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I. Az Üzletszabályzat célja 

Az Üzletszabályzat a hatályos jogszabályok előírásait alapul véve meghatározza az E.R.Ö.V. Egyesült 

Regionális Önkormányzati Víziközmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: Víziközmű-

szolgáltató) által nyújtott közműves ivóvízellátással és csatornaszolgáltatással, illetve azok igénybevételével 

kapcsolatos általános műszaki, kereskedelmi, elszámolási, fizetési szerződési feltételeket, a felhasználókkal történő 

szabályozott együttműködés érdekében. 

Az Üzletszabályzatban nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályi rendelkezések az irányadók. 

Jelen Üzletszabályzat hatályos jogszabályokkal ellentétes rendelkezése semmisnek tekintendő. Az Üzletszabályzat 

bármely rendelkezésének semmisége a többi rendelkezés érvényességét nem érinti. 

 

II. Az Üzletszabályzat tárgya és hatálya 

Az Üzletszabályzat területi hatálya a Víziközmű-szolgáltató számára kiadott vízjogi üzemeltetési 

engedélyekben, és a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által kiadott működési engedélyben 

meghatározott működési (ellátási) területre vonatkozik. Az Üzletszabályzat személyi hatálya a Víziközmű-

szolgáltató szolgáltatásait igénybe vevők körére, a Víziközmű-szolgáltatóval közüzemi szerződéses kapcsolatban 

álló Felhasználókra, valamint a Víziközmű-szolgáltatóra terjed ki. 

Az üzletszabályzat nem vonatkozik a Víziközmű-szolgáltatótól ivóvizet átvevő szolgáltatókra. 

A Víziközmű-szolgáltató hatályos Üzletszabályzata hozzáférhető a www.erovzrt.hu internetes oldalon, 

valamint a Víziközmű-szolgáltató ügyfélszolgálati irodáiban és a Víziközmű-szolgáltató által működtetett 

Ügyfélszolgálati pontokon (1-es számú melléklet). 

Az üzletszabályzat jelen változata a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal jóváhagyásával lép 

hatályba. Az üzletszabályzat visszavonásig hatályos, annak módosítási jogát fenntartjuk. Az üzletszabályzat egyes 

módosításai a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal jóváhagyása alapján lépnek hatályba és a 

jóváhagyott módosításokat - eltérő írásbeli megállapodás hiányában - a hatálybalépés előtt megkötött szerződésekre 

is alkalmazni kell. 

Amennyiben a Víziközmű-szolgáltató működését meghatározó jogszabályok változása az Üzletszabályzatban 

foglaltakra is kihatnak, a Víziközmű-szolgáltató köteles az Üzletszabályzatot a hatályos jogszabályoknak 

megfelelően módosítani, és a végrehajtott módosításokról a www.erovzrt.hu internetes oldalon történő közzététellel, 

valamint az Ügyfélszolgálati irodákban és az Ügyfélszolgálati pontokon történő kifüggesztés útján tájékoztatást 

adni. 

Amennyiben a vonatkozó jogszabályok az E.R.Ö.V. Egyesült Regionális Önkormányzati Víziközmű 

Zártkörűen Működő Részvénytársaság. üzletszabályzatában foglaltakat érintően megváltoznak, az az 

üzletszabályzat módosítását vonja maga után, melyet a felhasználó, fogyasztó tudomásul vesz. 
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III.  Fogalom meghatározások és rövidítések 

1. Fogalmak 

 

1. Alapdíj A víziközmű szolgáltatás rendelkezésre állásáért fizetendő díj. 

Az alapdíjat felhasználási helyenként, illetve elkülönített felhasználói helyenként 

kell megfizetni. Az alapdíjak vonatkozásában fogyasztási helynek minősül a 

fogyasztó tulajdonában vagy egyéb jogcímen használatában lévő, önálló helyrajzi 

számon vagy alszámon lévő ingatlan, ahol ivóvízvételi hely van, bekötési 

vízmérő vagy mellékvízmérő van felszerelve, illetve amely szennyvízelvezetési 

helynek minősül. 

Az alapdíjat az a Felhasználó fizeti meg egész hónapra, aki a hónap első napján 

közüzemi szerződéses viszonyban áll. 

Új felhasználási hely kialakítása esetén a felhasználó a teljes tárgyhavi alapdíjat 

köteles megfizetni. 

2. Adatkezelés fogalma Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy 

a műveletek összessége. Így különösen az adat gyűjtése, felvétele, rögzítése, 

rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, 

nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése 

és megsemmisítése. Az adatok további felhasználásának megakadályozása, 

fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására 

alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) 

rögzítése. 

3. Bebocsátó Aki a bebocsátási helyen a szennyvíz-törzshálózatra bekötött ingatlanról a 

szennyvízelvezetés szolgáltatási ponton a közműves szennyvízelvezető 

törzshálózatba szennyvizet, vagy a nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvíz bebocsátási ponton nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet 

bocsát be. 

4. Bebocsátási pont Közműves szennyvízelvezetés esetében a szennyvízelvezetés szolgáltatási 

pontja, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz esetében pedig a 

településhez legközelebb lévő, erre engedéllyel rendelkező szennyvíz tisztító 

telep nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz leeresztő helye. 

5. Bekötési vízmérő A felhasználási hely ivóvízhasználatának mérésére szolgáló, az ivóvíz-

bekötővezeték végpontjára telepített mérő. 

6. Csatlakozó 

ivóvízhálózat 

Több felhasználási hely ivóvízét az ivóvíz-bekötővezeték végpontjától a házi 

ivóvízhálózatokba szállító vízvezeték-hálózat szerelvényekkel, amely az érintett 

felhasználási helyek szerinti ingatlantulajdonosok közös tulajdonát képezi 

7. Elkülönített 

felhasználói hely 

Felhasználási helyen belül minden, önálló vízhasználattal rendelkező épület, 

épületrész, lakás, nem lakás céljára szolgáló helyiség, önállóan használható 

bérlemény. 

8. Elkülönített 

vízhasználó 

Az elkülönített felhasználói hely tulajdonosa vagy egyéb jogcímen használója. 

9. Eltérő számlabefogadó A közüzemi szerződéssel rendelkező Felhasználó által meghatalmazott 

természetes személy, egyéni vállalkozó, jogi személy, jogi személyiséggel nem 

rendelkező gazdasági társaság, vagy egyéb szervezet, mely a felhasználási helyre 

készített számlákat a felhasználási helytől eltérő levelezési címen a Felhasználó 

helyett fogadja. 

10. Felhasználási hely Az a víziközmű-szolgáltatásba bekapcsolt ingatlan, amelyen a víziközmű-

szolgáltatást a Felhasználó igénybe veszi. Ahol hivatkozott jogszabály, közüzemi 

szerződés vagy a jelen Üzletszabályzat Fogyasztási helyet említ, ott a 

Felhasználási helyet, ahol Felhasználási helyet említ, ott a Fogyasztási helyet is 

érteni kell. 

11. Felhasználó A víziközmű-szolgáltatást a 2011. évi CCIX. törvény szerinti szerződéses 

jogviszony keretében igénybe vevő természetes vagy jogi személy, jogi 



Üzletszabályzat 

2022. 02. 03. 

 

Oldalszám: 7 / 180 
 

 

E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. 

személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki (amely) a víziközmű-

szolgáltatásba bekapcsolt ingatlan használója, és sorban mögötte az ingatlan 

tulajdonosa. 

A Felhasználó lehet: 

Lakossági felhasználó: az a természetes személy, aki a víziközmű-

szolgáltatást nem jövedelemszerző gazdasági tevékenység keretében, saját 

háztartása, üdülő vagy hétvégi ház, garázs ellátása érdekében veszi igénybe, 

valamint a társasház és a lakásszövetkezet. 

Nem lakossági felhasználó: minden olyan felhasználó, aki, amely nem 

sorolható be a lakossági felhasználók körébe. 

Ahol hivatkozott jogszabály, közüzemi szerződés vagy a jelen Üzletszabályzat 

Fogyasztót említ, ott a Felhasználót, ahol Felhasználót említ, ott a Fogyasztót is 

érteni kell. 

12. Fogyasztásmérő, 

ivóvízmérő 

A vízmennyiség vagy a szennyvízmennyiség mérésére szolgáló mérőeszköz. 

Ivóvízmérő 

A mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény szerinti, az ivóvízhálózatba 

beépített - az áramló víz mennyiségének meghatározására szolgáló - hitelesített 

mérőeszköz (így például készülék, berendezés, műszer), ideértve annak 

tartozékait. 

• Bekötési vízmérő: a felhasználási hely ivóvízhasználatának mérésére 

szolgáló, az ivóvíz-bekötővezeték végpontjára telepített mérő. 

• 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 vízhasználat mérése céljából ivóvíz-

bekötő vezetékre telepített kizárólag közterületi locsolási bekötési 

vízmérő vagy ivóvíz-bekötővezetékre telepített ikermérő vagy a bekötési 

vízmérőt követő házi ivóvízhálózatra telepített mellékvízmérő. 

• Törzshálózati vízmérő: közvetlenül a törzshálózati felhasználási 

helyekre, többek között közterületi vízvételi helyre telepített vízmérő. 

Szennyvízmennyiség-mérő 

A szennyvízhálózatba beépített - az áramló szennyvíz mennyiségének 

meghatározására szolgáló - kalibrált mérőeszköz (így például készülék, 

berendezés, műszer), ideértve annak tartozékait is. 

• átadási szennyvízmennyiség-mérő: az átadó és az átvevő 

szennyvízhálózatának csatlakozási pontján, vagy összekötő vezetéken, az 

átadó és az átvevő által egyeztetett helyen az átadó által beépíttetett, 

kalibráltatott szennyvízmennyiség-mérő. 

• közműves szennyvízmennyiség-mérő: a szennyvíz mennyiségének 

mérésére alkalmas, a Felhasználó által a Víziközmű-szolgáltató 

jóváhagyásával beépített műtárgy, berendezés, amelyet a Felhasználó 

akkreditált, kalibráló laboratórium igénybevételével hiteles használati 

etalonnal rendszeresen ellenőriz. 

13. Fogyasztással arányos 

díj 

1 m3 szolgáltatott ivóvízmennyiség, vagy szennyvíz bekötővezetékbe bocsátott 

szennyvízmennyiség díja. 

14. Fogyasztói panasz Panasz az ügyfél által írásban vagy szóban előterjesztett kifogás vagy észrevétel 

a víz és/vagy csatornaszolgáltatási tevékenység nem vagy csak részbeni 

teljesítésével kapcsolatban, melynek elintézésére vonatkozó szabályokat a 

fogyasztóvédelemről szóló törvény tartalmazza. 

15. Gyermekintézmény a) a nemzeti köznevelésről szóló törvény szerinti óvoda, általános iskola, 

gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézmény, konduktív pedagógiai 

intézmény, és az ezekhez tartozó kollégium, ha 

i. állami vagy önkormányzati fenntartású, vagy 
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ii. állami vagy önkormányzati feladatok ellátására hatályos 

köznevelési   szerződéssel rendelkezik; 

b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény 

szerinti bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és szolgáltató, napközbeni 

gyermekfelügyelet, gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti 

otthona, gyermekotthon, lakásotthon, utógondozói otthon és 

javítóintézet, ha 

i. állami vagy önkormányzati fenntartású, vagy 

ii. állami vagy önkormányzati feladatok ellátására hatályos ellátási 

szerződéssel rendelkezik; 

16. 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 a vízmérő elhelyezésére szolgáló akna.). 

17. Házi szennyvízhálózat A felhasználási helyen keletkező szennyvíz összegyűjtését szolgáló - az ingatlan 

alkotórészét képező - vezetékek, valamint azok kiegészítő elemei, különösen a 

szennyvízmennyiség-mérő, a szennyvízminőség-ellenőrző akna, vagy szennyvíz-

előkezelő mű. 

18. Háztartási szennyvíz Rendszeres emberi tartózkodás céljára szolgáló területről származó szennyvíz, 

ami az emberi anyagcseréből és háztartási tevékenységből származik, és nem 

tartalmaz talajvizet vagy csapadékvizet, továbbá nem minősül veszélyes 

hulladéknak. 

19. Ipari szennyvíz Minden olyan szennyvíz, amely ipari vagy kereskedelmi tevékenységből 

származik és nem minősül háztartási szennyvíznek vagy csapadékvíznek és nem 

veszélyes hulladék. 

20. Ivóvíz A 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében meghatározott 

minőségi jellemzőkkel rendelkező víz. 

21. Ivóvíz bekötővezeték A víziközmű-szolgáltatásba bekapcsolt ingatlanon az ivóvíz-törzshálózat és a 

házi ivóvízhálózat vagy a csatlakozó ivóvízhálózat között kiépített vezeték a 

tartozékaival, valamint a bekötési vízmérő, amely 

a. bekötési vízmérő esetében 

• úszótelkes és telekhatáron kialakított zártsorú beépítésnél az épület 

külső falsíkjáig terjed, 

• egyéb esetekben a bekötési vízmérőt követően a vízmérési helyen 

beépített elzáró szerelvény bekötési vízmérő felőli csatlakozó 

pontjáig, ennek hiányában a bekötési vízmérőt követő 10 cm-es 

vezetékszakasz végéig terjed, 

b. bekötési vízmérő hiányában az ivóvíz-törzshálózattól a közterület és az 

ingatlan határvonaláig húzódó vezetékszakasz végéig terjed. 

22. Ivóvízmérési hely Az ivóvizet szállító vezeték és környezetének úgy kialakított része, amely 

lehetővé teszi – a vonatkozó jogszabályi előírásoknak is megfelelve – az 

elszámolás alapjául szolgáló ivóvízmérő szakszerű beépítését, működtetését és 

ellenőrzését. 

23. Ivóvíz szolgáltatásba 

bekapcsolt ingatlan 

Az az ingatlan, amelyen legalább egy olyan vízvételi hely található, amely a 

közműves ivóvíz szolgáltatás igénybevételére lehetőséget ad. 

24. Ivóvízvételi hely Az ivóvizet szállító vezeték azon része, ahol a beépített szerelvények 

rendeltetésszerű használatával a vezetékből ivóvíz vételezése lehetséges. 

25. Ivóvíz törzshálózat Olyan, a víziközmű-rendszer részét képező hálózat, amely az ivóvíz főnyomó 

vezetékből, az erre kapcsolt elosztóvezetékekből és ezek berendezéseiből áll. 

26. Közintézményi 

felhasználó 

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról 

szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet 55/A § szerinti felhasználó. 

27. Közműfejlesztési kvóta A 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. 
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Ez lehet megváltott, illetve jóváírt kvóta. 

28. Közműves ivóvízzel 

ellátott 

Az, akinek közműves ivóvízzel ingatlanon belül ellátott: a víziközmű-

szolgáltatásba bekapcsolt ingatlan;  

és közműves ivóvízzel ingatlanon kívül ellátott: az, akinek lakhelyének legfeljebb 

150 méteres körzetén belül közterületen, közkifolyón keresztül közüzemi 

ivóvízzel ellátott ivóvízvételi hely található. 

29. Közterületi vízvételi 

hely 

Lakossági ivóvíz-fogyasztás, vagy rendkívüli helyzet esetén tüzivíz vételezésére 

vagy egyéb közcélú vízigény kielégítésére alkalmas, közterületen elhelyezett 

közcélú ivóvíz-hálózati szerelvény. 

30. Lakossági felhasználó Az a természetes személy felhasználó, aki nem jövedelemszerző gazdasági 

tevékenység keretében, hanem saját háztartása, üdülő vagy hétvégi ház, garázs 

ellátása érdekében veszi igénybe a víziközmű-szolgáltatást, valamint a társasház 

és a lakásszövetkezet. 

31. Locsolási kedvezmény Kormányrendeletben biztosított kedvezmény a csatornával ellátott ingatlanok 

részére, a jogszabályban meghatározott feltételek megléte esetén. A locsolási 

kedvezmény mértéke, az elkülönített mérés hiányában a lakossági felhasználó 

által, a házikert öntözéséhez május 1-jétől szeptember 30-ig terjedő időszakban 

az elszámolás alapjául szolgáló ivóvízfogyasztás 10 százaléka. 

