolgáltató üzletszabályzata szerint nyújtott egyedi 
segítség (helyszíni számlamagyarázat, számlafordíttatás), 

 az ügyintézésben való helyszíni segítségnyújtás  
 
i) A fogyatékkal élő felhasználó nyilvántartásába történő felvétel iránti kérelemben nyilatkozik arról, hogy az 

h) bekezdésben felsorolt szolgáltatások közül melyekre tart igényt. Az igényelt szolgáltatást legkésőbb 
a nyilvántartásba vételt követő 30. naptól biztosítja a szolgáltató 

 
 j) A fogyatékkal élő felhasználó olyan igényét, amelyet a benyújtott iratok nem támasztanak alá, Szolgáltató 

nem köteles teljesíteni. 
k.) A 25. melléklet szerint kiállított igazolás tartalmazza azon értesítendő személy elérhetőségét, akit üzem-

szünet esetén értesíteni kell. 
l) Jogosultságának ismételt igazolására a fogyatékkal élő felhasználó első ízben a nyilvántartásba történő 

felvételét követő naptári évben köteles,  
a nyilvántartásában szereplő felhasználó nyilatkozatát évente legfeljebb két alkalommal módosíthatja. 
Az így igénybe venni kívánt szolgáltatást a módosítási igény beérkezését követően, 30 napon belül kell 
biztosítani a felhasználó számára. 

m) A védendő felhasználó köteles a védelemre jogosultságot adó körülmény megváltozását vagy megszű-
nését 15 napon belül bejelenteni a víziközmű-szolgáltatónál. A víziközmű-szolgáltató köteles a bejelen-
tést követő 8 napon belül a változást a nyilvántartáson átvezetni, vagy a védendő felhasználót a nyil-
vántartásból törölni.  
Ha a nyilvántartásba vétel alapjául szolgáló körülmény meghatározott ideig áll fenn, és annak meghosz-
szabbítását a védendő felhasználó – a határidő lejártát 30 nappal megelőzően a Szolgáltató által a ré-
szére megküldött írásbeli figyelemfelhívás ellenére – nem igazolja, a határozott idő lejártát követő 15 
napon belül a Szolgáltató az érintett Felhasználót törli a nyilvántartásból. A Szolgáltató törli az érintett 
Felhasználót a nyilvántartásból való törlésről. 
 

 
 
11.7. Az azonnali felmondást nem eredményező szerződésszegések következményei (kötbér, késedelmi 
kamat) 
 
Szerződésszegés, illetve szabálytalan közműhasználat esetén a 10. sz. melléklet szerinti mértékű kötbért érvé-
nyesíthet az arra jogosult fél.  

 
 

11.8. A követeléskezelés szabályai 
 

a) Ha a Felhasználó (és elkülönített Vízhasználó) díjfizetési kötelezettségét a számlán szereplő határidőre 
nem teljesíti, a Szolgáltató a PTK szerinti késedelmi kamat felszámítására jogosult. A kamatfizetési kö-
telezettség a számlán feltüntetett befizetési határidőt követő nap.  
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b) Ha a Felhasználó (és elkülönített Vízhasználó) díjfizetési kötelezettségét határidőre nem teljesíti, Szol-
gáltató két alkalommal szólítja fel a Felhasználót tartozása rendezésére.  (Társasházaknál a közös kép-
viselő írásos tájékoztatót kap a késedelmes fizetésekről, illetve szankciókról.) 
 

c) Az első fizetési felszólító levélben Szolgáltató értesíti a Felhasználót, hogy késedelembe esett valamint 
felszólítja, hogy 8 napon belül rendezze fennálló tartozását és felhívja ennek elmaradása esetén a fi-
gyelmet a jogkövetkezményekre. 
 

d) Ha Felhasználó díjfizetési kötelezettségének 30 nap elteltével ennek ellenére sem tesz eleget, a máso-
dik felszólító levélben Szolgáltató a jogkövetkezmények rögzítése mellett felszólítja a Felhasználót, 
hogy tartozását haladéktalanul fizesse meg. A második szintű felszólító levelet Szolgáltató tértivevé-
nyesen küldi, vagy személyes kézbesítést alkalmaz. 
 

e) Amennyiben Felhasználó díjfizetési kötelezettségének továbbra sem tesz eleget, Szolgáltató a követke-
ző intézkedések akár párhuzamos megtételére jogosult: 
 

 Szolgáltató harmadik, tértivevényes felszólítót küld a Felhasználónak, melyben a Szolgáltató jogkövet-
kezmények rögzítése mellett ismételten felszólítja a Felhasználót, hogy az értesítő kézhezvételétől 
számított 8 napon belül rendezze tartozását. (Szolgáltató ezzel egy időben az egészségügyi hatóság-
nak is jelzi a korlátozási szándékát.) Amennyiben a Felhasználó ennek ellenére sem fizeti meg a tarto-
zását, a Szolgáltató megkezdi a szolgáltatás korlátozását, vagy felfüggeszti szolgáltatást. (A korlátozás 
közületi Felhasználóknál mindig a szolgáltatásból történő kizárást jelenti.) Ott, ahol a Szolgáltató nem 
tud az ingatlanra bejutni a korlátozás érdekében, a közterületen végzi el a munkát (melynek tetemesebb 
költsége szintén a fogyasztót terheli). 
A tartozás kiegyenlítését (illetve a tartozás felének kiegyenlítését és részletfizetési megállapodás meg-
kötését) követően Szolgáltató a korlátozást 3 napon belül megszünteti, azonban ha újra nem f izeti a 
Felhasználó az elmaradt tartozást, a korlátozást Szolgáltató rögtön újra érvényesíti. 
 

 Szolgáltató jogi eljárást kezdeményez a lakossági Felhasználóval szemben. Ez lehet fizetési megha-
gyás kibocsátása iránti kérelem, vagy polgári per indítása, illetve a bíróság jogerős ítélete, közjegyző 
jogerős végzése alapján végrehajtási eljárás megindítása.   

 Közületi Felhasználóval szemben Szolgáltató fizetési meghagyás kibocsátását kezdeményezi. A bíró-
ság jogerős ítélete, közjegyző jogerős végzése alapján végrehajtási eljárást kezdeményez, míg a jog-
szabályban írt összeghatár feletti tartozás esetén  felszámolási eljárást indíthat a Felhasználó ellen 
 

 Szolgáltató a lejárt határidejű kintlévőségei beszedésére külső vállalkozó szervezetet bíz meg. A köve-
teléskezeléssel megbízott szervezet képviselője megbízólevéllel és személyi igazolvánnyal kell, hogy 
rendelkezzen, és nála kell, hogy legyen a fogyasztónak címzett, Szolgáltató által aláírt és lepecsételt 
felszólító levél a tartozás megfizetésére. A lakhelyre kiérkező megbízott törvényes eszközök alkalmazá-
sával aktív kintlévőség-kezelést végez, vagyis tájékoztat, tárgyal, beszedi a pénzt, vagy részletfizetési 
megállapodást köt. 
 

