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Adatlapjához 

"Az adatok forrása" 
 

Az adatkezelés megnevezése: Fogyasztói adatok kezelése 
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3. Az adatok forrása 

3.1 Adatfajta megnevezése: Vízmérő gyári száma, típusa, átmérője, utolsó leolvasás dátuma és fajtája, fogyasztó 

neve,fogyasztási hely címe, leolvasás dátuma, fogyasztási hely kódja, leolvasott óraállás. 

3.2 Adatforrás megnevezése: Leolvasási munkalap 

3.3 Adatfelvétel (átvétel) jogalapja 

3.3.1  Jogszabályhely vagy más jogalap: 38/1995.(IV.15) Kormány rendelet 

3.3.2 Jogszabály címe: A közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről 

3.4 Adatfelvétel (átvétel) módja: Munkalap kitöltése 

3.5 Az adat törlési határideje: Közüzemi szerződés megszűnése, hátralék kiegyenlítése 

3. Az adatok forrása 

3.1 Adatfajta megnevezése: Fogyasztó neve, fogyasztási hely címe, fogyasztási hely száma, bekötés száma, 

Leszerelt vízmérő mérete, gyári száma, hitelesítés éve, végállás, vipak sorszáma,  

Felszerelt vízmérő mérete, gyári száma, hitelesítés éve, nyitó állás, vipak sorszáma, utolsó számlázott mérőállás, 

Szerelési munkát kiváltó okok: hitelesítés, új mérőhely, álló mérő, üvegtörött,  

repedt menetű mérő, folyás, átszerelés, fordított mérő, mutató hiány, bemérés ellenőrzés, törött mérő, ismeretlen 

mérő, átfordult mérő, rongálás, locsolómérő hitelesítése, egyéb, feltört vipak,  

elveszett vipak, ragasztott vipak, manipulált vipak, ismeretlen eredetű vipak, sérült vipak, 

Folyás jellege és mértéke: szivárgás, cm3/perc, csöpögés, dm3/perc, csorgás, liter/perc, ömlés, liter/perc. 

Nyilatkozatok helye, dátuma. 

3.2 Adatforrás megnevezése: Jegyzőkönyv a vízmennyiség mérőkön végzett szerelési munkáról 

3.3  Adatfelvétel (átvétel) jogalapja 

3.3.1 Jogszabályhely vagy más jogalap: 38/1995.(IV.15) Kormány rendelet 

3.3.2 Jogszabály címe: A közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről 

3.4 Adatfelvétel (átvétel) módja: Jegyzőkönyv kitöltése 

3.5 Az adat törlési határideje:  Közüzemi szerződés megszűnése, hátralék kiegyenlítése 

3. Az adatok forrása 

3.1  Adatfajta megnevezése: Fogyasztó neve, levelezési címe, üzleti partner neve, címe, azonosító száma, 

fogyasztási hely címe, bekötés azonosítója, szerződés(banki) azonosítója, fogyasztás időszaka,  

számla kelte, számla száma, fizetési határidő, teljesítés napja, fizetés módja, példányszám, Vízmérő gyári száma, 

kezdő állás, záró állás, módosító tétel, számlázott fogyasztás, szolgáltatás neve,  

Fizetendő ÁFÁ –val együtt: tárgyidőszak összesen, részszámlák összesen, végszámla összesen, előző pénzügyi 

egyenleg, fizetendő, túlfizetés, következő részszámlában számlázandó fogyasztás. 

3.2 Adatforrás megnevezése: SAP Víz –és csatornadíj Elszámoló Számlát készítő rendszer 

3.3 Adatfelvétel (átvétel) jogalapja 

3.3.1 Jogszabályhely vagy más jogalap: 38/1995.(IV.15) Kormány rendelet 

3.3.2 Jogszabály címe: A közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről 

3.4 Adatfelvétel (átvétel) módja: Gépi feldolgozásból eredő. 

3.5 Az adat törlési határideje: Közüzemi szerződés megszűnése, hátralék kiegyenlítése 

3. Az adatok forrása 

3.1 Adatfajta megnevezése: Fogyasztó neve, levelezési címe, üzleti partner neve, címe, azonosító száma, 

fogyasztási hely címe, bekötés azonosítója, szerződés(banki) azonosítója,  

fogyasztás időszaka, számla kelte, számla száma, fizetési határidő, teljesítés napja, fizetés módja,  

Szolgáltatás neve, számlázott fogyasztás, fizetendő ÁFÁ –val együtt: víz, csatorna, vízterhelési díj, számlázott 

szolgáltatás összesen, példányszám. 

3.2 Adatforrás megnevezése: SAP Víz –és csatornadíj Részszámlát készítő rendszer 

3.3  Adatfelvétel (átvétel) jogalapja 

3.3.1 Jogszabályhely vagy más jogalap: 38/1995.(IV.15) Kormány rendelet 

3.3.2 Jogszabály címe:  A közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről 

3.4 Adatfelvétel (átvétel) módja: Gépi feldolgozásból eredő. 

3.5  Az adat törlési határideje:  Közüzemi szerződés megszűnése, hátralék kiegyenlítése 