32. Házikert Az ingatlan egybefüggő, beépítetlen, legfeljebb 2000 négyzetméter alapterületű, 

kerthasználatú területrésze, amelyen nem üzletszerű gazdálkodási tevékenység 

valósul meg 

33. Mellékszolgáltatási 

szerződés 

Az elkülönített vízhasználatra vonatkozó szerződés. 

34. Mellékvízmérő A bekötési vízmérő után beépített, elkülönített ivóvízhasználat mérésére szolgáló 

mérő. 

35. Műszakilag elérhető Az a törzshálózat, amely a víziközmű-bekötővezeték (ivóvíz-bekötővezeték, 

illetve szennyvíz-bekötővezeték) kiépítésével elérhető, és az igényelt kapacitás 

rendelkezésre áll. 

36. Nyíltárkos bemérés A víziközmű-hálózat vezetékei és műtárgyai természetben azonosítható 

pontjainak nyílt munkaárokban geodéziai mérési technológiával történő 

bemérése. 

37. Nyomáspróba Zártszelvényű, 1 bar-nál nagyobb nyomás alatti folyadékszállító hálózatok 

minőségvizsgálatára előírt módszer. 

38. Szabálytalan 

közműhasználat 

Minden olyan eljárás, amely a jogszabályokban, illetve a szolgáltató által 

kialakított szabályozásokban, a szolgáltató és a felhasználó között fennálló 

szolgáltatási szerződésben és egyéb megállapodásokban rögzítettektől eltérő 

módon történő vízvételezés, és szennyvízelvezetés, vagy ennek kísérlete. 

39. Szolgáltatási díj A víziközmű-szolgáltatás igénybevételének ellenértékeként a víziközmű 

szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) szerint 

fizetendő díj. 

40. Szolgáltatási pont A víziközmű (a víz- illetőleg a szennyvízelvezető mű) és a felhasználói 

berendezések tulajdoni határa, ahonnan kezdődően a Víziközmű-szolgáltató a 

szolgáltatás igénybevételi lehetőségét biztosítja: 

Ivóvíz szolgáltatási pont: az ivóvíz-bekötővezetéknek a Felhasználó felőli 

végpontja, vagy a Víziközmű-szolgáltató által üzemeltetett törzshálózaton a 

közüzemi szerződésben meghatározott hely, elágazási pont vagy végpont. 

Szennyvízelvezetés szolgáltatási pont: a szennyvíz-bekötővezetéknek a 

Felhasználó felőli végpontja, vagy a Víziközmű-szolgáltató által üzemeltetett 

törzshálózaton a közüzemi szerződésben meghatározott pont. A szennyvíz-

bekötővezetéknek a Felhasználó felőli végpontja: 

a. gravitációs bekötővezeték esetén a telekhatáron belül, attól legfeljebb 1 

m távolságra telepített ellenőrzőaknának vagy ellenőrző-, 

tisztítónyílásnak a kimeneti oldala, ezek hiányában 
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• zártsorú beépítés esetén az épület külső falsíkja, 

• nem zártsorú beépítés esetén az ingatlan határvonala, 

b. kényszeráramoltatású rendszer (nem gravitációs körülmények között 

üzemeltetett, nyomás alatti vagy vákuumos elven működő 

szennyvízelvezető hálózat) esetén 

• az ingatlanon keletkezett szennyvizet gravitációs szennyvíz 

törzshálózatba juttató rendszer szennyvízbeemelő szivattyújának 

szívócsonkja vagy szennyvízbevezető rácsozata, vagy a 

vákuumszelep elhelyezkedésétől függetlenül a vákuumszelep 

felhasználó felöli oldala, 

• a Víziközmű-szolgáltató és a Felhasználó közötti közüzemi 

szerződésben meghatározott pont. 

41. Szolgáltatási szerződés A víziközmű-szolgáltatásba bekapcsolt ingatlan esetében a Víziközmű- 

szolgáltatónak és a Felhasználónak közüzemi szerződést kell kötnie az adott 

felhasználási helyre vonatkozóan. A víziközmű szolgáltatásba bekapcsolt 

ingatlan tekintetében a Víziközmű-szolgáltató és a lakossági Felhasználó között 

a közüzemi szerződés a víziközmű-szolgáltatás igénybevételével is létrejön 

42. Szolgáltatott ivóvíz A közüzemi jogviszony keretében a felhasználó részére a szolgáltatási ponton, 

vagy közvetlenül a víziközmű-elosztóhálózat vízvételezés céljára alkalmas 

szerelvényein keresztül, továbbá a szállított vízből biztosított ivóvíz. 

43. Tartós adathordozó Olyan informatikai eszköz, amely birtokosa számára lehetővé teszi a neki címzett 

adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását és a tárolt 

adatok változatlan formában és tartalommal történő elektronikus megjelenítését. 

44. Víziközmű Olyan közcélú vízi létesítmény, amely 

• település vagy települések közműves ivóvízellátását, ezen belül az 

ivóvíztermelést, az ehhez kapcsolódó ivóvízbázis-védelmet, az 

ivóvízkezelést, -tárolást, -szállítást és -elosztást, felhasználási helyekre 

történő eljuttatást, mindezekhez kapcsolódóan a tűzivíz biztosítását vagy 

• a közműves szennyvízelvezetés során (egyesített rendszer esetén a 

csapadékvíz-elvezetést is ideértve) a szennyvíz felhasználási helyekről 

történő összegyűjtését, elvezetését, tisztítását, a keletkező szennyvíziszap 

kezelését és a tisztított szennyvíz hasznosítását, elhelyezését szolgálja, 

45. Víziközmű-rendszer A víziközművek olyan egybefüggő struktúrája, amely: 

• önállóan, kizárólag egy település ellátását biztosítja (szigetüzem), 

• önállóan, több település ellátását is szolgálja, 

• átadási pontokkal egyértelműen körül határolt, a kapcsolódó szolgáltatás 

nyújtását is, vagy kizárólagosan azt biztosítja, 

• átadási pontokkal egyértelműen körül határolt, kapcsolódó szolgáltatással 

kiegészülve vagy kapcsolódó szolgáltatás nélkül egy vagy több 

településre nézve képes biztosítani a víziközmű-szolgáltatás műszaki 

feltételeit, 

46. Víziközmű-fejlesztési 

hozzájárulás 

A nem lakossági felhasználó által kért bekötés megvalósításához, illetőleg a 

részére nyújtott szolgáltatás mennyiségének növeléséhez, minőségének igényelt 

javításához a szolgáltató részére víziközmű-fejlesztési hozzájárulást kell fizetni, 

kivéve, ha a jogszabály másként rendelkezik. 

47. Víziközmű hálózat Az ivóvíz-törzshálózat, a szennyvízelvezető törzshálózat a kapcsolódó víziközmű 

rendszerelemek, a csatlakozó ivóvíz-, illetve szennyvízhálózatok, valamint az 

ivóvíz és a szennyvíz bekötővezetékek együttesen 

1) Az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. kezelésében az alábbiak szerepelnek: 

a) az ivóvíz- és szennyvízelvezető törzshálózat és bekötővezeték, 

b) a hozzá tartozó szerelvények, 

c) valamint az elszámolás alapját képező bekötési vízmérő 

berendezések. 
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2) a felhasználó tulajdonát az alábbiak képezik: 

a) a házi ivóvíz- és szennyvíz hálózat, 

b) a csatlakozó víziközmű-hálózat, 

c) valamint az elkülönített vízfogyasztás mérésére szolgáló 

mellékvízmérő. 

48. Víziközmű szolgáltató Az a víziközmű-szolgáltatást végző gazdasági társaság, amely a víziközmű-

szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény alapján működési engedélyt kapott. 

Jelen Üzletszabályzatban a Víziközmű-szolgáltató alatt az E.R.Ö.V. Víziközmű 

Zrt. értendő. 

49. Víziközmű szolgáltatás A közműves ivóvízellátás az ahhoz kapcsolódó tűzivíz biztosítással, továbbá a 

közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás, ide értve az egyesített rendszerű 

csapadékvíz-elvezetést is (a továbbiakban együtt: víziközmű-szolgáltatási 

ágazatok), mely tevékenységek által megnyilvánuló szolgáltatások közül az 

egyiket, vagy mindkettőt a szolgáltató a felhasználó részére közüzemi jogviszony 

keretében nyújtja. 

50. Víziközmű 

szolgáltatásba 

bekapcsolt ingatlan 

Az az ingatlan vagy ingatlanrész, amelyen: 

• legalább egy olyan vízvételi hely található, amely a közműves 

ivóvízellátásra lehetőséget kínál, vagy 

• amelyről a keletkező szennyvizet részben vagy egészben szennyvíz-

bekötővezetéken keresztül a szennyvízhálózatba vezetik be. 

51. Víziközmű 

törzshálózat 

A víziközmű rendszer részét képező ivóvíz-főnyomóvezeték az 

elosztóvezetékekkel, a szennyvíz főgyűjtő a mellékgyűjtőkkel, valamint a 

mindezekhez tartozó berendezések. 

52. Vízzárósági próba Az épített, zártszelvényű, gravitációs elven működő folyadékszállító hálózatok 

minőségvizsgálatára előírt módszer. 

 
 

2. Rövidítések 

ÁSZF Általános Szerződési Feltételek 

SZTÜ. Szennyvíz Tisztító Üzem 

Ptk. Polgári Törvénykönyv 

MEKH Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 

Szoctv. a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény  

SZSZ Szolgáltatási szerződés 

VF víziközmű-fejlesztési hozzájárulás 

Vhr. 
a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény végrehajtását 

szabályozó 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 

Vksztv. a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 
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IV. A Víziközmű-szolgáltató bemutatása 

Az E.R.Ö.V. Egyesült Regionális Önkormányzati Víziközmű Zrt. (továbbiakban: E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt.) 

központjának (székhelyének): 

Címe: 7100 Szekszárd, Mátyás király u. 62 

Levelezési címe: 7100 Szekszárd, Mátyás király u. 62 

Telefonszáma: +36 74/529-260 

Fax száma: +36 74/529-262 

E-mail: info@erovzrt.hu  

Honlap címe: www.erovzrt.hu 

 

Vízmérő állás bejelentő: +36 74/999-151 

(üzenetrögzítő) 

 

Központi hibabejelentő: +36 80/621-126 

 

Központi ügyfélszolgálati iroda: 

Címe: 7100 Szekszárd, Tartsay Vilmos u. 9. (INTERSPAR) 

Nyitva tartás: 

 

Hétfő: 08:00 – 14:00 

Kedd:  08:00 – 14:00 

Szerda: 08:00 – 14:00 

Csütörtök:  08:00 – 20:00 

Péntek:  08:00 – 14:00 

 

Ügyfélszolgálati pontok: 1-es számú melléklet szerint. 

 

Telefonos ügyfélszolgálat: 

 

 Telefonszáma: +36 74/999-150 

 

Hétfő: 09:00 – 11:00 

Kedd:  13:00 – 15:00 

Szerda: 09:00 – 11:00 

Csütörtök:  08:00 – 20:00 

Péntek:  09:00 – 11:00 

 

Az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. a működési területén az ivóvíz-szolgáltatást, illetve szennyvízelvezetést és -tisztítást 

biztosítja Felhasználói számára, melynek során a szolgáltatás minőségét és az ellátás biztonságát alapvető szempontként 

kezeli. 

A szolgáltató egyik legfontosabb stratégiai célja a társaság ügyfélorientált működtetése, a Felhasználók igényeinek 

kielégítése, a Felhasználókkal való jó partneri kapcsolat kiépítése és fenntartása. 

A szolgáltató a partnereivel kötött szerződéseknek, megállapodásoknak mindig a meghatározott időben és 

minőségben kíván eleget tenni. Mindezt a hatályos jogszabályok és egyéb előírások szerint szabályozott környezetben, 

a rendelkezésére álló anyagi, tárgyi eszközök hatékony működtetésével és a személyi állomány minőségközpontú 

szervezésével, fejlesztésével kívánja elérni. 

A víziközművek szakszerű és biztonságos üzemeltetésével kapcsolatos műszaki technológiai, vízügyi, 

biztonságtechnikai, közegészségügyi, valamint környezet- és természetvédelmi előírásokat, továbbá az egyes 

tevékenységek gyakorlásának személyi feltételeit üzemeltetési szabályzatok határozzák meg. 
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A Víziközmű-szolgáltató összhangot kíván teremteni üzleti céljainak elérése és a környezet megóvása között, 

kiemelt figyelmet fordítva a művi és természetes környezet állapotának megőrzésére, javítására. Ennek érdekében 

valamennyi munkavállalója elkötelezte magát a minőség és a folyamatos tökéletesítés mellett, valamennyi víz- és 

csatornaszolgáltatással kapcsolatos működési folyamatban. 

 

V. Általános szerződési feltételek 

1. Szerződéskötési kötelezettség 

A Víziközmű-szolgáltató - az üzemeltetési szerződésekben meghatározott keretek között, a víziközmű-rendszer 

mennyiségi és minőségi teljesítőképességének mértékéig - a Felhasználók részére víziközmű-szolgáltatást nyújt, és 

víziközmű-szolgáltatás nyújtása céljából a szolgáltatást igénybe venni kívánók rendelkezésére áll. 

A Víziközmű-szolgáltató a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvényben (továbbiakban: Vksztv.), 

valamint a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 

58/2013. (II. 27.) kormányrendeletben (továbbiakban: Vhr.) meghatározott feltételek fennállása esetében a 

Felhasználóval - felhasználási helyenként - közüzemi szerződést köt. 

A víziközmű-szolgáltatásba bekapcsolt ingatlan tekintetében a Víziközmű-szolgáltató és a lakossági Felhasználó 

között a közüzemi szerződés a víziközmű-szolgáltatás igénybevételével is létrejön.  

A létrejött közüzemi szerződés alapján a Víziközmű-szolgáltató folyamatosan és biztonságosan köteles a 

Felhasználó számára a meghatározott közüzemi szolgáltatást nyújtani, és azért a Felhasználó a szerződésben vagy 

jogszabályban meghatározott időszakonként és módon díjat fizetni. A Víziközmű-szolgáltató szolgáltatási 

kötelezettsége és a szolgáltatás minőségéért való felelőssége a közműves ivóvízellátás esetében a szolgáltatási pontig, 

a közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás esetében a szolgáltatási ponttól a tisztított szennyvíz befogadójába, illetve 

az átvevő társ-szolgáltató rendszerébe történő bevezetéséig áll fenn. 

A közüzemi szerződés megkötésével és kötelező tartalmi elemeivel kapcsolatban a Vksztv., valamint a Vhr. az 

irányadó. A Víziközmű-szolgáltató a közüzemi szerződés megkötését csak a Vhr.-ben meghatározott esetekben 

tagadhatja meg. 

A közüzemi szerződésben szabályozott jogviszonyra a Víziközmű-szolgáltató Üzletszabályzatának rendelkezései 

is irányadóak. Az Üzletszabályzatban nem szabályozott kérdésekben elsősorban a Felhasználóval kötött közüzemi 

szerződés, továbbá a Polgári Törvénykönyv, a Vksztv., a Vhr., és a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény 

rendelkezései az irányadóak. 

Amennyiben az Üzletszabályzat rendelkezései és a Felhasználóval megkötött közüzemi szerződés rendelkezései 

ellentétben állnának, úgy a Felhasználóra előnyösebb rendelkezéseket kell alkalmazni. 

A közüzemi szerződés aláírásával a Felhasználó elismeri, hogy a Víziközmű-szolgáltató Általános Szerződési 

Feltételeit megismerte, és hozzájárul, hogy a Víziközmű-szolgáltató egyoldalúan módosítsa. 