 Szolgáltató jogosult a követelését harmadik személyre átruházni. 
 

f) A Szolgáltató jogosult minden, az adóssal szembeni megalapozottnak bizonyuló követelésének érvé-
nyesítésével kapcsolatban nála felmerült költségét, eljárási díjat, illetéket és kárt az adóssal szemben 
érvényesíteni. A szolgáltatás megszüntetésének, illetve újra indításának költségei a Felhasználót terhe-
lik. 
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12.  Az adatkezelés szabályai, adatvédelem 

 
12.1. A személyes adatok kezelésének célja, a személyes adatok köre 

 
a) A Szolgáltató a felhasználó személyes adatait a Polgári Törvénykönyv, az információs önrendelke-

zési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, illetőleg a víziközmű-
szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (Vksztv.) alapján kezeli. 
A védendő Felhasználókra vonatkozó speciális szabályokat az Üzletszabályzat 23. sz. melléklete 
részletezi. 

b) A Szolgáltató, mint adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységével kapcsolatos va-
lamennyi adatkezelés megfelel az Üzletszabályzat 23. sz. mellékletében szereplő adatvédelmi tájé-
koztatóban meghatározott követelményeknek. 

c) A felhasználó a közszolgáltatási szerződés aláírásával hozzájárul a személyes adatok kezeléséhez, 
aláírásával elismeri, hogy a 23. számú mellékletben foglalt adatvédelmi tájékoztatót megismerte, és 
elfogadja. A Szolgáltató a kezelt személyes adatot törli, ha az adatkezelési cél megszűnt, illetve az 
ahhoz kapcsolódó követelés érvényesítése megtörtént, vagy a követelés érvényesíthetősége meg-
szűnt.  

d) A felhasználó a közszolgáltatási szerződésben fogalt nyilatkozatban járul hozzá ahhoz, hogy szemé-
lyes adatait a Szolgáltató adatkezelésre szerződött partnereinek díjbeszedési intézkedések fogana-
tosítása (fizetésre felszólító, késedelmi kamat-, illetve egyenlegközlő levelek előállítása, elkülönített 
vízhasználó fogyasztásának megállapítása, stb.) fogyasztói elégedettség-vizsgálat, valamint fo-
gyasztási adatok gyűjtése céljából átadhassa. 

e) A víziközmű-szolgáltatásba bekapcsolt ingatlan tekintetében, a Szolgáltató és a lakossági felhaszná-
ló között a közszolgáltatási szerződés a víziközmű-szolgáltatás igénybevételével is létrejön. Ez 
esetben a felhasználó hozzájárulására és a Szolgáltató adatkezelésére a Szolgáltató üzletszabály-
zatában és Általános Szerződési Feltételeiben foglaltak vonatkoznak.” 

f) A Felhasználói jogutódlás, vagy a Felhasználó képviselője személyében bekövetkezett változás intézé-
sével kapcsolatos szabályokat az Üzletszabályzat 3.7. pontja tartalmazza. 
A Szolgáltató az adatokat a Felhasználóval lévő szerződéses jogviszony fennállása alatt, valamint a 
szerződéses jogviszony megszűnését követően a jogviszonyból származó igények elévüléséig kezeli. 
 

 
12.2. Titoktartás, a személyes adatok átadása 
 

a) Személyes adatot a Szolgáltató részéről kizárólag olyan titokvédelmi nyilatkozatot tett munkatárs kezel, 
akit a Szolgáltató olyan feladattal bízott meg, melyhez a személyes adatok felhasználása szükséges.  

b) Személyes adatot a Szolgáltató  

 csak az érintett felhasználónak, illetve az adott felhasználási helyen élő közvetlen családtagjának 

 a felhasználó írásbeli meghatalmazottjának (21. sz. melléklet) 

 jogszabály alapján felhatalmazott képviselőjének (társasházi közös képviselő)  

 megbízás alapján a szerződés megkötését, a leolvasást, a számlázást, a kézbesítést, a díjfizetések és 
követelések kezelését, a felhasználási helyek műszaki kivitelezését, felülvizsgálatát, ellenőrzését, ki-
kapcsolását, illetőleg az ügyfélszolgálati tevékenységet végző természetes személynek és gazdálkodó 
szervezetnek 

 a 2011. évi CCIX. törvényben felsoroltak részére  
adhat ki, akiket a Szolgáltatóval azonos titoktartási kötelezettség terhel. 
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12.3. Eljárásrend a személyes adatokhoz fűződő jogok megsértése esetén 
 
A Felhasználó, illetve az érintett a személyes adatok védelmének megsértése miatt  
a Szolgáltatóhoz, ha ez nem vezet eredményre, közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatósághoz fordulhat . 
Posta cím: 1530  Budapest, Pf.: 5.  
Cím: 1125  Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 
Telefon: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410 
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu honlap http://naih.hu 
  
13.  A Felhasználók tájékoztatása 

 
13.1.  Általános tájékoztatás 

 
a) Szolgáltató a szolgáltatás egészével, annak igénybevételével, illetve aktuális információkkal teljes körű 

és folyamatosan frissített tájékoztatást nyújt www.fejerviz.hu honlapján. 
b) Fontos – elsősorban az elszámolással kapcsolatos – eseti információkat a számlához csatolt felhaszná-

lói levélben közöl a Szolgáltató. 
c) A felhasználók nagyobb csoportját érintő, a szolgáltatással kapcsolatos aktuális információkat az egyes 

településeken helyben szokásos módon teszi közzé a Szolgáltató. 
d) A helyben szokásos mód lehetséges változatai:  

 Polgármestereknek megküldött tájékoztatás, kérve a helyben történő közzétételt  

 Megyei terjesztésű napilap (Fejér Megyei Hírlap)  

 Eseti jelleggel helyi települési újság, hírlevél, helyi kábeltévé, rádió, faliújság 

 Hangosbemondó 

 Kifüggesztett hirdetmény 

 Szolgáltató honlapja, önkormányzat honlapja, közösségi oldalak 

 Levél, szórólap, írott tájékoztató 

 Szóbeli jelzés 
e) Általános szintű tájékoztatás a szolgáltatással kapcsolatban: fogyasztói tájékoztató füzet, szórólap, 

számlák hátoldala stb. 
 
 
13.2. A szolgáltatás korlátozásával kapcsolatos tájékoztatás 
 

a) Az előre tervezhető közérdekű tevékenység kapcsán felmerülő korlátozásokról a Felhasználókat leg-
alább három nappal korábban, a helyben szokásos módon tájékoztatja a Szolgáltató.  

b) A víziközmű-szolgáltatónak a szolgáltatás műszaki okokból szükségessé váló nyomáscsökkentéséről 
vagy időszakos szüneteltetéséről a felhasználókat a helyben szokásos módon, lehetőség szerint 3 nap-
pal korábban értesíti a Szolgáltató. 

c) Felhasználók a szolgáltatás szüneteltetéséről ügyfélszolgálati irodáinkban, illetve helybeni munkatársa-
inktól kérhetnek részletes felvilágosítást 

d) Ha az a-b) pontban leírt, előre tervezhető munkák miatti időszakos szolgáltatáskorlátozásra vonatkozó 
tájékoztatás elmarad, Szolgáltató a Felhasználó kárigényét fogadja, és a megalapozott kárigényre a két 
fél közötti megállapodásnak megfelelő kártérítést fizet. Megegyezés híján a Magyar Mérnöki Kamara 
nyilvántartásában szereplő szakértőt, vagy igazságügyi szakértőt von be    
 

13.3. Az ivóvíz minőségével kapcsolatos tájékoztatás  
 

a) Ha a szolgáltatott ivóvíz minősége eltér a jogszabályban, illetve az üzletszabályzatban és a szerződés-
ben meghatározottaktól, a Szolgáltató - az ott megállapított teendőkön túlmenően - a felhasználókat a 
helyben szokásos módon haladéktalanul értesíti. 

javascript:x5engine.utils.emailTo('4443143','h.hu@naialatolgzfelsugy')
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b) A Szolgáltató a felhasználók egészségét veszélyeztető vízminőség romlás esetén az illetékes nép-
egészségügyi szakigazgatási szervvel történő egyeztetés alapján intézkedik a vízminőség helyreállítá-
sáról, és a helyben szokásos módon haladéktalanul értesíti a Felhasználókat a víz fogyasztásának be-
tiltásáról vagy korlátozásáról. 

c) A helyben szokásos tájékoztatás: hirdetmény, levélszekrénybe dobott értesítés, indokolt esetben han-
gosbemondó használata. 

d) Szolgáltató váratlan hibák javításakor – ha ez műszaki szempontból nem jelent veszély helyzetet – a ki-
szakaszolás előtt szóban, személyesen értesíti az érintett felhasználókat a szolgáltatás szüneteléséről, 
időt hagyva tartalék víz vételezéséhez.  

e) A természeti vagy egyéb elháríthatatlan okból szükséges vízkorlátozás elrendeléséről a polgármester, 
közzétételéről, a jegyző gondoskodik.   