Az Általános Szerződési Feltételek bármely okból történő tartalmi módosítása csakis az Üzletszabályzat egyidejű 

módosításával történhet meg, mellyel kapcsolatban a Víziközmű-szolgáltató köteles a Felhasználót a jogszabályban 

előírt közzétételi módon tájékoztatni és véleményezési lehetőséget biztosítani számára. Az új üzletszabályzat-tervezet 

a Hivatal jóváhagyása után léphet hatályba. 

Az Üzletszabályzat változásáról a Víziközmű-szolgáltató 3 napon belül tájékoztatja Felhasználóit az 

ügyfélszolgálati irodákban és az Ügyfélszolgálati pontokon kifüggesztett hirdetmény útján, a www.erovzrt.hu internetes 

oldalon, valamint a Hivatal jóváhagyását követően esedékes számla kiküldésekor. 

2. Eltérés lehetősége az Általános Szerződési Feltételektől 

A Víziközmű-szolgáltató a lakossági Felhasználók és Elkülönített Vízhasználók számára nem biztosít a jelen 

Üzletszabályzatban rögzítettektől eltérő, egyedi szolgáltatási feltételeket a közüzemi szerződésekben. 

http://www.drv.hu/
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A Víziközmű-szolgáltató az Üzletszabályzatban rögzítettektől eltérő, egyedi szerződési feltételeket nem lakossági 

Felhasználók esetében csak akkor biztosít, ha a Felhasználó nevesítésre kerül valamely víziközmű-rendszer vízjogi 

üzemeltetési engedélyében. 

 

VI. Közüzemi szerződések típusai 

1. Lakossági felhasználókkal kötött közüzemi szerződés  

A közüzemi szerződés azon lakossági Felhasználókkal kötendő ivóvíz szolgáltatásra valamint a közműves 

szennyvízelvezetési és tisztítási szolgáltatásra, akik önálló bekötési vízmérővel vagy mellékvízmérővel rendelkeznek 

ideértve a társasházakat és a lakásszövetkezeteket is.  

A szerződés a Felhasználó (az ingatlan tulajdonosa, vagy annak, a tulajdonos írásbeli hozzájárulásával egyéb 

jogcímen használója) és a Víziközmű-szolgáltató között jön létre az új bekötés megvalósítását követően, a közüzemi 

szerződés megkötésével, a hatályba léptető rendelkezésben foglaltak teljesülésével, határozatlan időre. Amennyiben a 

Felhasználó nem az ingatlan tulajdonosa, a tulajdonos írásos hozzájárulása feltétele a szerződés megkötésének.  

 

2. Nem lakossági felhasználókkal kötött közüzemi szerződés  

A közüzemi szerződés azon nem lakossági Felhasználó ivóvíz szolgáltatására valamint a közműves 

szennyvízelvezetési és tisztítási szolgáltatásra, akik önálló bekötési vízmérővel vagy mellékvízmérővel rendelkeznek. 

A víziközmű-szolgáltatási jogviszony a nem lakossági felhasználó esetében kizárólag az írásbeli közszolgáltatási 

szerződés megkötésével, a hatályba léptető rendelkezésben foglaltak teljesülésével, határozatlan időre jön létre.  

Az írásbeli szerződés a Felhasználó (az ingatlan tulajdonosa, vagy annak, a tulajdonos írásbeli hozzájárulásával 

egyéb jogcímen használója) és a Víziközmű-szolgáltató cégszerű aláírását követően, a hatályba léptető feltételek 

teljesülését követően, határozatlan időre jön létre. Amennyiben a Felhasználó nem az ingatlan tulajdonosa, a tulajdonos 

írásos hozzájárulása feltétele a szerződés megkötésének. 

 

3. A közüzemi szerződéskötés feltételei, benyújtandó dokumentumok 

A Víziközmű-szolgáltató a szerződéskötéshez jogosult az alábbi dokumentumokat kérni:  

- változást tartalmazó, 60 napnál nem régebbi tulajdoni lap (TAKARNET rendszerből származó, nem 

hiteles másolat megfelelő), vagy adásvételi szerződés, vagy tulajdon átruházást eredményező egyéb 

szerződés másolata és 30 napnál nem régebbi birtokbaadási jegyzőkönyv  

- tulajdonosi hozzájárulás (eredeti példány)  

- személyazonosságot igazoló irat (bemutatása)  

- halotti anyakönyvi kivonat 

- jogerős hagyatékátadó végzés másolata  

- nem lakossági felhasználó esetén:  

• gazdálkodó szervezet bejegyzését igazoló okirat másolata  

• hatályos cégkivonat másolata  

• hatályos aláírási címpéldány/aláírás minta (a cégjegyzési jogosultság igazolására) másolata  

• egyéni vállalkozó/egyéni vállalkozás igazolására szolgáló okirat másolata  

- bérleti szerződés, vagy használati jogot igazoló dokumentum másolata  

- haszonélvezeti jogot igazoló dokumentum másolata.  

A másolaton a szolgáltató egyszerű másolatot ért. Az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. indokolt, az általánostól eltérő 

egyedi esetekben jogosult a fentieken túl is meghatározni a benyújtandó adatok és dokumentumok körét.  
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Abban az esetben, ha közműves szennyvízelvezetésre és –tisztításra irányuló igény a szennyezőanyag listában 

meghatározott anyagokat felhasználó üzem részéről merül fel, a közszolgáltatási szerződés hatályosságához az illetékes 

vízügyi hatóság jóváhagyása szükséges. 

 

4. Szerződéses adatok módosítása 

A szerződéses adatok módosítása személyesen az Ügyfélszolgálati irodánkban,4 illetve Ügyfélszolgáti pontokon 

vagy a Víziközmű-szolgáltató részére postai úton, írásban megküldött módon kezdeményezhető. 

A kérelem tartalmi és formai ellenőrzése során feltárt hiányosságok esetén az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. a 

kérelmezőt hiánypótlásra kéri fel, melyre a kérelmezőnek 15 napon belül kell válaszolnia. Amennyiben a kérelmező 

határidőn belül a hiánypótlásnak nem tesz eleget, úgy a Víziközmű-szolgáltató a módosítást nem foganatosítja. 

Az alábbi adatok módosítását a felhasználónak írásban kell kezdeményeznie, csatolva a 24-es számú mellékletben 

található kapcsolódó dokumentumok másolatát. 

Amennyiben a felhasználó személyében nem történik változás, de az alábbi adatok megváltoznak, a Víziközmű-

szolgáltató új közszolgáltatási szerződést köt a felhasználóval:  

- a nem lakossági felhasználók nevének változása,  

- a tulajdonosi viszonyokban történő változás,  

- a vízbekötés módjának változása esetén.  

Egyéb adatok megváltozása esetén az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. nem köt új közszolgáltatási szerződést a 

felhasználóval.  

Az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. a hiánytalanul benyújtott kérelem esetén az adatok módosítását 15 napon belül 

díjmentesen vezeti át. 

 

5. Szerződéskötés a Felhasználó személyében bekövetkezett változás esetén 

Az átírás az egy mérőhelyhez tartozó Felhasználó változás átvezetését és – amennyiben szükséges - a 

számlakorrekciók elvégzését jelenti. 

A felhasználási helyen a felhasználó személye megváltozik, a korábbi és az új felhasználó a változást legkésőbb a 

birtokátruházástól számított 15 napon belül kötelesek a víziközmű-szolgáltatónak a továbbiakban foglaltak szerint 

bejelenteni és annak rendelkezései szerint eljárni. 

Felhasználó személyében bekövetkező változást a 22-es számú mellékletben szereplő formanyomtatvány kitöltése 

mellett kezdeményezhető személyesen – a korábbi és az új Felhasználó együttes megjelenésével - az Ügyfélszolgálati 

irodában vagy az Ügyfélszolgálati pontokon, illetve írásban a Víziközmű-szolgáltató által kért dokumentumok 

becsatolásával (23-as számú melléklet). A formanyomtatvány a korábbi és új Felhasználó aláírásával együtt érvényes. 

A Felhasználó személyében bekövetkező változás bejelentésekor a korábbi Felhasználó köteles megadni az új 

levelezési címét az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. számára, a Felhasználó változás miatt szükséges számlarendezésből 

származó számlák kézbesítése céljából.  

Amennyiben lakossági Felhasználó olyan felhasználási helyet vásárol, amely a Víziközmű-szolgáltató 

nyilvántartásában nem lakossági felhasználási helyként van nyilvántartva, akkor a vevő írásban nyilatkozik, hogy 

vállalkozási tevékenységet nem végez, a víziközmű-szolgáltatást kizárólag lakossági felhasználásra veszi igénybe.  

A felhasználási hely lakossági Felhasználóról nem lakossági Felhasználóra történő átírása esetén, amennyiben az 

új nem lakossági Felhasználó nem természetes személy, akkor meg kell adni az új Felhasználó elnevezését, székhelyét, 

adószámát, cégjegyzékszámát, és számára a Víziközmű-szolgáltató tájékoztatást ad a szükséges  közműfejlesztési 

fizetési kötelezettségről és az ivóvíz és szennyvíz hálózathoz tartozó létesítmények és berendezések építészeti és 

gépészeti általános tervének benyújtási kötelezettségéről. 
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Amennyiben nem az érdekelt felek (eladó, vevő) jelennek meg, az ügyintézéshez Meghatalmazás szükséges, 

melyen szerepel az érdekelt felek és két tanú aláírása. 

A Felhasználó változáshoz benyújtott dokumentumok tartalmi és formai ellenőrzése során feltárt hiányosságok 

esetén az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. a kérelmezőt hiánypótlásra kéri fel, melyre a kérelmezőnek 15 napon belül kell 

válaszolnia. Válaszadás hiányában az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. a módosításokat nem végzi el. 

A nem lakossági felhasználó köteles a csőd-, fel- vagy végelszámolási eljárás megindulásának bejelentésére az eljárás 

megindulásától számított 5 munkanapon belül. A bejelentés elmulasztása esetén a Víziközmű-szolgáltató a szolgáltatást 

azonnali hatállyal megszünteti. 

A felhasználó elhalálozása esetén az örökös az elhalálozás tényét legkésőbb annak tudomására jutása napjától 

számított 60 napon belül a víziközmű-szolgáltató számára köteles bejelenteni.  

A bejelentést a 22-es számú mellékletben szereplő formanyomtatvány kitöltése mellett a halotti anyakönyvi kivonat 

csatolásával kell megtenni. A bejelentés az örökös közszolgáltatási szerződés megkötésére vonatkozó igényének 

minősül. 

Amennyiben az átírásához szükséges információk és dokumentumok rendelkezésre állnak úgy az új Felhasználó 

átvezetésre kerül a Víziközmű-szolgáltató nyilvántartásában. Ilyen esetben a Víziközmű-szolgáltató az új 

Felhasználóval új közüzemi szerződést köt a megadott időponttól és mérőállástól kezdve. 

A korábbi felhasználó a változás bejelentés keretében a közszolgáltatási szerződést is felmondja. A felmondás az 

új felhasználóval létrejött közszolgáltatási szerződés hatályba lépése napján hatályosul. Ha a felhasználó a felhasználási 

helyen a víziközmű-szolgáltatás igénybevételével felhagy, a felhasználási hely tekintetében mindaddig felel a 

víziközmű-szolgáltatóval szemben a víziközmű-szolgáltatási szerződésben foglaltak teljesítéséért, amíg a fentiekben 

említett bejelentést meg nem teszi vagy nem kéri a szüneteltetést. A bejelentés megtételének bizonyítása a felhasználót 

terheli. 

A közüzemi szerződés megszűnésével egyidejűleg, a korábbi Felhasználó számára végszámlát (záró számlát) készít 

a Víziközmű-szolgáltató, a megadott záró időponttal és mérőállással. A végszámla (záró számla) teljesítésének 

határideje a számla kiállításától számított 15 nap. 

Az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. a változástól számított 30 napos határidőn belül beadott átírást díjmentesen intézi.  

A 30 napon túli bejelentés esetében az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. a késedelem idejéhez kötött díjat számít fel, melyet 

az új Felhasználóval szemben érvényesít. A szolgáltatások díjszabása elérhető a www.erovzrt.hu weboldalon és az 

E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. ügyfélszolgálati irodájában, valamint a vízdíjszámla 2. oldalán.  

Azon Felhasználók esetében, akik a 15 napos határidőn belüli bejelentési kötelezettségüknek nem tesznek eleget, 

és a felhasználó-változás ténye az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. tudomására jut, a szolgáltató a felhasználót/tulajdonost a 

változás bejelentési kötelezettségének teljesítésére felszólítja.  

A Felhasználó határidőn belüli változás bejelentésének hiányában a szolgáltató jogosult, de nem köteles, a 

felhasználási hely átírását elvégezni a tulajdoni lapon szereplő tulajdonos, illetve tulajdonosok nevére. 

A felhasználó személyében történő változás esetén a víziközmű-szolgáltató a bejelentés kézhezvételét követő 30 

napon belül helyszíni ellenőrzést tart és jegyzőkönyvben rögzíti a fogyasztásmérő berendezés állását és a 

mérőberendezés, illetve a leszerelést megakadályozó zár vagy plomba szemrevételezéssel megállapított állapotát, és 

minden lényeges tényt, adatot és nyilatkozatot. A jegyzőkönyvnek a felhasználó által aláírt egy példányát a víziközmű-

szolgáltató a felhasználó részére átadja, másik példányát megőrizi, és az esetleges hatósági ellenőrzés vagy felhasználói 

panasz esetén az eljáró hatóságnak bemutatja. A helyszíni ellenőrzés akadályoztatásának bizonyítása a víziközmű-

szolgáltatót terheli. 

A felhasználó változás bejelentése napjától az új felhasználót terheli a közszolgáltatási szerződésben foglaltak 

teljesítése, ha a felhasználási helyen az előzetes írásbeli felszólítás ellenére a fenti bekezdésben meghatározott helyszíni 

ellenőrzést az új felhasználó vagy képviselője akadályozza. 

file:///D:/Dokumentumok/EROV/Üzletszabályzat/www.erovzrt.hu
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Ha a víziközmű-szolgáltató a helyszíni ellenőrzési feladatának a felhasználóváltás bejelentésétől számított 30 napon 

belül nem tesz eleget, nem hivatkozhat felhasználói szerződésszegésre, és ezen a jogcímen nem érvényesíthet igényt a 

felhasználóval szemben. 

 

6. Ellenőrzés a felhasználó személyében bekövetkező változáskor  

A felhasználó személyében történő változás esetén a víziközmű-szolgáltató a bejelentés kézhezvételét követő 30 

napon belül helyszíni ellenőrzést tart és jegyzőkönyvben rögzíti a fogyasztásmérő berendezés állását és a 

mérőberendezés, illetve a leszerelést megakadályozó zár vagy plomba szemrevételezéssel megállapított állapotát, és 

minden lényeges tényt, adatot és nyilatkozatot. A jegyzőkönyvnek a felhasználó által aláírt egy példányát a víziközmű-

szolgáltató a felhasználó részére átadja, másik példányát megőrizi, és az esetleges hatósági ellenőrzés vagy felhasználói 

panasz esetén az eljáró hatóságnak bemutatja. 

A bejelentés napjától az új felhasználót terheli a közszolgáltatási szerződésben foglaltak teljesítése, ha a 

felhasználási helyen az előzetes írásbeli felszólítás ellenére az előző bekezdésben meghatározott helyszíni ellenőrzést 

az új felhasználó vagy képviselője akadályozza. 

Ha a víziközmű-szolgáltató az ellenőrzési feladatának a felhasználóváltás bejelentésétől számított 30 napon belül 

nem tesz eleget, nem hivatkozhat felhasználói szerződésszegésre, és ezen a jogcímen nem érvényesíthet igényt a 

felhasználóval szemben. 

 

7. Mellékszolgáltatási szerződés 

Mellékmérős szerződés köthető a felhasználási helyen belül az elkülönített felhasználói helyre vonatkozóan. A 

díjfizetés megosztására vonatkozó mellékszolgáltatási szerződést az Elkülönített Vízhasználó és a Víziközmű-

szolgáltató írásban köti meg, melyhez a bekötési vízmérő szerinti Felhasználó, az Elkülönített Vízhasználó, valamint 

az ingatlan tulajdonosának hozzájárulása szükséges. A mellékmérős szerződés kizárólag a szerződés aláírásával, és 

határozatlan időre jön létre. 

Az eljárás rendjével, az igénybejelentéshez szükséges dokumentumokkal kapcsolatban tájékoztatást a Víziközmű-

szolgáltató Ügyfélszolgálata ad. 

Az Elkülönített Vízhasználóra vonatkozó eljárási szabályokat az 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet tartalmazza. 

A felhasználási helyen elfogyasztott víz mennyiségének megállapítása szempontjából a bekötési vízmérőn mért 

fogyasztás az irányadó. 

A bekötési vízmérő és az elkülönített vízhasználatokat mérő mellékvízmérők mérési különbözetéből megállapított 

fogyasztási különbözetet - eltérő megállapodás hiányában - a bekötési vízmérő szerinti Felhasználó köteles megfizetni 

a Víziközmű-szolgáltatónak. 

 

A mellékszolgáltatási szerződés létrejöttének együttes előfeltétele: 

- az elkülönített vízhasználatra vonatkozó írásbeli igénybejelentés; 

- a Víziközmű-szolgáltató előzetes hozzájárulása; 

- a mellékvízmérőnek a házi ivóvíz-hálózatba történő beépítéséhez a bekötési vízmérő szerinti 

Felhasználó, valamint az ingatlan tulajdonosának hozzájárulása; 

- a mellékvízmérőnek és a vízmérési helynek a víziközmű-szolgáltató által jóváhagyott terv szerinti 

kialakítása és plombával vagy a leszerelést megakadályozó zárral történő ellátása 

- a felhasználási hely vízfogyasztásának bekötési vízmérővel történő mérése, és azon közüzemi szerződés 

megléte, amelyhez az elkülönített vízhasználat csatlakozni kíván; 
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- új elkülönített vízhasználat létesítése és a meglevő elkülönített felhasználó hely esetén a bekötési 

vízmérő szerinti felhasználási helynek, és a szerződni kívánó elkülönített vízhasználónak lejárt 

határidejű számlatartozása a Víziközmű-szolgáltató felé nem lehet; 

- víziközmű-fejlesztési hozzájárulás fizetésére kötelezett felhasználó esetén, a hozzájárulás megfizetése 

és a megfizetés Víziközmű-szolgáltató felé történő igazolása. 

Szükséges dokumentumok: 

- műszaki leírás, mely tartalmazza a megrendelő, a tervező és a kivitelező azonosítására alkalmas 

adatokat, a beépítésre kerülő mérőberendezések típusát, főbb jellemzőit; 

- tervrajzok: az érintett ingatlan házi-ivóvízhálózatát, ezek tartozékait feltüntető vázrajz a mérőbeépítés 

helyének megjelölésével, mely azonosításra valamint helykiválasztás helyességének megítélésére 

alkalmas; 

- a tervezett mérőbeépítés szerelési rajzai olyan léptékben, amely a műszaki megoldás elbírálhatóságát 

lehetővé teszi. 

A vízmérőhelyet az MSZ 22115:2022 szabvány alapján kell kialakítani. A beépített vízmérőnek legalább „B” 

pontossági osztálynak kell megfelelnie. 

A mellékmérős szerződés megszűnik, ha: 

- az Elkülönített Vízhasználó személyének megváltozása miatt az elkülönített vízfelhasználói helyre 

nézve a Víziközmű-szolgáltató új mellékmérős szerződést kötött; 

- az elkülönített vízfelhasználói hely megszűnt; 

- ha az elkülönített vízhasználó a tulajdonában álló mellékvízmérő leszerelését megakadályozó zárat vagy 

plombát megsérti, illetve eltávolítja vagy azokkal együtt a mellékvízmérőt a víziközmű-szolgáltató által 

jóváhagyott vízmérési helyről leszereli; 

- határidőben nem gondoskodik a mellékvízmérő hitelesítéséről vagy cseréjéről; 

- a Víziközmű-szolgáltató azt felmondja, mert az Elkülönített Vízhasználó: 

• nem működik együtt a mellékmérő berendezés(ek) szabályos kialakítása vagy elhelyezése és 

leolvasása érdekében; 

• 60 napot meghaladó fizetési késedelembe esett (a fizetési késedelem miatt kezdeményezett 

fizetési meghagyás kibocsátását követő 15 napos határidővel). 

A mellékmérős szerződés megszűnésével egyidejűleg a Víziközmű-szolgáltató az Elkülönített Vízhasználó 

számára végszámlát (záró számlát) készít, a szerződés megszűnési időpontjával és mérőállásával. A végszámla (záró 

számla) teljesítésének határideje a számla kiállításától számított 15 nap. 

 

8. A felhasználó személyében, használati jogcímében bekövetkező változás  

Az ugyanazon felhasználási helyre létrejött, az új felhasználóval kötött közszolgáltatási szerződés hatályba 

lépésével egyidejűleg a korábbi felhasználóval kötött szerződés hatályát veszti.  

Ha a felhasználó nem az ingatlan tulajdonosa, hanem az ingatlan egyéb jogcímen használója, és az ingatlan 

használatára vonatkozó jogcíme megszűnik, anélkül, hogy az ingatlan tulajdonosának hozzájárulásával más lépne az 

előző felhasználó helyébe, akkor a felhasználó közszolgáltatási jogviszonyból származó jogai és kötelezettségei az 

ingatlan tulajdonosát/tulajdonosait illetik, terhelik, a jogszabályban meghatározott mögöttes felelősség 

figyelembevételével. 

 

 

 

 



Üzletszabályzat 

2022. 02. 03. 

 

Oldalszám: 19 / 180 
 

 

E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. 

9. A közüzemi szerződés létrejötte, hatálya 

A közüzemi szerződés lakossági Felhasználó esetében ráutaló magatartással, a víziközmű-szolgáltatás 

igénybevételével is létrejön. 

A víziközmű-szolgáltatási jogviszony a nem lakossági Felhasználó esetében kizárólag a közüzemi szerződés 

aláírásával jön létre. 

A víziközmű-szolgáltatás megkezdésének időpontja: 

• új bekötés esetén a bekötés időpontja, 

• tulajdonosváltás esetén a bejelentésében szereplő időpont. 

A közüzemi szerződés határozatlan időre jön létre. 

Adott felhasználási hely tekintetében a közszolgáltatási szerződés megszűnik, ha :  

- a felhasználó személyének megváltozása miatt a felhasználási helyre nézve a víziközmű-szolgáltató új 

közszolgáltatási szerződést kötött, 

- a felhasználási hely megszűnt, vagy 

- a víziközmű-szolgáltató a közszolgáltatási szerződést a (2) bekezdésben meghatározott okból azonnali 

hatállyal felmondta. 

A közszolgáltatási szerződést a víziközmű-szolgáltató azonnali hatállyal kizárólag akkor mondhatja fel, ha: 

- annak fenntartása a víziközmű-rendszer teljesítőképességét meghaladó igénybevételt eredményez, 

- a felhasználó nem működik együtt a felhasználási hely szabályos kialakítása vagy a fogyasztásmérő 

berendezés elhelyezése, leolvasása érdekében, víziközmű-szolgáltató a felhasználót az 

együttműködésre (A felhasználót az átvétel igazolására alkalmas módon kell felszólítani azzal, hogy a 

második felszólítás kiküldésére leghamarabb az első felszólítás kézhezvételét követő tizenötödik napon 

túl kerülhet sor.) legalább kétszer írásban felszólította, és a második felszólítás sem vezetett 

eredményre, vagy 

- a víziközmű-szolgáltatás fenntartása közegészségügyi vagy műszaki okból veszélyezteti az ellátás 

biztonságát. 

A közüzemi szerződés megszűnésével egyidejűleg a Víziközmű-szolgáltató a Felhasználó számára végszámlát 

(záró számlát) készít, a szerződés megszűnési időpontjával és mérőállásával. A végszámla (záró számla) teljesítésének 

határideje a számla kiállításától számított 15 nap. 

 

  

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100209.tv#lbj178id3d19
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100209.tv#lbj181id3d19
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10.  A Felhasználó jogai és kötelezettségei 

A Felhasználó jogosult: 

• a közüzemi szerződés tartama alatt a víziközmű-szolgáltatást a szerződés szerint igénybe venni; 

• a Víziközmű-szolgáltatónál nyilvántartott saját adatairól tájékoztatást kérni; 

• a szolgáltatással kapcsolatos panaszt vagy egyéb megkeresést bejelenteni, érdemi kivizsgálást vagy 

ügyintézést és ennek eredményéről megfelelő tájékoztatást kérni; 

• a bekötési vízmérő soron kívüli ellenőrző mérési pontossági vizsgálatát kezdeményezni a Víziközmű-

szolgáltató árszabásában megállapított díj megfizetése ellenében; 

• a víziközmű-szolgáltatás szüneteltetését vagy megszüntetését igényelni, az ezzel kapcsolatban 

felmerülő költségek egyidejű megfizetésével; 

• ivóvíz-szolgáltatás esetén a közüzemi szerződést 30 napos határidővel, írásban felmondani, amennyiben 

az ingatlanon nincs más Felhasználó vagy Elkülönített Vízhasználó által igénybe vett közműves ivóvíz-

szolgáltatás; 

• egyoldalú szerződésmódosítás esetén a közüzemi szerződést azonnali hatállyal felmondani azzal, hogy 

• ha a Felhasználó nem az ingatlan tulajdonosa, hanem egyéb jogcímen használója, akkor a 

felmondás jogát a Felhasználó, a felhasználási hely tulajdonosának írásbeli hozzájárulásával 

gyakorolhatja; 

• Elkülönített Vízhasználóként a megkötött mellékszolgáltatási szerződést 30 napos határidővel, 

írásban felmondani, ezzel egy időben a záró mérőállásról a Víziközmű-szolgáltatót köteles 

tájékoztatni; 
 

• a Víziközmű-szolgáltató szerződésszegése esetén a szerződésszegésből eredő igényeket érvényesíteni. 

 

A Felhasználó köteles: 

• a Víziközmű-szolgáltató által megküldött közüzemi szerződést megkötni; 

• a víziközmű-szolgáltatást kizárólag a közüzemi szerződésben meghatározott célra igénybe venni; 

• a Víziközmű-szolgáltató által nyújtott szolgáltatás díját, számla alapján, a számlán feltüntetett fizetési 

határidőig megfizetni; 

• a Felhasználó vagy az Elkülönített Vízhasználó személyében bekövetkező változást személyesen vagy 

írásban bejelenteni a Víziközmű-szolgáltató felé, a változástól számított 15 napon belül, a bekötési vagy 

mellékvízmérő változáskori állásának megjelölésével együtt; 

• a bekötési vízmérő Felhasználó által kezdeményezett soron kívüli ellenőrző mérési pontossági 

vizsgálatánál felmerült költségeket megfizetni abban az esetben, ha a vízmérő a hitelesítési előírásában 

megfogalmazott követelményeknek megfelelt; 

• az ingatlan vízellátását és szennyvízelvezetését szolgáló berendezések - ideértve a bekötési vízmérőt is 

- állapotát rendszeresen (legalább havonta) ellenőrizni, a tulajdonában álló berendezések 

karbantartásáról gondoskodni, továbbá az észlelt rendellenességeket a Víziközmű-szolgáltatónak 

haladéktalanul bejelenteni; 

• a házi ivóvíz- és szennyvízhálózat Víziközmű-szolgáltató általi ellenőrzését biztosítani, és az ellenőrzés 

során a házi ivóvíz- és szennyvízhálózaton, valamint a házi csatlakozó hálózaton észlelt hibák 

kijavításáról, illetve az előírásoktól eltérő víziközmű-használat megszüntetéséről haladéktalanul 

gondoskodni; 

• A házi beemelő üzemszerű működésének rendszeres, folyamatos ellenőrzéséről és biztosításáról, 

szivattyú dugulásmentességének (csatornaidegen anyag távoltartása) biztosításáról a felhasználó köteles 

gondoskodni. A nem üzemszerű működésből adódó meghibásodások hibaelhárítási és javítási költségei 

a felhasználót terhelik, valamint a nem üzemszerű működésből eredő szennyvíz kiöntésekből származó 

károkért a felhasználó tartozik felelősséggel.  

• Az ellenőrzési és karbantartási kötelezettség megvalósulásának bizonyítása a felhasználót terheli.  

• a vízmérő akna, illetve vízmérőhely tisztántartásáról és a vízmérő fagy elleni védelméről gondoskodni; 
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• a vízmérő és a leszerelését megakadályozó zárak sértetlen állapotának megőrzését és védelmét 

biztosítani; 

• a vízmérő akna, illetve vízmérőhely Víziközmű-szolgáltató általi hozzáférhetőségének biztosításáról 

gondoskodni, a vízmérő rendellenes működéséről a Víziközmű-szolgáltatót haladéktalanul értesíteni; 

• a bekötési vízmérő hitelesítési cseréjének szabályszerű és határidőben történő végrehajtása érdekében a 

hozzáférést a Víziközmű-szolgáltató számára biztosítani; 

• az Elkülönített Vízhasználó a saját tulajdonában lévő mellékvízmérő(ke)t saját költségén hitelesíttetni, 

illetve a mindenkori mérésügyi jogszabályokban foglalt előírásokat betartani; 

• tartózkodni az ivóvíz-törzshálózatba bekötött házi ivóvízhálózat helyi (egyedi) vízbeszerzési helyhez 

kapcsolt vezetékkel (hálózattal) való összekötésétől; 

• tartózkodni a bekötővezetéknek és a házi ivóvízhálózatnak elektromos hálózat és berendezés vagy 

villámhárítók földelési céljára történő használatától; 

• tartózkodni a csapadékvizek szennyvízelvezető hálózatba történő bevezetésétől; 

• tartózkodni a veszélyes anyagok szennyvízelvezető hálózatba történő bevezetésétől; 

• amennyiben az idényes Felhasználó a víziközmű-szolgáltatást 3 hónapot meghaladó időtartamban nem 

veszi igénybe, az ismételt használatbavételkor a bekötési vízmérőt ellenőrizni, leolvasni, és a leolvasott 

mérőállást a Víziközmű-szolgáltató tudomására hozni, valamint a fogyasztási értéket az előző év azonos 

időszakának fogyasztását alapul véve ellenőrizni; 

A fent meghatározott kötelezettségek megszegése a Felhasználó részéről szerződésszegésnek minősülnek, és 

köteles a szerződésszegő magatartás megszüntetésén túl az ebből eredő valamennyi kárt és igazolt költséget a 

Víziközmű-szolgáltató részére megtéríteni. 

Az ingatlan vízellátását és szennyvízelvezetését szolgáló berendezések meghibásodásából eredő károkat (pl. a 

házi ivóvízhálózaton történő vízelfolyás) a Felhasználó viseli. 

A vízmérő elfagyásból eredő meghibásodása esetén az új vízmérő beszerelésével kapcsolatos valamennyi 

költség és esetlegesen felmerülő károk a vízmérő beépítési helye szerinti Felhasználót terhelik. 