 
14.  Információkérés, közérdekű adatok szolgáltatása 

 
14.1. A közérdekű adatok köre 

a) Mivel a Szolgáltató közfeladatot lát el, ezért a közüzemi szolgáltatással kapcsolatos minden adat – a 
személyes adat és üzleti titok kivételével – közérdekű adat, így bárki által megismerhető. 

 
b) A vonatkozó jogszabályok által meghatározott, illetve a Szolgáltató által fontosnak vélt közérdekű ada-

tokat honlapján teszi közzé. 
 
14.2. A közérdekű adatok megismerése 

a) A közérdekű adatok megismerésére a Szolgáltatónak címzett levélben, vagy elektronikus úton 
igényt nyújthat be bárki. A közérdekű adat megismerésére vonatkozó igényt egyértelműen kell 
megfogalmazni.  

b) Az igénybejelentésben szereplő személyi adatokat (név, cím, születési hely, év, anyja leánykori ne-
ve) csak az igény teljesítéséhez használhatja fel a Szolgáltató.  

c) Ha kért adatok másolatként készíthetők el, a költségeket az adat igénylőjének kell megtérítenie. 
d) Szolgáltató az adatigénylés benyújtását követően 15 napon belül válaszol. Ha az adatigénylés je-

lentős terjedelmű, a határidőt újabb 15 nappal meghosszabbodhat, azonban erről az adatigénylőt a 
benyújtástól számított 8 napon belül értesíti a Szolgáltató. Ha az igénybejelentést társaságunk e l-
utasítja, azt 8 napon belül az indok megjelölésével írásban jelzi az igénylő felé.  

e) Amennyiben a közérdekű adatot tartalmazó dokumentum az igénylő által meg nem ismerhető ada-
tokat is tartalmaz, azt a felismerhetetlenné teszi a Szolgáltató. 

f) Visszautasított igény esetén az alábbi illetékes szervekhez fordulhat jogorvoslatért: 
 
 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság. 
Posta cím: 1530  Budapest, Pf.: 5.  
Cím: 1125  Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 
Telefon: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410 
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu  

 
 
Székesfehérvári Járási Bíróság 

Cím: 8000 Székesfehérvár, Dózsa György út 1. 
Postacím: 8002 Székesfehérvár, Pf. 251. 
Telefon: 22/313-336; 22/316-524; 22/534-000 
E-mail: birosag@szfvar.birosag.hu 
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15.  A Szolgáltató és felhasználó tájékoztatási kötelezettségei  
 
15.1. Szolgáltató tájékoztatási kötelezettségei 
 

Szolgáltató köteles tájékoztatni a Felhasználót, illetve Felhasználókat: 
a) a víz-, illetve csatornabekötés, mellékmérő felszerelés lehetőségéről, várható költségeiről, 
b) a fogyasztási hely helyszíni ellenőrzésének eredményéről, 
c) az ivóvíz-szolgáltatás közérdekű tevékenység (pl. karbantartás) miatti, illetve műszaki okokból szüksé-

gessé váló korlátozásáról vagy a nyomás csökkenéséről, 
d) ha az ivóvíz minősége nem felel meg a jogszabályban foglaltaknak, illetve a Népegészségügyi Szak-

igazgatási Szerv által előírtaknak, 
e) a Felhasználó kérésére minden saját fogyasztásával kapcsolatos adatról 
f) a szolgáltatás Díjáról (legkésőbb az első számlában) 
g) az ügyintézés folyamatában beálló változásról 
h) a Felhasználó egyedi fogyasztás-korlátozását, a szolgáltatás felfüggesztését megelőzően igazolható 

módon, legalább két ízben 
i) az esetleges üzemzavar és korlátozás részleteiről az Üzletszabályzat 8. pontjában leírtak szerint 

 
j) Ha a c) pontban leírt, előre tervezhető munkák miatti időszakos korlátozásra vonatkozó tájékoztatás el-

marad, Szolgáltató a Felhasználó kárigényét fogadja, a megalapozott kárigényre a két fél közötti megá l-
lapodásnak megfelelő kártérítést fizet, megegyezés híján a Magyar Mérnöki Kamara nyilvántartásában 
szereplő szakértőt von be.   
 
 

15.2. A Felhasználó tájékoztatási kötelezettségei 
 

Felhasználó köteles tájékoztatni a Szolgáltatót 
a) az észleléskor azonnal, ha a vízmérő nem, vagy rendellenesen működik 
b) az észlelést követően azonnal, ha a vízmérő zárógyűrű megsérül 
c) felhasználó személyének változásáról 
d) 30 napon belül, a saját fogyasztási helyén fellelt illegális közműhasználatról 
e) ha a közszolgáltatási szerződésben feltüntetett személyes vagy cégadatok, vagy a felhasználási hely 

nyilvántartott adatai megváltoznak. 
f) A bejelentések elmulasztása esetén a mulasztásból eredő károkért, valamint a meg nem fizetett díjakért a 

mulasztó fél tartozik felelősséggel. 
g) a szüneteltetés visszaállításának igényéről 

 
16. Panaszügyintézés 

 
A FEJÉRVÍZ ZRt. a fogyasztóvédelmi és a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezéseinek 
megfelelően, biztosítja a Felhasználók biztonságos szolgáltatáshoz, vagyoni érdekeinek védelméhez, 
megfelelő tájékoztatáshoz, valamint a hatékony panaszkezeléshez és jogorvoslathoz való jogának érvé-
nyesülését.  

 
16.1. A beérkező panaszok rögzítése, archiválása, a szükséges egyeztetések végrehajtásának 
dokumentálása 
 
a) Reklamációt a felhasználó önmaga, vagy meghatalmazottja tehet (21. sz. melléklet, Meghatalmazás). 

Névtelen panasz és ugyanazon Felhasználó megismételt panaszának kivizsgálását a Szolgáltató mellőzi. 
b)  A Szolgáltató a panasszal kapcsolatos álláspontját és intézkedéseit indoklással ellátva írásba foglalja, és a 

Felhasználónak a panasz beérkezését követő 15 napon belül megküldi, kivéve ha a Felhasználó panaszát 
személyesen, illetve telefonon jelenti be és a Szolgáltató az abban foglaltaknak nyomban eleget tesz. (22. 
sz. melléklet Jegyzőkönyv felhasználói megkeresésekhez.) 
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c) A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató a Felhasználót írásban tájékoztatja arról, hogy panaszával - an-
nak jellege szerint - mely hatósághoz vagy békéltető testülethez fordulhat.  

d) A Szolgáltató az ügyfélszolgálat telefonjaira beérkező szóbeli panaszt, illetve az ügyfélszolgálat és a Fel-
használó közötti telefonos kommunikációt hangfelvételen rögzíti, és a hangfelvételt öt évig megőrzi. Erről 
és a beszélgetés azonosító számáról a Felhasználót a telefonos ügyintézés kezdetekor a Szolgáltató tájé-
koztatja és a hangfelvételt kérésre a Felhasználók rendelkezésére bocsátja. 

e) A szóbeli panaszt Szolgáltató azonnal megvizsgálja, és lehetőleg azonnal orvosolja. Ha a Felhasználó a 
panasz kezelésével nem ért egyet, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról hala-
déktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, s annak egy másolati példányát a Felhasználónak átadni.  

f) Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról haladéktalanul jegyzőköny-
vet vesz fel, és annak egy másolati példányát a Felhasználónak átadja, egyebekben pedig az írásbeli pa-
naszra vonatkozóan a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV törvény 17/B. § (6) bekezdésben írtak sze-
rint jár el. 

 
g) A Felhasználói megkeresések rendezése érdekében szükség lehet a felhasználási helyen történő helyszíni 

kivizsgálás lefolytatására. A helyszíni kivizsgálás az üzletszabályzat 5.3. pontja szerint történik. 
 