 

11.  A Víziközmű-szolgáltató jogai és kötelezettségei 

A Víziközmű-szolgáltató jogosult: 

• ellenőrizni, hogy a Felhasználó a szolgáltatást a közüzemi szerződésben és a hatályos jogszabályokban 

meghatározott módon és célra veszi igénybe; 

• a víziközmű-szolgáltatás díját a Felhasználótól beszedni; 

• eredménytelen fizetési felszólítás esetén a közüzemi ivóvíz-szolgáltatást a jogszabályokban foglaltaknak 

megfelelően: 
 

• lakossági Felhasználók esetében korlátozni vagy felfüggeszteni, 

• nem lakossági Felhasználó esetében felfüggeszteni; 
 

• nem lakossági Felhasználó esetében - egészségügyi és gyermekintézmények kivételével - 45 napon túli 

díjtartozás esetében 30 napos határidővel a közüzemi szerződést felmondani; 

• előrefizetős vízmérőt elhelyezni, ha ebben és a fennálló tartozások megfizetésében a Felhasználóval 

megállapodott; 

• az Elkülönített Vízhasználók által beszereltetett (és a tulajdonukban lévő) mellékvízmérők hitelességét 

ellenőrizni; 

• a Felhasználó saját vízbázisára telepített, vagy más egyedi, vezetékes megoldással beszerzett víz mérésére 

szolgáló vízmérőt ellenőrizni; 

• a Felhasználó kérésére elvégeztetett bekötési vízmérő soron kívüli ellenőrző mérési pontossági 

vizsgálatának felmerült költségeit a Felhasználótól beszedni abban az esetben, ha a vízmérő a hitelesítési 

előírásában megfogalmazott követelményeknek megfelelt. 
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• a Felhasználó szerződésszegése esetén a szerződésszegésből eredő igényeket érvényesíteni; 

• a jogszabályban meghatározott esetben a közüzemi szerződést felmondani. 

A Víziközmű-szolgáltató köteles: 

• az ivóvíz-szolgáltatást és a szennyvízelvezetést a számára kiadott vízjogi üzemeltetési engedélyben előírt 

minőségben és mennyiségben folyamatosan biztosítani, a nem lakossági Felhasználók számára a 

közüzemi szerződésben rögzített napi kontingens mennyiségéig; 

• az ivóvíz-szolgáltatási, illetve szennyvízelvezetési szolgáltatási pontokig terjedően, a Víziközmű-

szolgáltató működtetésében lévő vízművek, illetve szennyvízelvezető és -tisztító művek létesítményeit 

üzemeltetni; 

• a bekötési vízmérők hitelesítési cseréjét (szerelés, hitelesítés, plombálás) a jogszabályban előírt 

időszakonként, saját költségére elvégezni; 

• a Felhasználó kérésére a bekötési vízmérő soron kívüli ellenőrző mérési pontossági vizsgálatát 

elvégeztetni a XXVI. fejezetben foglaltak szerint; 

• a fogyasztásmérőket a jelen Üzletszabályzatban meghatározott időközönként leolvasni, és ez alapján a 

fogyasztásról számlát kiállítani és azt a Felhasználónak megküldeni; 

• a víziközmű-szolgáltatás tervezett műszaki okból szükségessé váló korlátozásáról vagy időszakos 

szüneteltetéséről, várható időtartamáról, esetleges mennyiségi vagy minőségi változásairól a Felhasználót 

a helyi önkormányzaton, a helyi médián és a www.erovzrt.hu internetes oldalon keresztül értesíteni, 

szükség esetén ideiglenes ellátásról gondoskodni. 

A fent meghatározott kötelezettségek megszegése a Víziközmű-szolgáltató részéről szerződésszegésnek 

minősül, és köteles a szerződésszegő magatartás megszüntetésén túl az ebből eredő valamennyi kárt és igazolt 

költséget a Felhasználó részére megtéríteni. 

Nem minősül a Víziközmű-szolgáltató részéről szerződésszegésnek, és emiatt vele szemben a Felhasználó 

semmilyen kárt és költséget nem érvényesíthet, amennyiben a vízmérő leolvasására azért nem került sor, mert azt 

a Felhasználó nem tette lehetővé, ideértve azt az esetet is, hogy a vízmérőhely hozzáférhetőségét, tisztán tartását 

nem biztosítja, és emiatt a vízmérő nem olvasható le. 

 

12.  A víziközmű-szolgáltatás minősége 

Ivóvíz-szolgáltatás minősége 

A Víziközmű-szolgáltató az ivóvíz-szolgáltatását, a szolgáltatási ponton, legalább 1,5 és legfeljebb 6 bar 

hálózati nyomás mellett biztosítja. Ettől eltérő nyomásviszonyokat csak a Felhasználóval megkötött közüzemi 

szerződésben rögzített esetben biztosít. 

A Víziközmű-szolgáltató az ivóvíz-szolgáltatást folyamatosan, de nem szünetmentesen biztosítja. 

A Víziközmű-szolgáltató az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. 

(X.25.) Kormányrendelet alapján végzi a vízműrendszer működtetési feladatait, és a Felhasználóknak ez alapján 

biztosítja az ivóvíz-szolgáltatást, összhangban a kiadott vízjogi üzemeltetési engedéllyel. 

Amennyiben a vízjogi üzemeltetési engedélyben dokumentált, vagy a megelőző időszakban szolgáltatott 

vízminőséghez viszonyítottan kedvezőtlen vízminőségi (termékminőségi) vizsgálati eredmény kerül 

megállapításra, akkor az adott vízműrendszer termelő és tároló/szállító kapacitásának kihasználásával a Víziközmű-

szolgáltató fenntartja a szolgáltatás folyamatosságát, miközben a javító intézkedések elvégzésre kerülnek. 

Az ilyen esetekben a Víziközmű-szolgáltató értesíti az egészségügyi hatóságot. Amennyiben a minőségi 

változás egészségügyi kockázatot jelent a Felhasználókra nézve, az ivóvíz szolgáltatás szüneteltetését (leállítását) 

az egészségügyi hatóság rendeli/rendelheti el. 
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A Felhasználók egészségét veszélyeztető ivóvízminőség-romlás esetén az egészségügyi hatósággal egyeztetett 

módon a Víziközmű-szolgáltató azonnal intézkedik a vízminőség helyreállítására, mely során sor kerülhet a 

víziközmű-hálózatból szolgáltatott víz fogyasztásának betiltására, vagy felhasználási korlátozására. A Víziközmű-

szolgáltató ezekről az eseményekről és döntésekről a Felhasználókat haladéktalanul értesíti. 

Az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. az ivóvíz-szolgáltatását, a szolgáltatási ponton, legalább 1,5 és legfeljebb 6 bar 

hálózati nyomás mellett biztosítja. Ettől eltérő nyomásviszonyokat csak a - Felhasználóval történt eseti 

megállapodás szerint - biztosíthat.  

A Víziközmű-szolgáltató az ivóvíz-szolgáltatást folyamatosan, de nem szünetmentesen biztosítja. 

A szolgáltatás folyamatossága érdekében az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. gondoskodik olyan szervezett 

munkarendről, ügyeleti, készenléti szolgálatról, amely a hiba felmerülése esetén azonnal be tud avatkozni az 

érdekelt felek élet és tulajdonvédelmében, a nagyobb károk elhárítása és a szolgáltatás helyreállítása érdekében. 

Az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. szolgáltatási kötelezettsége a közműves ivóvízellátás esetében a szolgáltatási 

pontig áll fenn. A Víziközmű-szolgáltató felel azért, hogy a szolgáltatott ivóvíz minősége az ivóvízvételi helyen 

biztosított legyen. Nem állapítható meg az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. szolgáltatás minőségéért fennálló felelőssége 

abban az esetben, ha a szolgáltatási ponton az ivóvíz minősége megfelel a jogszabályi előírásoknak, és az 

ivóvízvételi helyen tapasztalt minőségromlás a házi ivóvízhálózat vagy a csatlakozó ivóvízhálózat nem megfelelő 

állapota, vagy anyaga miatt következik be. A két pont – vízmérő és a fogyasztási hely (kifolyócsap) – közötti 

vezetékszakasz a felhasználó tulajdona, és az Ő felelősége annak karbantartása. A felhasználó köteles ezen a 

szakaszon a vonatkozó épületgépészeti szabványoknak és előírásoknak megfelelő kialakítással és üzemeltetéssel 

lehetővé tenni az ivóvíz biztonságának megőrzését. Különösen kiemelt figyelemmel köteles eljárni, amennyiben a 

saját tulajdonú belső hálózatáról elkülönült felhasználók részére biztosít vízátadást. Amennyiben az E.R.Ö.V. 

Víziközmű Zrt. a fogyasztási helyen (kifolyócsap) vízminőségi, vízbiztonsági nem megfelelőséget (kifogást) 

tapasztal, úgy kontroll mintával kell meggyőződnie, hogy a saját vagy a felhasználó hálózata okozta a nem 

megfelelőséget. Amennyiben az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. hálózata okozta a nem megfelelőséget, úgy a belső 

szabályozási rendszere alapján kell a visszaállítani a szolgáltatás előírásoknak megfelelő állapotát. Ha a felhasználó 

belső hálózata okozta a nem megfelelőséget, akkor erről a felhasználót írásban tájékoztatni kell. Az ivóvíz 

minőségével kapcsolatosan a felhasználó az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. honlapján tájékozódhat, illetve 

vízminőséggel kapcsolatban információt kérhet az 1-es számú mellékletben felsorolt elérhetőségeken. 

Amennyiben a vízjogi üzemeltetési engedélyben dokumentált, vagy a megelőző időszakban szolgáltatott 

vízminőséghez viszonyítottan kedvezőtlen vízminőségi (termékminőségi) vizsgálati eredmény kerül 

megállapításra, akkor az adott vízműrendszer termelő és tároló/szállító kapacitásának kihasználásával a Víziközmű-

szolgáltató fenntartja a szolgáltatás folyamatosságát, miközben a javító intézkedések elvégzésre kerülnek. 

Az ilyen esetekben a Víziközmű-szolgáltató értesíti az egészségügyi hatóságot. Amennyiben a minőségi 

változás egészségügyi kockázatot jelent a Felhasználókra nézve, az ivóvíz szolgáltatás szüneteltetését (leállítását) 

az egészségügyi hatóság rendeli/rendelheti el. 

Az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. az elvárt minőségű ivóvíz biztosítása érdekében, megelőző jelleggel ivóvíz-

biztonsági rendszert is működtet. 
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Szennyvízelvezetés és -tisztítás minősége 

Az ivóvízhasználatból keletkező háztartási (kommunális) szennyvizek közcsatornába történő bevezetése során 

ezen üzletszabályzat 13-as mellékletében leírtakat kötelező betartani. 

A nem közületi Felhasználóknál keletkező nem vagy nem csak kommunális eredetű szennyvizek közcsatornába 

történő bevezetése csak a vízszennyező anyagok kibocsátására vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes 

szabályairól szóló 28/2004. (XII.25.) KvVM rendeletben előírt határértékek betartásával történhet. 

Az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. szennyvízelvezető műbe bebocsátott szennyvíz minőségét esetenként vagy 

folyamatosan megvizsgálja. A bebocsátott szennyvíz minőségének ellenőrzésére előzetes értesítés nélkül is sor 

kerülhet. Az ellenőrzés végrehajtását a felhasználó köteles elősegíteni. Az ellenőrzésre, mintavételezésre a használt 

és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 27/2005 (XII.6) KvVM 

rendelet előírásai az irányadók. 

A felszíni vizek védelmének szabályairól szóló kormányrendelet alapján érintett szennyvízbebocsátó üzemre 

az illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság által külön engedélyben, egyedileg 

megállapított határértéket túllépő Felhasználó bírságfizetési kötelezettség tényét a Víziközmű-szolgáltató jelzi az 

illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság felé. A Víziközmű-szolgáltató a megfelelő módon 

előállított ellenőrzési eredmény alapján elkészíti helyszíni vizsgálati szakvéleményét, melyet megküld az 

ellenőrzött Felhasználó számára is. Káros csatornaszennyezés megállapítása esetén a Víziközmű-szolgáltató 

továbbítja a bírság kiszabására vonatkozó javaslatát az illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi 

hatóságnak. 

 

VII. Alkalmazott díjak 

1. Szolgáltatási díjak 

Az igénybe vett víziközmű-szolgáltatásokért fizetendő díjak díjképzési elveit a víziközmű-szolgáltatásról szóló 

2011. évi CCIX. törvény szabályozza. Ennek értelmében a díjakat a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 

(Hatóság) javaslatainak figyelembe vételével a víziközmű-szolgáltatásért felelős miniszter rendeletben állapítja meg. A 

szolgáltatási díjak külön kerülnek megállapításra az ivóvíz-szolgáltatás és a szennyvízelvezetés és -tisztítás 

vonatkozásában. 

A kéttényezős szolgáltatási díj a szolgáltatás rendelkezésére állásáért fizetendő havi alapdíjból és a fogyasztás 

mennyiségéhez igazodó fogyasztási díjból áll. 

Az alapdíjat felhasználási helyenként, illetve elkülönített felhasználói helyenként kell megfizetni.  

Az alapdíjak vonatkozásában fogyasztási helynek minősül a fogyasztó tulajdonában vagy egyéb jogcímen 

használatában lévő, önálló helyrajzi számon vagy alszámon lévő ingatlan, ahol ivóvízvételi hely van, bekötési vízmérő 

vagy mellékvízmérő van felszerelve, illetve amely szennyvíz-elvezetési helynek minősül. 

Az alapdíjat az a Felhasználó fizeti meg egész hónapra, aki a hónap első napján közüzemi szerződéses viszonyban 

áll.  

A lakossági Felhasználók díján kell elszámolni a távhő-szolgáltatónak lakossági használati melegvíz előállítása 

céljából szolgáltatott ivóvizet, és a lakásbérlők tényleges víziközmű-szolgáltatás igénybevételét a bérlakás 

üzemeltetését végző gazdálkodó szervezettel szemben. 
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2. Vízterhelési díj 

A környezetterhelési díjról szóló törvény, valamint a vonatkozó jogi szabályozás értelmében az élővízbe engedett 

tisztított szennyvíz meghatározott kémiai komponensei után vízterhelési díjat kell fizetni. A vízterhelési díjat a 

Víziközmű-szolgáltató az állami költségvetés részére fizeti be. 

A vízterhelési díjat a Víziközmű-szolgáltató jogosult áthárítani a közcsatornát használó Felhasználókra.  

 

3. Egyéb díjak 

A nem víziközmű-szolgáltatási díjaknak tekintendő, egyéb nem hatósági díjak a Víziközmű-szolgáltató ár 

nyilvántartásában rögzítettek. 

E díjak közé tartoznak a Felhasználók, vagy Elkülönített Vízhasználók számára végzett olyan eljárások (pl. 

szüneteltetés és szolgáltatás visszaállítás, korlátozás/felfüggesztés és ezek megszüntetése, adminisztratív jellegű) 

költségei, amelyek a Felhasználó vagy Elkülönített Vízhasználó kérésére, illetve nekik felróható okból merülnek fel. 

Az egyéb díjak kialakításánál alapvető szabályként a következők érvényesülnek: 

− Az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. árképzési módja az önköltségszámítás szabályain alapul. Az aktuálisan kalkulált 

díjakat a felmerült tényköltségek alapul vételével, a várható változásokat tervezve készíti el. A kalkulációs 

eljárások az Önköltségszámítási Szabályzat alapján kerülnek kialakításra. 

− Az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. az egyéb alaptevékenységhez nem tartozó tevékenységeit úgy látja el, hogy 

azok a legkisebb költségráfordítással valósuljanak meg.  

A szolgáltatások díjszabásai elérhetőek a www.erovzrt.hu weboldalon és az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. ügyfélszolgálati 

irodájában. 

 

4. Csatlakozási díjak megállapítása 

A víziközmű gerinchálózathoz történő csatlakozás díjait alapvetően a kiépítés költségei alapján állapítja meg az 

E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. A kivitelezési munkákat csak az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt., vagy az általa megbízott vállalkozó 

végezheti el, az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. szakfelügyeletet biztosít. A bekötés kiépítésének díjtételei tartalmazzák a 

bekötés kivitelezésének anyag és munkaerő költségét. Egy bekötés teljes költsége az adott bekötés műszaki paraméterei 

(pl. az elosztóvezeték anyaga és átmérője, a bekötővezeték hossza és átmérője, a vízmérő átmérője, az útburkolat és a 

talaj típusa, területi elhelyezkedés) alapján kerül meghatározásra. A szolgáltatások díjszabása elérhető a 

www.erovzrt.hu weboldalon és az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. ügyfélszolgálati irodájában 

 

VIII. A víziközmű-szolgáltatás mérése és elszámolása 

1. Bekötési vízmérők telepítése és cseréje 

Üzembe helyezett ivóvíz törzshálózaton a bekötési vízmérő felszerelését, cseréjét, leszerelését, új bekötés 

kiépítését, valamint a csatlakozás készítését kizárólag csak a szolgáltató vagy a 220/2017. (VII. 31.) Korm. rendelet 

alapján bejelentett és nyilvántartásba vett személyek végezhetik. 

A bekötési vízmérőt üzembe helyezésekor a szolgáltató illetéktelen beavatkozás, leszerelés bizonyítása érdekében 

plombával vagy záróelemmel látja el, ennek megtörténtét a felhasználónak vagy képviselőjének aláírásával igazoltatja. 

A felhasználó felelős a vízmérő és a zárak sértetlen megőrzéséért és védelméért. Sérülés vagy megsemmisülés esetén 

haladéktalanul köteles azt a szolgáltatónak bejelenteni. 

A szolgáltató a kezelésében lévő vízmérőknek (bekötési vízmérők) az időszakos hitelesítéséről a külön 

jogszabályban meghatározott időközönként saját költségén köteles gondoskodni. 
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A víziközmű-szolgáltató az üzletszabályzatában foglaltak szerint jogosult a bekötési vízmérőnek a mérésügyről 

szóló törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározott hitelesítési hatályán belüli cseréjére azzal, 

hogy erre legkorábban a bekötési vízmérő beépítését követő negyedik évben kerülhet sor. 

A mérőcsere időpontjáról a szolgáltató a felhasználót tértivevényes levélben vagy egyéb igazolható módon értesíti 

a cserét megelőzően legalább 15 nappal. 

A felhasználó köteles a szolgáltató által megküldött értesítésben megjelölt vagy a közös megegyezéssel kijelölt 

időpontban a felhasználási helyhez tartozó mérőhelyen a munkavégzést lehetővé tenni. 

A vízmérő a csőhálózatra oldható kötéssel kerül rögzítésre. A kötést csak a szolgáltató bonthatja meg, végezhet 

azon szerelési munkákat. Ennek szavatolására szolgál a vízmérő csatlakozásán elhelyezett plomba vagy záróelem, 

melynek eltávolítása, megrongálása a törvény adta keretek szerint szankciót (kötbér) von maga után.  

Ha a felhasználó az előzetes értesítés nélkül tett felkeresés alkalmával a bekötési vízmérő azonnali cseréjéhez nem 

járult hozzá, a Víziközmű-szolgáltató a cserét úgy köteles előkészíteni, hogy a munkavégzés időpontjáról tértivevény 

szolgáltatással feladott levélben vagy egyéb igazolható módon legalább 15 nappal megelőzően értesíti a felhasználót. 

Az értesítésben a Víziközmű-szolgáltató köteles felajánlani – az értesítés kézhezvételétől számított 8. napig – az ettől 

eltérő alkalomra vonatkozó időpont egyeztetés lehetőségét azzal, hogy a cserére legalább heti egy munkanapon 7 és 20 

óra között lehetőséget biztosít.  

Amennyiben az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. a felhasználót tértivevényes levélben vagy egyéb igazolható módon 

szabályosan értesítette a vízmérő csere időpontjáról és a felhasználó a megküldött értesítésben megjelölt vagy a közös 

megegyezéssel kijelölt időpontban nem teszi lehetővé a vízmérő cserét, az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. szabálytalan 

közműhasználati eljárást kezdeményez. Ezen eljárás keretében az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. kötbért szabhat ki, a 

járásbíróságnál a Vksztv 52.§ (5) - (11) pontja szerint a felhasználási helyre való bejutás biztosítása iránti nemperes 

eljárást kezdeményezhet, továbbá a Vksztv. 58. § (1) bekezdésében foglalt jogkövetkezményeket alkalmazhatja. 

Amennyiben a nem lakossági felhasználó a Vksztv. 53.§ (2) - (3) bekezdéseiben foglalt kétszeri felszólítást követően 

sem nem működik együtt a bekötési vízmérő cseréjének elvégzése érdekében az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt.-vel, úgy a 

közszolgáltatási szerződést azonnali hatállyal felmondhatja.  

Az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. a felhasználó vagy a felhasználó meghatalmazottja jelenlétében végzi el a mérőcserét, 

aki a ki- és beszerelt vízmérők rögzített jellemzőit, ideértve a mérő hitelesítésének évét és egyéb adatait, mérőállását 

illetve a zárak rögzített állapotát, azonosítóját, ellenőrzi, valamint az elektronikus mérőcsere-munkalapon, papír alapú 

munkalapon aláírásával igazolja. A munkalapon a fenti adatokon túl rögzítésre kerül a mérőcsere oka, időpontja, a 

felhasználó, vagy képviselője, az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. képviselőjének olvasható neve és aláírása, illetve az aláírás 

esetleges megtagadásának ténye. 

A sikeres mérőcseréről készült munkalap a szolgáltató által átadásra kerül. 

Ha a felhasználó az elszámolás alapjául szolgáló fogyasztásmérő rendellenes működését vagy hibáját, sérülését 

észleli, köteles az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt.-nek haladéktalanul jelezni. A E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. a bejelentéstől 

számított 5 napon belül köteles a kifogásolt fogyasztásmérőt ellenőrizni. 

 

2. A fogyasztás mérése 

A közműves ivóvízellátás esetében az elszámolás alapja a hiteles bekötési vízmérő mérési adata. 

A bekötési vízmérő és a mellékvízmérők mérési különbözetéből megállapított különbözetet egyéb megállapodás 

hiányában a bekötési vízmérő szerinti Felhasználó fizeti meg a Víziközmű-szolgáltatónak. 

Fentiektől eltérően a víziközmű-szolgáltatási díj elszámolásának alapja a mellékvízmérőkön mért fogyasztás, ha 

- valamennyi elkülönített vízhasználói hely hatályos mellékszolgáltatási szerződéssel rendelkezik és az 

ivóvízvételi helyek fogyasztását kizárólag hiteles, plombával vagy záró bélyeggel ellátott mellékvízmérőkkel 

mérik, és 
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- a mellékvízmérőkön és a bekötési vízmérőn mért fogyasztási adatok, valamint a helyszíni ellenőrzés alapján 

a csatlakozó hálózati szakaszon a karbantartás elmaradására visszavezethető vízveszteség vagy az 

elszámolatlan vízvétel lehetősége kizárható. 

Mellékmérősített, elkülönített felhasználói helyek esetében a bekötési mérő szerinti Felhasználó köteles írásban 

tájékoztatni a Víziközmű-szolgáltatót a belső elszámolás módjáról, ezen belül az esetleges mérési különbözet 

szétosztásának módjáról, valamint arról, ha a bekötési mérő után minden egyes vízvételi hely mellékvízmérővel van 

felszerelve. 

Több felhasználó közös bekötése esetén a nem lakossági felhasználók vízhasználatát külön ivóvízmérővel kell 

mérni. 

A felhasználó kérelmére a locsolási víz használat mérése biztosítható. A locsolási vízmérő telepítéséhez 

szükséges hozzájárulás feltételeit, az elszámolás szabályait a Locsolási vízmérős szolgáltatás fejezet tartalmazza. 

A Víziközmű-szolgáltató a Felhasználóval a közüzemi szerződésben ettől eltérően is megállapodhat. 

A Felhasználó köteles biztosítani a Víziközmű-szolgáltató számára, hogy a víz- és szennyvízmérés műszaki 

állapotát, valamint a mérőállást ellenőrizhesse. 

 

3. A fogyasztás meghatározása a fogyasztásmérő meghibásodása, sérülése esetén 

Ha a fogyasztásmérő rendellenesen működik, nem mér, nem lehet leolvasni vagy a hitelesítés ideje lejárt (a 

továbbiakban együtt: hibás mérés) a mérőeszköz adatai a számlázás alapjául nem szolgálhatnak. 

A hibás mérés időtartama: 

a. ha a meghibásodás tényleges időpontja megállapítható, a meghibásodás időpontjától az új fogyasztásmérő 

felszerelésének időpontjáig terjedő időtartam, 

b. ha a meghibásodás tényleges időpontja nem állapítható meg, a felek által közösen, becsléssel 

megállapított időtartam, vagy 

c. a b) pont szerinti megállapodás hiányában az utolsó mérőleolvasástól az új fogyasztásmérő 

felszerelésének időpontjáig eltelt időszak, de legfeljebb 12 hónap. 

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 

számának szorzataként kell meghatározni 

Időszakos vízfelhasználók esetén - nyaraló, strand, parkmérők - a becslés az előző év azonos időszakát alapul véve 

is megállapítható, a felek megegyezése alapján. 

Amennyiben a felhasználási hely csatornabekötéssel is rendelkezik, és locsolási célú mellékmérő által megmért 

csatornakedvezményt vesznek igénybe, a csatornás átlagfogyasztást a felhasználási helyen szolgáltatott, locsolási 

kedvezménnyel csökkentett vízmennyiség alapján kell megállapítani. 

Amennyiben nem áll rendelkezésre hitelesen mért fogyasztás az átlagfogyasztás számításához, akkor az 58/2013. 

(II.27.) Korm. rendeletben (25-ös számú melléklet) szereplő átalánymennyiségek figyelembevételével kell 

meghatározni az elszámolandó víz-és/vagy csatorna mennyiséget. 

Amennyiben a vízmérő mérőszerkezetének, vagy a sértetlenséget biztosító plombák, záró bélyegek rongálása, 

illetve a felhasználó egyéb felróható magatartása miatt a regisztrált víz mennyiségét nem lehet joghatással járó mérésnek 

tekinteni, a Vhr. eltérő rendelkezése hiányában az elszámolt víz mennyiségét a bekötési vízmérő térfogatárama alapján 

történő számítással kell megállapítani. Ebben az esetben az elszámolás időtartama nem haladhatja meg az évi 500 órát.  
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4. A fogyasztás meghatározása a házi vezetékhálózat meghibásodása esetén 

Házi, illetve csatlakozó ivóvíz- és szennyvízhálózat meghibásodása esetén, ha a hibára utaló jelet 

a. a víziközmű-szolgáltató a fogyasztásmérő leolvasásakor, cseréje vagy a felhasználási helyen tartott 

ellenőrzés során észlelte, lehetőleg a helyszínen, vagy ha a helyszíni tájékoztatás akadályba ütközik, 

haladéktalanul, írásban igazolható módon vagy rögzített telefonbeszélgetés útján köteles tájékoztatni a 

felhasználót a tapasztaltakról és a felhasználó feladatairól, 

b. a felhasználó észlelte, köteles a víziközmű-szolgáltatónak az aktuális mérőállás megjelölésével 

haladéktalanul bejelenteni a hibát, illetve a hiba kijavításáról azonnal gondoskodni. 

A víziközmű-szolgáltató a felhasználó bejelentésének közlésétől számított 5 napon belül köteles helyszíni 

ellenőrzést kezdeményezni. Az értesítésben a víziközmű-szolgáltató felhívja a felhasználó figyelmét az időpont-

egyeztetés lehetőségére azzal, hogy az ellenőrzésre legalább heti egy munkanapon 20 óráig lehetőséget biztosít, 

valamint a víziközmű-szolgáltató időpont-egyeztetésre alkalmas elérhetőségére. A helyszíni ellenőrzés lefolytatásában 

a felhasználó köteles együttműködni, ellenkező esetben az (5) bekezdésben foglaltak nem alkalmazhatóak. 

A felhasználó köteles a víziközmű-szolgáltató számára a hiba keletkezésének helyét ellenőrizhető módon bemutatni 

és a javítást számlával igazolni. 

A helyszíni ellenőrzés során rögzíteni kell, hogy a meghibásodás következtében elfolyt ivóvíz a szennyvíz 

törzshálózatba jutott-e vagy a környezetben elszivárgott. 

Ha a helyszíni ellenőrzés megállapítja a házi ivóvízhálózatból a környezetbe történő elszivárgás tényét, a 

meghibásodási időszakban elvezetett szennyvíz mennyiségét közműves szennyvízmennyiség-mérő alkalmazása 

hiányában a meghibásodás bejelentését megelőző utolsó mérőleolvasás időpontját megelőző 12 hónap összes 

ivóvízfogyasztásából az egy napra számított átlagfogyasztás és a meghibásodás időtartama alatt eltelt napok számának 

szorzataként kell meghatározni. A meghibásodás időszakának a bejelentés dátumát megelőző utolsó mérőleolvasás 

időpontjától a hiba kijavításának napjáig, de legfeljebb a bejelentést követő 30. napig terjedő időszakot kell tekinteni. 

A meghibásodás idejére számított szennyvíz mennyisége nem lehet több, mint a fogyasztásmérő által mért ivóvíz 

mennyisége. 

A házi ivóvízhálózat, illetve csatlakozó ivóvízhálózat meghibásodási időszakban felhasznált ivóvíz mennyiségét a 

Vksztv. 52. § (1) és (2a) bekezdésében szabályozottak szerint kell elszámolni. 

(52. § (1) Közműves ivóvízellátás esetében az elszámolás a bekötési vízmérő mérési adatain alapul. 

(2) A bekötési vízmérő és a mellékvízmérők mérési különbözeteként megállapított vízfogyasztás utáni víziközmű-

szolgáltatási díjat a bekötési vízmérő szerinti felhasználó fizeti meg a víziközmű-szolgáltatónak. 

(2a) Az (1) és (2) bekezdéstől eltérően a víziközmű-szolgáltatási díj elszámolásának alapja a mellékvízmérőkön mért 

fogyasztás, ha 

a) valamennyi elkülönített vízhasználói hely hatályos mellékszolgáltatási szerződéssel rendelkezik és az ivóvízvételi 

helyek fogyasztását kizárólag hiteles, plombával vagy záró bélyeggel ellátott mellékvízmérőkkel mérik, és 

b) a mellékvízmérőkön és a bekötési vízmérőn mért fogyasztási adatok, valamint a helyszíni ellenőrzés alapján a 

csatlakozó hálózati szakaszon a karbantartás elmaradására visszavezethető vízveszteség vagy az elszámolatlan vízvétel 

lehetősége kizárható.) 

A felek a helyszíni ellenőrzés lezárását követő 15 napon belül kötelesek egymással elszámolni. 

A házi ivóvízhálózat Felhasználó által nem ellenőrizhető, vagy nem karbantartható helyen történő meghibásodása 

esetén a meghibásodás időszaka alatt a fogyasztott ivóvíz mennyiségét a meghibásodás bejelentését megelőző utolsó 

mérőleolvasás időpontját megelőző 12 hónap hiteles vízmérőn mért összes fogyasztásából az egy napra számított 

átlagfogyasztás és a meghibásodás időtartama alatt eltelt napok száma szorzataként kell meghatározni.  

A rejtett meghibásodás időtartamaként a szennyvíz mennyiség elszámolásánál kedvezményként - tekintettel a 

Felhasználó ellenőrzési és karbantartási kötelezettségére legfeljebb az észlelést megelőző 1 hónapot lehet figyelembe 

venni. 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100209.tv#lbj166id3d19
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100209.tv#lbj167id3d19
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A további, a házi ivóvíz hálózat, illetve csatlakozó ivóvíz hálózat meghibásodására vonatkozó rendelkezések 

részletesen a VIII. 2. pontban olvashatóak. 