16.2. Érdemi válaszadási határidő és annak elmulasztása 
 
a) Felhasználói panasz ügyében történő megkeresés esetén az írásban történő válaszadást a lehető legrövi-

debb idő alatt, de legkésőbb a kézhezvételétől számított 15 napon belül teszi meg a Szolgáltató. 
b) Ha a válaszadási határidő helyszíni vizsgálat vagy valamely hatóság megkeresésének szükségessége 

esetén, egy alkalommal, legfeljebb tizenöt nappal meghosszabbítható. Erről és ennek indokáról a felhasz-
nálót az eredeti válaszadási határidő lejárta előtt írásban tájékoztatja a Szolgáltató. 

c) Ha a Felhasználó írásbeli, illetve jegyzőkönyvezett, - azonnal el nem intézhető szóbeli - panaszára Szolgál-
tató a válaszadási határidőt elmulasztja, és ebből a Felhasználónak nyilvánvaló, illetve megalapozott kára 
keletkezik, Szolgáltató a Felhasználó kárigényét fogadja, és a megalapozott kárigényre a két fél közötti 
megállapodásnak megfelelő kártérítést fizet. Megegyezés híján a Magyar Mérnöki Kamara nyilvántartásá-
ban szereplő, vagy igazságügyi szakértőt von be az ebben érdekelt fél.    

 
16.3. Számlakifogásolás, visszatérítés, késedelmi kamat 
 

a) Ha a Felhasználó a számla tartalmát vitatja, akkor kifogást emelhet a Szolgáltatónál. A kifogás bejelen-
tésének a számla kiegyenlítésére akkor van halasztó hatálya, ha azt a lakossági felhasználó a fizetési 
határidő lejártát megelőzően közölte, és a számlán feltüntetett mennyiség alapján számított havi fo-
gyasztás az előző 12 hónap havi átlagfogyasztásának kétszeresét meghaladja. 
 

b) A Szolgáltató a számla kifogásolását megvizsgálja, és a kifogással kapcsolatos álláspontjáról a felhasz-
nálót személyes megkeresésénél azonnal, egyébként a kifogás kézhezvételétől számított 15 napon be-
lül írásban értesíti. Ha a Szolgáltató a kifogást elutasítja, akkor a Felhasználónak a halasztó hatályú fi-
zetési kötelezettségének legkésőbb az elutasítás kézhezvételétől számított 8 napon belül eleget kell 
tennie. 

c) Ha a Felhasználót a kifogás alapján visszatérítés illeti meg, a víziközmű-szolgáltató a felhasználóval az 
üzletszabályzat 5.8. pontjában foglaltak szerint számol el. 

d) Ha téves vagy elmaradt elszámolás miatt a víziközmű-szolgáltatót díjkülönbözet illeti meg, a felhasználó 
azt a téves vagy elmaradt számlázás időtartamával azonos időn belül egyenlő részletekben jogosult ki-
egyenlíteni. Ez esetben késedelmi kamat nem számítható fel. 

e) Ha a Szolgáltató vagy a Felhasználó a jogszabályban, üzletszabályzatban, vagy számlán meghatáro-
zott időpontig fizetési kötelezettségét nem teljesíti, köteles a szerződés tartalma vagy a Ptk. szerinti tör-
vényes késedelmi kamatokat, valamint az igazolt költségeket a másik félnek megtéríteni. 
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17.  Ügyfélszolgálatok, fogyasztói irodák, egyéb elérhetőségek 

 
17.1. Ügyfélszolgálati irodák, nyitva tartásuk és az ott ellátandó feladatok 
 
A FEJÉRVÍZ ZRt. hat ügyfélszolgálati irodát, illetve fiókirodát működtet a felsoroltak szerint. Az egyes ügyfél-
szolgálati irodák természetes módon elsődlegesen az adott üzemmérnökség üzemeltetési területén lévő fe l-
használók ügyeit intézik, de minden egyes felhasználói megkeresést fogadnak és kezelnek. 
 
Az egyes ügyfélszolgálati irodák egyaránt fogadják a személyes, a telefonos és az elektronikus, valamint a le-
vélbeli megkereséseket. 
A Felhasználónak elektronikusan (www.fejerviz.hu) és telefonon keresztül is lehetősége van a hozzá legköze-
lebb fekvő ügyfélszolgálati irodában személyes ügyintézési időpont előzetes lefoglalására. 
 
17.1.1. Az egyes ügyfélszolgálati irodákban elintézhető ügytípusok 
 
Székesfehérvári műszaki ügyfélszolgálati iroda:         

 Vízbekötés megrendelése  
 Rákötés a szennyvízcsatornára  
 Lakások mérősítése  
 Zárógyűrű levétel és visszahelyezés 
 Vízmérők pontossági ellenőrzése  
 mérőcserével kapcsolatos ügyintézés 
 vízmérők szerkezeti vizsgálatának megrendelése 
 többlakásos épületek kivizsgálása 
 műszeres csőtörés vizsgálat 
 közműfejlesztés megkötése 
 kontingens igazolások kiadása 
 Szolgáltatói nyilatkozatok (építési, használatbavételi) 
 Vízmérők téliesítése, víztelenítés  

 
Székesfehérvári Pénzügyi és számlázási ügyfélszolgálati iroda:     

 Tulajdonos és bérlőváltozás  (átírás)  
 Vízmérő állás bejelentése  
 Részszámlához fogyasztásmódosítás  
 Adatpontosítás és levelezési cím változása  
 Csekkpótlás  
 Igazolás lakásfenntartási támogatáshoz  
 Folyószámla-egyenleg lekérdezése  
 Túlfizetés visszaigénylése  
 Részletfizetés kérése az esedékes elszámoló számlán 
 Számlareklamáció  
 Locsolási kedvezmény 
 Védendő felhasználó ügyintézés 

 
 

Székesfehérvári diszpécserszolgálathoz érkező bejelentések: 
 Közterületi hiba 
 Vízmérő, vízmérőhely, bekötés meghibásodása 
 Vízhiány, nyomáscsökkenés 
 Vízminőségi kifogás 
 Szennyvízcsatorna-dugulás közterületen 
 Környezetvédelmi bejelentés 
 Egyéb műszaki hiba, észrevétel 

http://www.fejerviz.hu/
http://www.fejerviz.hu/index.php?mod=staticpage&page=Ugyintezes&M=4#vizbekotes
http://www.fejerviz.hu/index.php?mod=staticpage&page=Ugyintezes&M=4#vizbekotes
http://www.fejerviz.hu/index.php?mod=staticpage&page=Ugyintezes&M=4#szennyvizbekotes
http://www.fejerviz.hu/index.php?mod=staticpage&page=Ugyintezes&M=4#szennyvizbekotes
http://www.fejerviz.hu/index.php?mod=staticpage&page=Ugyintezes&M=4#lakasmerosites
http://www.fejerviz.hu/index.php?mod=staticpage&page=Ugyintezes&M=4#pontossagi%20ellenorzes
http://www.fejerviz.hu/index.php?mod=staticpage&page=Ugyintezes&M=4#szolgaltatoi%20nyilatkozatok
http://www.fejerviz.hu/index.php?mod=EU&EU=6
http://www.fejerviz.hu/index.php?mod=staticpage&page=Ugyintezes&M=4#tulajdonosvaltas
http://www.fejerviz.hu/index.php?mod=staticpage&page=Ugyintezes&M=4#tulajdonosvaltas
http://www.fejerviz.hu/index.php?mod=EU&EU=1
http://www.fejerviz.hu/index.php?mod=EU&EU=2
http://www.fejerviz.hu/index.php?mod=EU&EU=3
http://www.fejerviz.hu/index.php?mod=EU&EU=4
http://www.fejerviz.hu/index.php?mod=EU&EU=5
http://www.fejerviz.hu/index.php?mod=EU&EU=7
http://www.fejerviz.hu/index.php?mod=EU&EU=9
http://www.fejerviz.hu/index.php?mod=EU&EU=10
http://www.fejerviz.hu/index.php?mod=hiba&T=1&M=3
http://www.fejerviz.hu/index.php?mod=hiba&T=2&M=3
http://www.fejerviz.hu/index.php?mod=hiba&T=3&M=3
http://www.fejerviz.hu/index.php?mod=hiba&T=4&M=3
http://www.fejerviz.hu/index.php?mod=hiba&T=5&M=3
http://www.fejerviz.hu/index.php?mod=hiba&T=6&M=3
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Bicskei, Ercsi, Kőszárhegyi, Móri és Sárbogárdi ügyfélszolgálati fiókirodák: 
az előzőekben (Székesfehérvárnál) felsorolt összes tevékenység 
 
17.1.2. Ügyfélszolgálati irodák, fiókirodák és elérhetőségük  -telefonszámok, postacímek (h.r.=hangrögzítős): 
 
SZÉKESFEHÉRVÁRI VÍZELLÁTÁSI ÜZEMMÉRNÖKSÉG területe 
SZÉKESFEHÉRVÁRI CSATORNÁZÁSI ÜZEMMÉRNÖKSÉG területe 
 
Székesfehérvári műszaki ügyfélszolgálati iroda:        22/535 - 829, 
Székesfehérvári számlázási és pénzügyi ügyfélszolgálati iroda: 40/200-342 hr 
Ügyféltájékoztatás éjjel-nappal (diszpécserszolgálat):   22/535-885 
 
Hibabejelentések fogadása (diszpécserszolgálat):     80/203-895 hangrögzítős 
8000 Székesfehérvár, Király sor 3-15. 
Elektronikus ügyintézés: www.fejerviz.hu   
Ügyfélfogadás munkanapokon : 
hétfő-szerda:    730-tól   1430-ig 
csütörtök:         730-tól   2000-ig    
péntek:             730-tól   1430-ig 
 
 
Az ügyfélszolgálatokhoz tartozó települések elsősorban:Székesfehérvár, Aba-Belsőbáránd, Börgönd, Csala, 
Kisfalud, Pákozd (csak csatorna), Pátka, Seregélyes, Seregélyes - Szőlőhegy, Seregélyes-Jánosmajor, 
de az állandó ügyfélszolgálati iroda valamennyi, a Fejérvíz szolgáltatását igénybe vevő Felhasználó megkere-
sését fogadja. (A műszaki, illetve a számlázási és pénzügyi ügyfélszolgálati iroda jellemző feladatait az előző 
pont rögzíti) 
 
 
BICSKEI ÜZEMMÉRNÖKSÉG területe 
Bicskei ügyfélszolgálati fiókiroda 
2060 Bicske, Bem u. 14. 
Tel.: 40/200-341 (hangrögzítős), Fax: 22/350-259 
Ügyfélfogadás munkanapokon : 
hétfő-szerda:    730-tól   1430-ig 
csütörtök:         730-tól   1800-ig 
péntek:             730-tól   1430-ig 
 
Az üzemmérnökség szolgáltatási területéhez tartozó települések: 
 
Alcsútdoboz, Alcsútdoboz - Göböljárás, Baracska, Bicske, Bodmér, Csabdi és Vasztélypuszta, Etyek, Felcsút, 
Gyúró, Kajászó, Lovasberény  (Lujzamajor), Mány (Jánoshegy, Felsőörs), Martonvásár, Óbarok, Ráckeresztúr, 
Szár, Szárliget, Tabajd, Tordas, Újbarok, Vál, Vértesacsa, Vértesboglár 
 
 
ERCSI ÜZEM 
Ercsi ügyfélszolgálati fiókiroda 
2451 Ercsi, Bajcsy-Zs. u. 49. 
Tel.:  40/919-003 ( hangrögzítős)   Fax: 25/505-811 
 Ügyfélfogadás munkanapokon: 
hétfő-szerda:    730-tól   1430-ig 
csütörtök:         730-tól   1800-ig 
péntek:             730-tól   1430-ig  
 

http://www.fejerviz.hu/index.php?mod=staticpage&page=elektronikus_ugyfelszolgalat
http://www.fejerviz.hu/
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Martonvásári ügyfélfogadás 
2462 Martonvásár, Bajcsy Zs. u. 3. (helyi vízmű telephelye) 
Tel.: (25) 508 – 810 (hangrögzítős) 
Ügyfélfogadás: szerdai napokon 730 –tól 1500- ig 
 
KŐSZÁRHEGYI ÜZEMMÉRNÖKSÉG területe 
 
Szabadbattyáni ügyfélszolgálati fiókiroda 
8151 Szabadbattyán, Vasvári Pál u. 18. 
Tel.: 40/200-344 hangrögzítős, Fax: 22/363-088 
Ügyfélfogadás munkanapokon : 
hétfő-szerda:    730-tól   1430-ig 
csütörtök:         730-tól   1800-ig 
péntek:             730-tól   1430-ig 
Az üzemmérnökség szolgáltatási területéhez tartozó települések: 
Csősz, Enying (Balatonbozsok és Kabókapuszta), Füle, Jenő, Kisláng, Kőszárhegy, Nádasdladány, Polgárdi 
(Ipartelep, Kiscséri-puszta, Tekerespuszta), Sárkeszi, Sárszentmihály (Lívia-puszta), Sárpentele, Szabadbaty-
tyán, Tác, Úrhida 
 
MÓRI ÜZEMMÉRNÖKSÉG területe 
Móri ügyfélszolgálati fiókiroda 
 
8060 Mór, Dózsa György u. 99. 
Tel.: 40/200-343 hangrögzítős, Fax: (22) 408-418 
Ügyfélfogadás munkanapokon : 
hétfő-szerda:    730-tól   1430-ig 
csütörtök:         730-tól   1800-ig 
péntek:            730-tól   1430-ig 
Az üzemmérnökség szolgáltatási területéhez tartozó települések: 
Bakonycsernye (Kisgyón), Balinka, Mecsér, Bodajk, Csákberény, Csákvár, Csókakő, Gánt (Bányásztelep, 
Gránás, Vérteskozma), Jásd,  Mór (Árkipuszta, Felsődobos), Nagyveleg, Pusztavám, Söréd, Zámoly  
 