Tekintettel arra, hogy az elszivárgott víz mennyisége hiteles méréssel nem meghatározható, a következő számítást 

kell alkalmazni: 

Közműves szennyvízmennyiség-mérő hiányában a szennyvízelvezető törzshálózatba bebocsátott szennyvíz 

mennyiségét a meghibásodás időszakára a meghibásodást megelőző 12 hónap hiteles vízmérőn mért vízfogyasztásából 

egy napra számított átlagfogyasztás, és a hibás mérés időtartama alatt eltelt napok számának szorzataként kell 

megállapítani. A meghibásodás időszakának a bejelentés dátumát megelőző utolsó mérőleolvasás időpontjától a hiba 

kijavításának napjáig, de legfeljebb a bejelentést követő 30. napig terjedő időszakot kell tekinteni. A meghibásodás 

idejére számított szennyvíz mennyisége nem lehet több, mint a fogyasztásmérő által mért ivóvíz mennyisége. 
Amennyiben a felhasználási helyen locsolási célú mellékmérő által megmért csatornakedvezményt vesznek igénybe, a 

csatornás átlagfogyasztást a felhasználási helyen szolgáltatott, locsolási kedvezménnyel csökkentett vízmennyiség 

alapján kell megállapítani. Amennyiben nem áll rendelkezésre hitelesen mért fogyasztás az átlagfogyasztás 

számításához, akkor az 58/2013. (II.27.) Korm. rendeletben (25-ös számú melléklet) szereplő átalánymennyiségek 

figyelembevételével kell meghatározni az elszámolandó szennyvízmennyiséget. 

Tekintettel arra, hogy a felhasználási helyen beszerelt fogyasztásmérő állandó lehetőséget biztosít a Felhasználónak 

a házi ivóvízhálózat ellenőrzésére, amennyiben a tárgyi felhasználási helyen bekötési vízmérő van felszerelve, akkor a 

Felhasználó nem hivatkozhat a nem ellenőrizhető, vagy nem karbantartható helyen történő rejtett meghibásodásra. 

A felek a helyszíni ellenőrzés lezárását követő 15 napon belül kötelesek egymással elszámolni. 

 

5. Távleolvasásra és/vagy okos mérésre alkalmas berendezések 

A szolgáltató vagy a felhasználó távleolvasásra alkalmas vízmérő elhelyezését kezdeményezheti, ebben az esetben 

a felszerelés és a működtetés költségeiről a szolgáltató és a felhasználó külön megállapodást köt. 

Az adatforgalom biztosításához szükséges távleolvasásra alkalmas vízmérő felszereléséről és karbantartásáról a 

bekötési vízmérő tekintetében a szolgáltató gondoskodik. 

A felhasználási helyre felszerelt távleolvasásra alkalmas vízmérő, valamint az arra felszerelt feldolgozó és 

adatátviteli egység - együttesen a vízmérő részét képezik - állagának megőrzésére a bekötési vízmérővel kapcsolatos 

előírások az irányadók. 

Amennyiben a szolgáltatás mennyiségének megállapítása távleolvasásra alkalmas vízmérővel, valamint az arra 

felszerelt feldolgozó és adatátviteli egységgel történik, úgy a távleolvasás érdekében a mérőhöz telepített eszköz 

azonosítóját is a mérőcsere-munkalapon rögzíteni szükséges. 

A fenti feltételeken kívül a távleolvasásra és/vagy okos mérésre alkalmas mérőeszközökre is vonatkoznak az 

üzletszabályzat Bekötési vízmérők telepítése és cseréje pontjában leírtak. 
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6. Szennyvízmennyiség-mérés 

A közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás esetében az elszámolás alapja a kalibrált közműves 

szennyvízmennyiség-mérő mérési adata. 

Amennyiben a felhasználási helyen nincs közműves szennyvízmennyiség-mérő, akkor az elszámolás alapja a 

bekötési vízmérőn mért ivóvízmennyiség és a más (pl. saját) vízműből származó vízmennyiség összesített mennyisége, 

melyet csökkenteni kell - jogszabály alapján kiadott engedéllyel rendelkező - más víziközmű-rendszer részét képező 

szennyvízelvezető műbe elhelyezett szennyvízmennyiséggel. A más vízműből származó vízmennyiséget hiteles 

vízmérő berendezéssel kell mérni, és annak mérési adatait a Víziközmű-szolgáltató rendelkezésére kell bocsátani. 

A szennyvízelvezetési helyről a szennyvízelvezető műbe kerülő szennyvíz mennyisége méréssel, mérés hiányában 

pedig az adott helyen fogyasztott vízmennyiség alapulvételével állapítható meg. 

A felhasználó által felhasznált nem víziközműből származó víz mennyiségének – amennyiben a felhasznált víz 

közüzemi szennyvízhálózatba kerül – mérésére a felhasználónak hiteles fogyasztásmérőt kell felszerelnie. 

A Víziközmű-szolgáltató üzletszabályzata előírhatja a közműves szennyvízmennyiség-mérő beépítését és 

működtetését. Ezek beépítésének szükségessége az elvi engedély kiadása során, egyedileg kerülnek elbírálásra, ezen 

üzletszabályzat nem foglalkozik vele. 

A nem víziközműből származó víz felhasználásából keletkezett szennyvíz közműves szennyvízmennyiség-mérő 

működtetéséről, karbantartásáról, kalibrálásáról a felhasználónak saját költségén kell gondoskodnia. A kalibrálás 

gyakoriságát a felek a közüzemi szerződésben határozzák meg. 

A szennyvíz mennyiségének mérésére csak olyan mérőeszköz alkalmazható, amely megfelel az e rendeletben 

foglaltaknak, és amelyhez a Víziközmű-szolgáltató előzetesen hozzájárult. A méréssel történő szennyvízszolgáltatás 

elszámolásának feltételeit a közüzemi szerződésben rögzíteni kell. 

Nem vehető figyelembe a szennyvíz mennyiségének meghatározásánál: 

• az a szennyvízmennyiség, ami az illetékes vízügyi hatóság engedélye alapján üzemeltetett, saját célú 

szennyvízelhelyező műben nyert elhelyezést; 

• az a szennyvízmennyiség, amelynek a közüzemi szennyvízhálózatba vezetését minőségi vagy egyéb 

okok miatt az illetékes vízügyi hatóság megtiltotta, és szakszerű, ártalommentes elhelyezését a 

felhasználó igazolta; 

• az a vízmennyiség, amely a házi ivóvízhálózat, illetve a csatlakozó hálózat meghibásodása 

következtében a környezetben elszivárgott; 

• a locsolási kedvezményről szóló miniszteri rendeletben meghatározott locsolási célú felhasználás; 

• a házi ivóvízhálózatra a Víziközmű-szolgáltató és a fogyasztó írásbeli megállapodása alapján telepített 

locsolási vízmérőn mért elkülönített locsolási vízhasználat, ha az előző pont szerinti kedvezmény 

igénybevételére nem kerül sor. 

Aki a felhasználási helyen keletkezett szennyvizet önálló szennyvíz-elhelyező műbe mérés nélkül vezet, és a vizet 

nem kizárólag közművel ivóvízellátáshoz csatlakozva, hanem részben saját célú vízkivételi műből szerzi be, köteles a 

beszerzett valamennyi vízmennyiség mérésére hiteles fogyasztásmérőt működtetni, valamint a mér mennyiségekről a 

Víziközmű-szolgáltatót rendszeresen tájékoztatni. A Víziközmű-szolgáltató jogosult a mért mennyiséget ellenőrizni. 

A Víziközmű-szolgáltató a szennyvíz-törzshálózatba bocsátott szennyvíz mennyiségét és minőségét gazdálkodó 

szervezet esetén előzetes értesítés nélkül ellenőrizheti, amelyet az nem akadályozhat. 
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IX. A fogyasztásmérők leolvasása 

Ebben a fejezetben a Felhasználó alatt a Felhasználót és az Elkülönített Vízhasználót együtt kell érteni.  

A fogyasztásmérő leolvasásának gyakoriságát a víziközmű-szolgáltató jogosult megállapítani azzal, hogy legalább 

évente egy alkalommal, a felhasználó kérésére negyedévente - a felhasználó értesítése mellett 5 napos időtartam 

megjelölésével - köteles a fogyasztásmérő leolvasására. 

A víziközmű-szolgáltató köteles legalább 5 napos időtartam megjelölésével a felhasználó figyelmét felhívni a 

leolvasás várható idejéről a leolvasás előtti utolsó számlában, számla mellékletében vagy egyéb módon. 

Amennyiben a fogyasztásmérő leolvasását végző személy az előzetesen jelzett időpontban nem tudta rögzíteni a 

mérőállást, köteles értesítést hagyni a levélszekrényben vagy fellelhető módon a felhasználási helyen. Az értesítésben 

a víziközmű-szolgáltató felhívja a felhasználó figyelmét a leolvasás második megkísérlésének idejére, annak nem 

megfelelősége esetén az időpont-egyeztetés lehetőségére - azzal, hogy a leolvasásra legalább heti egy munkanapon 20 

óráig lehetőséget biztosít -, a víziközmű-szolgáltató időpont-egyeztetésre alkalmas elérhetőségére és a leolvasás 

legkésőbbi időpontjára. A leolvasás időpontja tekintetében a víziközmű-szolgáltató és a felhasználó köteles 

megegyezni. 

A felhasználónak a felajánlott 5 napos időtartamon belül meg kell határoznia azt az időpontot, amely számára 

megfelelő. Ha a megadott időtartamon belül nem tudja biztosítani a leolvasást, ezt a víziközmű-szolgáltató felé jeleznie 

kell legkésőbb az időtartam kezdetét megelőző napon. 

Ha a fogyasztásmérő leolvasására legalább egy éven keresztül nem került sor, és a felhasználó a nem jelentett be 

fogyasztásmérő állást, valamint távleolvasási adat sem áll rendelkezésre, a víziközmű-szolgáltató az ivóvíz- és a 

szennyvízmennyiséget  a legutolsó sikeres leolvasást megelőző 12 hónap átlagfogyasztását alapul véve állapítja meg. 

A bekötési mérővel rendelkező felhasználási helyek esetében a sikertelen leolvasást követően, legfeljebb 30 napon 

belül, a kibocsátott számlában, rögzített telefonhívás keretében vagy egyéb igazolható módon a víziközmű-szolgáltató 

köteles a felhasználó figyelmét felhívni arra, hogy legfeljebb két hónapon belül egyeztesse le a soron kívüli leolvasás 

időpontját, és tegye lehetővé annak elvégzését. A víziközmű-szolgáltató a soron kívüli leolvasás elvégzésére legalább 

heti egy munkanapon 20 óráig lehetőséget biztosít. Az értesítésnek tartalmaznia kell a víziközmű-szolgáltató időpont-

egyeztetésre alkalmas elérhetőségét is. 

 

1. Társasházi távleolvasási rendszer  

A Víziközmű-szolgáltató a társasházi távleolvasási rendszer üzemeltetésére a társasházakkal egyedi szerződést köt. 

A társasházi távleolvasási rendszerbe belépett mellékmérős felhasználók esetében a távleolvasás során a 

mellékvízmérőről közölt vízmérő állás – amennyiben az nem hibás – a szolgáltató általi évi legalább egyszeri leolvasási 

adatnak felel meg.  

Társasházi távleolvasási rendszerbe belépett társasházak esetében, ha a bekötési vízmérőről érkezik távleolvasott 

vízmérő állás – amennyiben az nem hibás – az a szolgáltató általi leolvasási adatnak felel meg. 

 

2. A bekötési és mellékvízmérők leolvasása  

A Víziközmű-szolgáltató az általa kibocsátott számlákban hívja fel a Felhasználó figyelmét a következő leolvasás 

tervezett idejére, 5 napos időtartam megjelölésével. A tervezett leolvasások időpontjáról tájékoztatás található a 

Víziközmű-szolgáltató honlapján (a település szerinti információk rovatban), és tájékoztatás kérhető az ügyfélszolgálati 

elérhetőségeken keresztül is. 

A Víziközmű-szolgáltató a közüzemi szerződést felmondhatja abban az esetben, amennyiben a Felhasználó nem 

működik együtt a fogyasztásmérő elhelyezése, leolvasása érdekében, és együttműködési kötelezettségének a 

Víziközmű-szolgáltató felszólítására sem tesz eleget. Ha az írásos értesítés ellenére a felhasználó nem él az időpont-
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egyeztetés lehetőségével, vagy nem biztosítja a leolvasás elvégzését, a Szolgáltató a leolvasás elmaradásáért nem terheli 

felelősség. 

A Felhasználónak lehetősége van a felhasználási helyen található fogyasztásmérők mérőállásának bejelentésére 

telefonon, írásban (elektronikus vagy postai levél formájában) vagy személyesen az 1-es számú mellékletben felsorolt 

ügyfélszolgálati irodákban és az Ügyfélszolgálati pontokon. 

Amennyiben a Felhasználó nem teszi lehetővé a Víziközmű-szolgáltató számára a fogyasztásmérők leolvasását a 

fentiek szerint, akkor a Víziközmű-szolgáltató munkatársa értesítést hagy a levélszekrényben vagy egyéb fellelhető 

módon a felhasználási helyen. Ha az értesítésben megjelölt újabb időpontban az ismételt leolvasás is eredménytelen, és 

a Felhasználó elmulasztja a mérőállás bejelentését az első meghiúsult mérőleolvasáskor kihelyezett értesítőben jelzett 

határidőre, akkor az adott időszakra számlázandó víz- és szennyvízmennyiséget a Víziközmű-szolgáltató az azt 

megelőző 12 havi átlagfogyasztás alapján állapítja meg. 

A Felhasználó köteles a Víziközmű-szolgáltatóval együttműködni, a fogyasztásmérőhöz való hozzáférést 

biztosítani, annak tisztántartásáról, fagyás elleni védelméről gondoskodni. 

Ha a Víziközmű-szolgáltató a vízmérő leolvasás során azt tapasztalja, hogy a leolvasott eredmény alapján az utolsó 

fogyasztási időszakban a vízmérőn mért fogyasztás 300%-nál és 50 m3-nél nagyobb mértékben meghaladja a fogyasztási 

időszakot megelőző 12 havi átlagfogyasztást, akkor arról a helyszínen szóban, vagy 15 napon belül írásban tájékoztatja 

a Felhasználót. A szóbeli tájékoztatás megtörténtét Felhasználó a helyszínen aláírásával igazolja. 

Amennyiben a felhasználási hely fogyasztásmérő berendezéssel nem rendelkezik, az elfogyasztott ivóvíz, illetőleg 

csatornaszolgáltatás mennyiségét a Felhasználónál kialakított vízvételi helyek előzetes felmérési adatait figyelembe 

véve, átalány formájában kell megállapítani. Jogszabályban meghatározott átalánymennyiségek hiányában, a 

szolgáltató műszaki becslése alapján kerül sor az átalánymennyiségek megállapítására. 

Az elszámolás alapjául szolgáló fogyasztásmérők leolvasását a Víziközmű-szolgáltató évente legalább egy 

alkalommal elvégzi. Az érvényben levő leolvasási rendet a szolgáltató honlapján közzéteszi. A leolvasások ütemében 

bekövetkező változásokról, azok életbelépése előtt legalább 30 nappal, ugyanott nyújt tájékoztatást. 

A Víziközmű-szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a hatályos jogszabályokban előírt minimális éves leolvasási 

darabszámot betartva módosítsa leolvasási rendjét. A Felhasználó a közüzemi szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, 

hogy a Víziközmű-szolgáltató a leolvasások gyakoriságán változtasson. 

Az időszakos Felhasználóknak módjuk van évközi vízmérőállás bejelentésére, mely fogyasztás a negyedévente 

készített számlában kerül kiszámlázásra. E mellett a Víziközmű-szolgáltató adatkéréssel fordul az idényes 

Felhasználókhoz, hogy az év végi záró vízmérőállásuk közlésével a pontosabb tárgyévi díjon történő elszámolást 

segítsék, mely a következő évi első soron következő számlában történik meg. 

A fent ismertetett leolvasásokon kívül leolvasás történik még a vízmérőcserénél, a tulajdonosváltásnál, a vízmérő 

ellenőrzéskor. 

 

3. Kártyás előre fizetős vízmérők  

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 58. § (1) bekezdése értelmében a szolgáltató 

lehetőséget biztosít arra, hogy előre fizetős mérőt helyezzen el, ha ebben és a fennálló tartozások megfizetésében a 

Felhasználóval megállapodott.  