SÁRBOGÁRDI ÜZEMMÉRNÖKSÉG területe 
Sárbogárdi ügyfélszolgálati fiókiroda 
7000 Sárbogárd, Tinódi u. 146. 
Tel.: 40/919-004 (hangrögzítős), Fax: 25/460 – 101  
Ügyfélfogadás munkanapokon : 
hétfő-szerda:    730-tól   1430-ig 
csütörtök:        730-tól   1800-ig 
péntek:            730-tól   1430-ig 
 
Az üzemmérnökség szolgáltatási területéhez tartozó települések: 
Aba (Bodakajtor), Alap, Alsószentiván, Cece, Dég (Újtelep), Hantos (Hantostelep), Igar (Vámszőlőhegy, Vám-
puszta), Káloz, Lajoskomárom (Középbogárd), Mezőkomárom, Mezőszilas, Nagykarácsony, Nagylók, Perkáta, 
Sárbogárd (Kislók,  Nagyhörcsök, Pusztaegres, Rétszilas, Sárhatvan, Sárszentmiklós), Sáregres, Sárosd, Sár-
keresztúr, Sárszentágota (Felsőkörtvélyes), Soponya, Szabadegyháza (Szeszgyári lakótelep), Szabadhídvég, 
Vajta 
 
 
A vidéki üzemmérnökségek ügyfélszolgálatain egyaránt intézhetők pénzügyi, számlázási és műszaki jellegű 
ügyek (hasonlóan a székesfehérvári ügyfélszolgálatokhoz) 
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17.2. Az ügyfélszolgálati tevékenységre vonatkozó minőségi követelmények 
 
Személyes ügyintézés: 20 percen belül fogadott felhasználók száma, aránya; átlagos várakozási idő 
Írásbeli ügyintézés: átlagos érdemi válaszadási idő; 15 napon belül teljesített válaszadások száma, aránya. 
Call center: FEJÉRVÍZ nem működtet Call centert 
Panaszkezelés: Számlázással, elszámolással, leolvasással kapcsolatos jogos panaszok száma; határidők be 
nem tartásával kapcsolatos panaszok száma; a kiszolgálás minőségével kapcsolatos panaszok száma 
 
 
18. Vitarendezés, jogorvoslat 

 
 A békéltető testület eljárás megindításának feltétele, hogy a Felhasználó a Szolgáltatóval közvetlenül megkísé-
relje a vitás ügy rendezését. A többi felsorolt szervezetnél nincs ilyen feltétel. 
18.1 Mérés, elszámolás, számlázás stb. ügyek jogorvoslata 
Az elszámolásra, számlázásra, díjfizetésre, mérésre, valamint a víziközmű-szolgáltatás korlátozásával vagy 
felfüggesztésével kapcsolatos rendelkezések lakossági felhasználókkal szembeni megsértése esetén a fo-
gyasztóvédelmi hatóság jár el (azzal, hogy a lakossági felhasználó a fogyasztóvédelmi törvény alkalmazásában 
fogyasztónak minősül akkor is, ha nem természetes személy). 
 
A közüzemi ivóvíz-szolgáltatás felfüggesztésének, korlátozásának, visszaállításának szabályaihoz kapcsolódó 
kézbesítés rendjét az Üzletszabályzat 11.4/e. pontja, illetve a postai szolgáltatásokról szóló törvény rögzíti. 
Minden kézbesítéssel összefüggő vitás esetben a postai szolgáltatásokról szóló törvényben leírtakat figyelembe 
kell venni. 
 
Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 
Fejér Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, 
Fogyasztóvédelmi osztály  
Cím: 8000 Székesfehérvár, Piac tér 12-14. 
 Postacím: 8050 Székesfehérvár, Pf.: 936. 
Telefonszám: +36 22 501 751, +36 22 501 626 
Telefax: +36 22 501 627 
E-mail: fogyved_kdf_szekesfehervar@nfh.hu  
 A hatósági tanácsadó iroda ügyfélfogadási ideje:  
Hétfő:             8 – 12.00 óra  és  13.00 - 15.30 óra között   
Kedd: 8 – 12.00 óra  és  13.00 - 15.30 óra között  
Szerda: 8 – 12.00 óra  és  13.00 - 15.30 óra között  
Csütörtök: 8 – 12.00 óra  és  13.00 - 15.30 óra között  
Péntek:           8 – 13.00 óra. 
 
 
18.2. Felhasználók tájékoztatásának jogorvoslata 
 
A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának megsértése miatt – az a) és a b) bekezdésben foglalt kivé-
tellel - a fogyasztóvédelmi hatóság jár el.  
a) A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának megsértése miatt (a b.) pontban leírtak kivételével) a  
pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank (Felügyelet) 
jár el, ha az érintett kereskedelmi gyakorlat a Szolgáltató olyan tevékenységével függ össze, amelyet  a Fel-
ügyelet felügyel. 
b) A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának megsértése miatt a Gazdasági Versenyhivatal jár el, ha a 
kereskedelmi gyakorlat a gazdasági verseny érdemi befolyásolására alkalmas. 
 
 

mailto:fogyved_kdf_szekesfehervar@nfh.hu
mailto:fogyved_kdf_szekesfehervar@nfh.hu
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18.3. Minden más ügy (a 18.1. és 18.2. pontban leírtakon kívül) jogorvoslata 
 
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal: 
Cím: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52. 
Központi Telefonszám: +36 1 459 7777 
Faxszám: +36 1 459 7766 

 
A panasz benyújtásának módja: 
POSTAI ÚTON 
1388 Budapest, Pf. 88. 
A Felhasználó aláírásával ellátott, postai úton küldött beadvánnyal fordulhat a Hivatalhoz.  
 
ELEKTRONIKUS MÓD 
A Hivatal központi, elektronikus címe: mekh@mekh.hu 
 
A Felhasználó a Hivatal központi elektronikus levelezőrendszerén keresztül küldheti el panaszát a következő 
címre: fogyasztovedelem@mekh.hu 
 
FIGYELEM! Ebben az esetben szkennelt formájú aláírással hitelesített panaszt kérnek benyújtani! 
SZEMÉLYESEN 
 
 
A Felhasználónak lehetősége van személyesen is a Hivatalhoz fordulni, ekkor a Hivatal épületében (Budapest 
Bajcsy-Zsilinszky út 52.) kitöltésre kerülő panaszfelvételi lap segítségével nyújthatja be panaszát. A panasz 
benyújtásának ezen módja nem élvez elsőbbséget a panaszok elbírálásának sorrendjében. 
 

18.4 A Magyar Kereskedelmi és Iparkamarák mellett működő Békéltető testületek:  
Fejér Megyei Békéltető Testület  
Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.  
Telefonszám:  22/510-339, 22/510-312, 30/9292-594;  
Ügyfélfogadás minden héten: 
  
Kedd:        13.00 - 15.00 óra 
 
Szerda      13.00 - 15.00 óra 
 
Péntek        9.00 - 11.00 óra 
 
18.5. Bírósági kikötések 
 
Szolgáltató a közszolgáltatási szerződés, illetve a szolgáltatás teljesítéséből eredő jogviták esetére kiköti a Szé-
kesfehérvári Járási Bíróság illetékességét. 
Cím: 8000 Székesfehérvár, Dózsa Gy. út 1. 
Postacím: 8002 Székesfehérvár, Pf. 251. 
Telefon: 22/313-336 
22/316-524/113,152,163 mellék 
 
 
A járásbíróság illetékességét meghaladó ügyekre a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességét 
fogadja el. 
Cím: 8000 Székesfehérvár, Dózsa Gy. út 1. 
Postacím: 8002 Székesfehérvár, Pf. 251. 
Telefon: 22/313-336 
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19. A kölcsönös értesítések rendje, határideje, módja 
 
19.1. Általános szabályok 
 
A Szolgáltató jelen Üzletszabályzat szerinti értesítéseit, illetve jognyilatkozatait írásba foglaltnak és általa aláírt-
nak kell tekinteni akkor, ha azon közvetlen eljárása esetén a cégszerű képviseletre jogosult személy eredeti, 
vagy aláírás-bélyegzővel nyomtatott aláírása szerepel, megbízottja eljárása esetén a megbízott képviseletére 
jogosult személy aláírása. 
A Felhasználó/elkülönített vízhasználó a Közüzemi szerződésben foglalt jogviszonnyal kapcsolatos mindenne-
mű nyilatkozattétel során kizárólag személyesen, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalma-
zás alapján eljáró meghatalmazottja útján járhat el. 
 
A Felhasználó, elkülönített vízhasználó jelen Üzletszabályzat szerinti értesítéseit, illetve jognyilatkozatait akkor 
lehet írásba foglaltnak tekinteni, ha az értesítést, illetve a jognyilatkozatot tartalmazó dokumentumon a Felhasz-
náló aláírása szerepel. 
 
A Szolgáltató a Felhasználónak, elkülönített vízhasználónak címzett értesítéseit, jognyilatkozatait az alábbi 
elérhetőségek alkalmazásával küldi meg a Felhasználónak: 

- postai kézbesítés, személyes kézbesítés esetén a Felhasználó szerződésében feltüntetett címére, en-
nek hiányában a Felhasználó részére a Víziközmű-szolgáltató nyilvántartásában szereplő címre; 

- e-mailben vagy faxon történő továbbítás esetén a szerződésben, illetve a Szolgáltató nyilvántartásában 
szereplő e-mail címre, illetve fax számra. 

 
Ha a közszolgáltatási szerződésben rögzített adataiban bármely változás következik be, arról a Felhasználó, 
elkülönített vízhasználó haladéktalanul, de legkésőbb a változás bekövetkezésétől számított 30 napon belül 
köteles a Víziközmű-szolgáltatót írásban, vagy személyesen értesíteni. 
 
19. 2. A Víziközmű-szolgáltató által választható közlési módok 
 
A Víziközmű-szolgáltató a Felhasználónak, elkülönített vízhasználónak címzett írásbeli értesítések és jognyilat-
kozatok közlése körében szabadon dönt abban a kérdésben, hogy az alábbi közlési módok közül melyiket al-
kalmazza: 

- az értesítés illetve a jognyilatkozat eredeti példányának személyes kézbesítéssel történő átadása a 
Víziközmű-szolgáltató által közvetlenül, vagy 

- az értesítés illetve a jognyilatkozat eredeti példányának vagy fénymásolatának postai kézbesítéssel tör-
ténő továbbítása; vagy 

- az értesítés illetve a jognyilatkozat szkennelt másolatának e-mailben történő továbbítás az e-mail cím-
mel rendelkező Felhasználó, elkülönített vízhasználó esetén; vagy 

- az értesítés illetve a jognyilatkozat másolatának faxon történő továbbítás a fax-al rendelkező Fel-
használó, elkülönített vízhasználó esetén; vagy 

- értesítés a Felhasználók, elkülönített vízhasználók széles körét érintő tényekről, körülményekről, közle-
ményekről, hirdetményekről a Víziközmű-szolgáltató honlapján, vagy az általa választott napilapban. 

 
19.3. A Felhasználó, elkülönített vízhasználó általi értesítésekre, jognyilatkozatokra vonatkozó szabályok 
 
A Felhasználó, elkülönített vízhasználó a Víziközmű-szolgáltatónak címzett írásbeli értesítéseket és jognyilatko-
zatokat postai úton, faxon, elektronikus úton, illetve személyesen keresztül juttathatja el a Szolgáltatónak. 
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Postai kézbesítésre vonatkozó szabályok 
 
A Víziközmű-szolgáltató jogszabály eltérő rendelkezése hiányában az alábbi szabályokat alkalmazza: 

- A Víziközmű-szolgáltató mindazon postai küldeményeket, amelyek tekintetében jogszabály a 
tértivevényes küldeményként történő kézbesítést kötelező szabályként nem írja elő, saját belátása szer-
int dönt abban a kérdésben, hogy az érintett küldeményt egyszerű postai küldeményként adja-e 
postára. 

- Az egyszerű postai küldeményeket (a számlák, valamint az ajánlott, vagy tértivevényes módon feladott 
küldemények kivételével, valamint ha nem válik szükségessé annak kétséget kizáró bizonyítása, hogy a 
Társaság a közlési kötelezettségnek eleget tett.) a küldeménnyel megküldött levél  postára adásának 
napját követő 8. napon (ellenkező bizonyításáig) kézbesítettnek kell tekinteni. 

- A Víziközmű-szolgáltató jogosult arra, hogy a Felhasználó, elkülönített vízhasználó részére kibocsátott 
számlákat egyszerű postai küldeményként adja postára azzal, hogy ilyen esetben a számlákat a Mag-
yar Posta Országos Logisztikai Központja felé történő átadás napjától számított  8. munkanapon kell 
kézbesítettnek tekinteni. 

- Az ajánlott küldeményként postára adott küldeményeket a postára adást követő 5. munkanapon kell 
kézbesítettnek tekinteni; ebben az esetben a postára adás napját a Víziközmű-szolgáltató az ajánlott 
küldemények postára adásának nyilvántartásával jogosult igazolni. 

- A Víziközmű-szolgáltató csak az 58/2013. kormányrendeletben kifejezetten meghatározott küldeménye-
ket köteles a Felhasználó, elkülönített vízhasználó részére tértivevényes ajánlott küldeményként 
megküldeni. 

 
 
 
E-mailben, és faxon továbbított küldeményekre vonatkozó szabályok 
 
Ha a Víziközmű-szolgáltatónak a Felhasználó vagy elkülönített vízhasználó értesítési címeként fax szám, illetve 
e-mail cím is rendelkezésre áll, a Víziközmű-szolgáltató a megadott fax számra, illetve e-mail címre történő 
továbbítással is küldhet küldeményeket a számlák és a kikapcsolás előtti utolsó írásbeli felszólítás kivételével. 
 
Az e-mailben továbbított értesítést a küldés időpontjában közöltnek kell tekinteni, kivéve, ha a levelező szerver 
sikertelen visszajelzést ad. 
 
A faxon továbbított értesítést a faxot küldő eszköz által a sikeres továbbítás tekintetében rögzített időpontban 
közöltnek kell tekinteni. 
 
A Víziközmű-szolgáltató a faxon, vagy e-mail-ben továbbított értesítést a Felhasználó, vagy elkülönített víz-
használó írásbeli kérésére ajánlott küldeményben is megerősíti. 
 
19.4. A tudomásszerzés vélelmezett napja 
 
A jelen Üzletszabályzat kifejezett eltérő rendelkezése hiányában a Víziközmű-szolgáltató által a Felhasználóval 
vagy elkülönített vízhasználóval közölt értesítéseket, illetve jognyilatkozatokat az alábbi közlési módok alkalma-
zása esetén az alábbiakban 
meghatározott időpontokban kell a Felhasználó vagy elkülönített vízhasználó által megismertnek tekinteni: 

- személyes átadás esetén az átadás Felhasználó vagy elkülönített vízhasználó aláírásával igazolt 
napján; 

- ajánlott küldeményként történő postai kézbesítés esetén a postára adás napját követő ötödik munk-
anapon azzal, hogy a postára adás napját a Víziközmű-szolgáltató az ajánlott küldemények postára 
adásának nyilvántartásával jogosult igazolni; 
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- tértivevényes ajánlott küldeményként történő postai kézbesítés esetén a címzett aláírásával igazolt 
napján, ellenkező bizonyításáig a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik 
munkanapon,  

- akkor, ha a kézbesítés azért volt sikertelen, mert a posta a küldeményt „nem kereste”, „az átvételt meg-
tagadta”, „meghalt” „címzett elköltözött”, „címzett ismeretlen”, „cég megszűnt” vagy postaláda hiányára 
utaló jelzéssel adta vissza a Víziközmű-szolgáltatónak – az ellenkező bizonyításáig – a címzettel 
közöltnek kell tekinteni akkor is, ha a küldeményről, vagy annak tartalmáról a címzett ténylegesen nem 
szerzett tudomást; 

- e-mailben továbbított értesítést a küldés időpontjában közöltnek kell tekinteni, kivéve, ha a levelező 
szerver sikertelen visszajelzést ad; 

- faxon továbbított értesítést a faxot küldő eszköz által a sikeres továbbítás tekintetében rögzített 
időpontban közöltnek kell tekinteni; 

- honlapon történő közzététel esetén, a honlapon történt megjelenés napján. 
 
A jelen Üzletszabályzat kifejezett eltérő rendelkezése hiányában a Felhasználó vagy elkülönített vízhasználó 
által a Víziközmű-szolgáltatóval közölt értesítéseket, illetve jognyilatkozatokat a Víziközmű-szolgáltató székhe-
lyén lévő iktatója által történt iktatás napján kell megismertnek tekinteni. A beérkezett küldeményekre a válasz, 
tájékoztatás, értesítés, az átvételtől (dátumbélyegzővel igazolt módon) számított, a vonatkozó törvény (1997. 
CLV. törvény) által megjelölt határidőben történik. 
 
A közüzemi ivóvíz-szolgáltatás felfüggesztésének, korlátozásának, visszaállításának szabályaihoz kapcsolódó 
kézbesítés rendjét az Üzletszabályzat 11.4/e. pontja, illetve a postai szolgáltatásokról szóló törvény rögzíti. 
 
 
20. Irányadó jogszabályok  

 2011.évi CCIX.törvény a víziközmű-szolgáltatásról  
 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról   
 58/2013. (II. 27.) Kormányrendelet a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes 

rendelkezéseinek végrehajtásáról.  
 1997. évi CLV törvény a fogyasztóvédelemről  
 1991. évi XLV törvény a mérésügyről  
 201/2001. (X. 25.) Kormányrendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről  
 21/2002. (IV. 25.) KöViM rendelet a víziközművek üzemeltetéséről  
 123/1997. (VII. 18.) Kormányrendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szol-

gáló vízilétesítmények védelméről  
 2003. évi LXXXIX törvény a környezetterhelési díjról  
 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és 

alkalmazásuk egyes szabályairól  
 219/2004. (VII.21.) számú Kormányrendelet a felszín alatti vizek védelméről  
 220/2004 (VII.21.) Kormányrendelet a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól 
 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános sza-

bályairól  
 2008. évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról 
 2013. évi LIV. törvény a rezsicsökkentések végrehajtásáról 
 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatási számlaképéről 
 2012. évi CLIX. törvény a postai szolgáltatásokról 

 
 
 
 
 
 
 

http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=143572.581274
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99500057.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99500057.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99500038.KOR
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700155.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99100045.TV
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0100201.KOR&timeshift=1
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0200021.KOV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700123.KOR
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700123.KOR
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0300089.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0400028.KVV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0400028.KVV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0500014.KVV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0500014.KVV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0900076.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0900076.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0800047.TV
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21.  Mellékletek 

1. Vízbekötési kérelem 
2. Csatornabekötési kérelem 
3. Ivóvízbekötéshez, szennyvízcsatorna-bekötéshez szükséges tervek követelményei, továbbá mellékmérő felszerelésé-

hez és locsolómérő telepítéséhez szükséges dokumentumok 
4. Díjjegyzék 
5. Bejelentőlap a felhasználó személyében bekövetkezett változáshoz 
6. Adatlap és szerződés a víziközmű-fejlesztési hozzájáruláshoz 
7. Szennyezőanyag-lista  
8. Megállapodás többlakásos épület lakásainak mellékvízmérővel történő ellátásáról 
9. /a Megrendelés (locsoló) mellékvízmérő zárógyűrű felszereléséhez 

9/b. Megrendelő 10%os locsolási kedvezményhez 
10. Kötbérek 
11. Tájékoztató a többlakásos épületek lakásainak mellékvízmérővel történő ellátásáról 
12. Tájékoztató a szennyvíz közcsatorna-hálózatba bekötött ingatlanok kerti vízvételi helyeinek mellékvízmérővel történő 

ellátásáról 
13. Megrendelés a vízmérő metrológiai pontosságának ellenőrzéséhez 
14. Megrendelő vízmérő metrológiai szerkezeti vizsgálatához 
15. Vízmérők leolvasási rendje 
16. Átalánymennyiségek víz- és csatornaszolgáltatás elszámolásához 
17. Kérelem a közkifolyóról, illetve tűzcsapról történő vízvételezéshez 
18. Jegyzőkönyv engedély nélküli vízvételezésről 
19. Illegálisan csatornahálózatba vezetett csapadékvíz mennyiségének számítása. 
20. Kérelem a Szolgáltatás szüneteltetéséhez 
21. Űrlap írásbeli meghatalmazáshoz 
22. Jegyzőkönyv felhasználói megkeresésekhez 
23. Adatvédelmi tájékoztató 
24. Víz és csatornadíjak  
25. Kérelem fogyatékkal élő személyként a védendő felhasználók nyilvántartásába történő felvétel/nyilvántartás meghosz-

szabbítása iránt 
26. sz. melléklet: Kérelem szociálisan rászoruló személyként a védendő felhasználók nyilvántartásába történő felvé-

tel/nyilvántartás meghosszabbítása iránt 
 

27. Megállapodás többlakásos ingatlan 100 % -osan mérősített, elkülönített vízhasználati helyeinek víz és csatornadíj el-
számolására 

28. Értesítés vízmérő leolvasás sikertelenségéről 
29. Házi szennyvíz beemelők alkalmazásának alapvető műszaki követelményei 
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22. Közszolgáltatási szerződésminták 
 

I. Közszolgáltatási szerződés  
ivóvíz szolgáltatására és szennyvízcsatorna használatára lakossági felhasználók részére 
 

II. Közszolgáltatási szerződés  
ivóvíz szolgáltatására és szennyvízcsatorna használatára gazdálkodó szervezetek és intézmények részére 
 

III. Közszolgáltatási szerződés  
ivóvíz szolgáltatására és szennyvízcsatorna használatára 
többlakásos, mellékvízmérővel ellátott lakóépületeket működtető szervezetek  
(társasházak, lakásszövetkezetek stb.) részére 
 

IV. Mellékszolgáltatási  szerződés 
ivóvíz szolgáltatására és szennyvízcsatorna használatára 
lakossági felhasználók részére 
 

V. Mellékszolgáltatási szerződés 
ivóvíz szolgáltatására és szennyvízcsatorna használatára 
mellékvízmérővel rendelkező gazdálkodó szerveztek és intézmények részére  
gazdálkodó szervezetek és intézmények részére 
 

VI. Közszolgáltatási szerződés kiegészítése  
szennyvízcsatorna használatára 
 

VII. Közszolgáltatási szerződés kiegészítése elkülönített vízhasználat  
(locsolási kedvezmény) igénybevételére 