A kártyás előre fizetős vízmérőt ügyfélszolgálati irodáinkban rendelheti meg a 27-es számú mellékletben szereplő 

nyomtatványon a Víziközmű-szolgáltató árszabásában meghatározott beépítési előleg megfizetése mellett. 

A kártyás előre fizetős vízmérő kizárólag az ahhoz mellékelt 1 db feltöltő kártyával együtt működik. A vízmérő a 

kártyával feltöltött mennyiség eléréséig hagyományos vízmérőként funkcionál, majd a feltöltött mennyiség 

elfogyasztása után a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 58. § (10) bekezdése értelmében 

biztosítandó közegészségügyi követelmények teljesítéséhez szükséges ivóvízmennyiség felhasználását (min. 30 

l/fő/nap) biztosítja. Annak elfogyasztása után a vízmérő lezár. A felhasználónak a víziközmű-szolgáltatás 
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igénybevételéért a Vksztv. és a felhatalmazása alapján kiadott miniszteri rendelet szerinti díjat kell fizetnie. A 

felhasználó meghatározott időközönként, egyéni ivóvíz felhasználási igényeinek megfelelő mértékű mennyiséget 

vásárolhat, melyet minden esetben Szolgáltatónak előre fizet meg.  

Tartozással rendelkező felhasználó esetében a felhasználó által a szolgáltatónál megigényelt és előre megfizetett 

szolgáltatás mértékének tartozástörlesztés céljából történő arányos elosztását szolgáltató határozza meg az alábbiak 

szerint:  

megigényelt ivóvíz mennyiség (100%) = szolgáltatott ivóvíz mennyiség (65%) + tartozástörlesztés (35%), 

amely arány valamennyi befizetés alkalmával realizálódik. 

A kártyafeltöltés alkalmával a szolgáltató személyes ügyfélszolgálatán megfizeti a feltöltendő összeget, amely után 

megtörténik a kártya egyenlegfeltöltése. 

A Víziközmű-szolgáltató jogosult a felhasználóval szemben fennálló követelésének bírósági eljárásban történő 

érvényesítését megelőzően követelését a felhasználó részére küldött fizetési felszólítással érvényesíteni.  

A számla ellenértékének késedelmes megfizetése esetén a felhasználó a késedelem időtartamára a Ptk. szerinti 

késedelmi kamat megfizetésére köteles.  

A fennálló tartozás teljes kiegyenlítését követően, a felhasználó kezdeményezi a szolgáltatónál az előrefizetős 

vízmérő leszerelését és hagyományos vízmérő felszerelését, melyet szolgáltató díj ellenében végez. 

 

X. Az igénybe vett víziközmű-szolgáltatás elszámolása, számlakibocsátás 

A víziközmű-szolgáltató a szolgáltatási díjról felhasználási helyenként a leolvasott fogyasztási adatok szerint 

legalább évente egy alkalommal elszámoló számlát bocsát ki. 

Az E.R.Ö.V. Víziküzmű Zrt. a számlákat kizárólag Magyarország területére kézbesíti postai úton. 

A víziközmű-szolgáltató az évi egy elszámoló számla mellett évi legalább 3, de legfeljebb 11 részszámlát bocsát 

ki. Többhavi fogyasztás kiszámlázása esetén az esedékesség meghatározása során biztosítani kell, hogy a felhasználó a 

számlában szereplő összeget annyi havi részletben fizethesse meg, ahány havi fogyasztást a számla tartalmaz. 

Ha a szolgáltatás igénybevétele nem folyamatos, a felek a fenti bekezdésben foglaltaktól eltérő számú részszámla 

kibocsátásában vagy részszámla alkalmazásának mellőzésében is megállapodhatnak 

A felhasználási helyen elfogyasztott víz mennyiségének megállapítása szempontjából a bekötési vízmérőn mért 

fogyasztás az irányadó. 

A bekötési vízmérő és az elkülönített vízhasználatokat mérő mellékvízmérők mérési különbözetéből megállapított 

fogyasztási különbözetet - eltérő megállapodás hiányában -a bekötési vízmérő szerinti Felhasználó köteles megfizetni 

a Víziközmű-szolgáltatónak. A Felhasználó kötelessége, hogy tájékoztassa a Víziközmű-szolgáltatót a felhasználási 

helyen belüli belső elszámolás módjáról. 

A Szolgáltató, vagy nevében a megbízottja számlát állít ki, mely a fogyasztási kategóriák szerint eltérő 

gyakorisággal történik a következők szerint:  

1. nem lakossági felhasználók havonta, kéthavonta, hathavonta; 

2. lakossági, illetve azon nem lakossági felhasználók, akinek lakossági díjon kerül a vízfogyasztás 

elszámolásra havonta, kéthavonta, hathavonta vagy évente egyszer; 

3. időszakos vízfelhasználók számára hathavonta vagy évente egyszer. 

A számlakibocsátás gyakorisága egyes esetekben, egyedi megállapodás alapján ettől eltérhet. 

Mellékmérős szerződéssel rendelkező Elkülönített Vízhasználók számára az adott felhasználási helynek megfelelő 

gyakorisággal készül számla. 

A bekötési vízmérő és a mellékvízmérők mérési különbözeteként megállapított vízfogyasztás utáni víziközmű-

szolgáltatási díjat a bekötési vízmérő szerinti Felhasználó fizeti meg a Víziközmű-szolgáltatónak mindaddig, míg a 
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bekötési vízmérő adatai helyett a mellékvízmérőkön mért fogyasztás alapulvételével történő elszámolási módra való 

áttérést az adott bekötési vízmérőhöz tartozóan érintett mellékszolgáltatási szerződéssel rendelkező Elkülönített 

Vízhasználók nem kérik, és ezt a kérést a Víziközmű-szolgáltató a jogszabályi feltételek fennállásának ellenőrzése 

után vissza nem igazolta, a jelen Üzletszabályzatban leírtak szerint.  

 

A bekötési mérő és a mellékvízmérők közötti mérési különbözet keletkezésének leggyakoribb okai az alábbiak:  

 

- bekötési vízmérő és a mellékvízmérők közötti vezeték hálózaton történő elfolyások, 

vízvételezések;  

- mellékvízmérő nélküli vízvételezés;  

- távmelegvíz ellátás esetén az ivóvízhálózat szabálytalan összekapcsolása – vagy műszaki hiba 

miatti  

       összekapcsolódása – a cirkulációs melegvíz-hálózattal;  

- a lakáson belüli keverő-csaptelep meghibásodása - gátrepedés - miatt vagy a zuhanyzófejre 

szerelt elzáróval 

 összekapcsolt ivóvíz- és melegvíz-hálózat nyomáskülönbségéből adódó átáramlás;  

- villanybojlerek biztonsági szelepének meghibásodása során – a lefolyóba közvetlenül bekötött, 

ezáltal nem 

 észrevehető – a mellékvízmérő indulási érzékenysége alatt bekövetkező elfolyás;  

- a mellékvízmérő meghibásodása miatt a korábbi átlagtól magasabb tényleges vízhasználat;  

- látszólag működő, sértetlen mellékvízmérő – végleges vagy időszakos – szerkezeti 

meghibásodása, tényleges 

 használattól kevesebb mérés;  

- a leolvasási időpontokban nem leolvasható mellékvízmérőkön az átlagtól eltérő fogyasztás vagy 

ennek 

 következményeként utólag végrehajtott számlamódosítás;  

- a mellékvízmérő indulási érzékenysége alatt (a mérő tehetetlenségi tartományában) történő 

vízhasználat;  

- nem egy időben történik meg a bekötési vízmérő és a mellékvízmérők leolvasása;  

- szabálytalan vízvételezés, a mérés manipulálása;  

- nem a valós mérőállást jelentik be az Elkülönített Vízhasználók;  

- házi vezetékhálózaton beépített szerelvények karbantartásának hiánya;  

- az alapvető méréstechnikai adottságok.  

 

Kiemelt figyelemmel, mérlegeléssel kell értékelni a mérők indulási érzékenységéből adódó alapvető méréstechnikai 

adottságot.  

 

A vízmérők műszaki jellemzője, hogy a fogyasztást csak egy adott átfolyási kapacitás - indulási érzékenység - 

felett képesek mérni. A mellékvízmérők méretlen - tehetetlenségi - tartományába eső vízmennyiségek viszont a közös 

hálózaton összeadódnak, s így a bekötési vízmérő ezeket, azaz az épületbe szolgáltatott tényleges vízmennyiséget 

méri. A vízmérők indulási érzékenysége – és a vízmérés technika alapvetően adott ±2%-os mérési pontatlanságán 

túlmenően – általában meghatározó szerepet tölt be a mérési különbözet mennyiségének alakulásában. Ezt jelentősen 

befolyásolják a bekötési vízmérő utáni – épületen belüli – fogyasztói szokások a vezetékek, csapok, szerelvények 

minősége, műszaki állapota.  

 

A bekötési vízmérő és mellékvízmérők negatív összegű mérési különbözete (amikor a mellékvízmérőkön mért 

mennyiségek összege meghaladja a bekötési mérőn mért mennyiséget egy elszámolási időszakban) mérési hibára 

utaló jel. Az adott Felhasználóra vonatkozó éves elszámolás során a Víziközmű-szolgáltató vizsgálatot indíthat a 

mérési hiba felderítésére és kiküszöbölésére. 
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Az éves elszámoláson és a Felhasználó indokolt kérelmére – a Vhr. 65.§ (10) bekezdése alapján – kibocsátott 

elszámoló számlához kapcsolódó elszámoláson kívüli időszakos elszámolás során a Víziközmű-szolgáltató a 

Felhasználó részére nem fizeti vissza a keletkező elszámolási különbözet összegét.  

Amennyiben a Felhasználó vagy Elkülönített Felhasználó nem teszi a Víziközműszolgáltató számára lehetővé a 

fogyasztásmérők leolvasását, a IX. fejezetben leírtak szerint, akkor a Víziközmű-szolgáltató a számlázandó víz 

mennyiségét becsléssel állapítja meg. 

Amennyiben a becsült fogyasztásról szóló számlát a Felhasználó kifogásolja és információt szolgáltat a bekötési 

vízmérő/mellékvízmérő/locsolómérő valódi állásáról, vagy biztosítja a Víziközmű-szolgáltató általi leolvasás 

lehetőségét, akkor a bejelentés vagy leolvasott mérési eredménynek megfelelően a Víziközmű-szolgáltató új számlát 

bocsát ki a Felhasználó részére. 

 

Az éves elszámolást követően a Víziközmű-szolgáltató 12 havi fogyasztás alapján új átlag mennyiséget állapít 

meg. Ha a jelenlegi és az új  átlagmennyiség eltér, a víziközmű-szolgáltató jogosult az  új átlagmennyiség alapján 

történő számla kiállítására. 

Ha a felhasználási helyre vonatkozó fogyasztási szokások a felhasználó által igazoltan megváltoznak, lehetősége 

van a felhasználónak ezt a átlagszámla kiállítása előtt jelezni, mely alapján a számított átlagfogyasztás korrigálásra 

kerül.  

Az átalánydíjas besorolású lakossági Felhasználók esetében az elszámolás és számlázás alapja a 58/2013. (II.27.) 

Korm. rendeletben (25-ös számú melléklet) szereplő átalánymennyiségek figyelembevételével meghatározott 

mennyiség, mely háromhavonta kerül számlázásra. 

Árváltozások esetén, a szolgáltató arányosítással állapítja meg az árváltozás időpontjáig a fogyasztást, majd az 

arányosítással megállapított mérőállástól az új ár került alkalmazásra. Ha a felhasználó az árváltozás napján leolvasott 

vízmérő állást még a számla kiállítás előtt közli a szolgáltatóval, akkor a szolgáltató azt elfogadja a számlakészítés 

alapjául. 

Árváltozás esetén a E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. az új díjakat az erre vonatkozó miniszteri rendelet megjelenését 

követően haladéktalanul felteszi a honlapjára, és a soron következő számlával egyidejűleg is tájékoztatja a 

felhasználókat. 

A felhasználó, díj ellenében a szolgáltatótól hiteles számlamásolatot kérhet. A szolgáltató csak a 

számlatulajdonosnak, illetve a 2011. évi CCIX. törvény alapján erre jogosultaknak adhat ki számlamásolatot. A 

szolgáltatások díjszabása elérhető a www.erovzrt.hu weboldalon és a szolgáltató ügyfélszolgálati irodájában. 

A Szolgáltató a Felhasználó részére nyomtatott, papír alapú számlát bocsát ki, melyet a Felhasználó számlafogadási 

címére juttat el. 

A Felhasználó igényelhet a jogszabályokban meghatározott elektronikus számlát is, a Víziközmű-szolgáltatóval 

szerződéses kapcsolatban lévő elektronikus számlakibocsátókon keresztül. 

 

 Ha a felhasználó a számla tartalmát vitatja, a víziközmű-szolgáltatónál kifogást emelhet. A kifogás bejelentésének 

a számla kiegyenlítésére akkor van halasztó hatálya, ha azt a felhasználó a fizetési határidő lejártát megelőzően közölte, 

és a számlán feltüntetett mennyiség alapján számított havi fogyasztás az előző 12 hónap havi átlagfogyasztásának 150 

százalékát meghaladja. 

A víziközmű-szolgáltató köteles a kifogást megvizsgálni, és a kifogás közlésétől számított 15 napon belül 

álláspontjáról a felhasználót írásban értesíteni. 

Ha a felhasználót a kifogás alapján visszatérítés illeti meg, a víziközmű-szolgáltató a XI. fejezetben leírtak szerint 

jár el. 

Ha a víziközmű-szolgáltató a kifogást elutasítja a felhasználó a halasztó hatályú fizetési kötelezettségének 

legkésőbb az elutasítás kézhezvételétől számított 8. napon tesz eleget. 
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(4) A Vksztv. 31/B. § ((3) A szerződött víziközmű-szolgáltató a Hivatal által meghatározott átmeneti díjról szóló határozat 

kézhezvételét követően, a soron következő számlában, az ideiglenes szolgáltatás kezdete napjára visszamenőleges hatállyal 

érvényesítheti díjigényét az ideiglenes szolgáltatással érintett vízközmű-rendszerre csatlakozott felhasználóval szemben) 

bekezdésében meghatározottak végrehajtása során, vagy a víziközmű-szolgáltató érdekkörében felmerült egyéb okból 

elmaradt számlázás esetén a felhasználó a szolgáltatási díjat vagy díjkülönbözetet az elmaradt számlázás időtartamával 

azonos időn belül, egyenlő részletekben jogosult kiegyenlíteni. Ez esetben késedelmi kamat nem számítható fel. 

Ha a víziközmű-szolgáltató vagy a felhasználó fizetési kötelezettségét nem határidőre teljesíti, köteles az 

üzletszabályzatban meghatározott késedelmi kamatot és a késedelem miatt keletkezett többletköltséget a másik félnek 

megtéríteni. 

 

XI. Az igénybe vett víziközmű-szolgáltatás díjának megfizetése 

Ebben a fejezetben a Felhasználó alatt a Felhasználót és az Elkülönített Vízhasználót együtt kell érteni. 

A Felhasználó a számára kiállított számlát az azon feltüntetett fizetési határidőig köteles kiegyenlíteni. 

A Szolgáltató köteles a számlát a felhasználó részére történő eljuttatásáról oly módon gondoskodni, hogy a számla 

kiegyenlítésére a felhasználónak a kézhezvételtől legalább 8 nap rendelkezésre álljon. 

Amennyiben Felhasználó a számlát határidőben nem egyenlíti ki, hátralék kezelési költség megfizetésére köteles, 

amely költség mértékét a Víziközmű-szolgáltató a www.erovzrt.hu honlapján tesz közzé. 

A tartozás késedelemmel történt kiegyenlítését követően a Víziközmű-szolgáltató a felszámított hátralékkezelési 

költséget a felszólító levélben írja elő, mellyel a Felhasználó folyószámláját megterheli. 

Felhasználók a számlákat az alábbi módokon egyenlíthetik ki: 

- készpénz átutalási megbízással (csekk) 

- a felhasználó kezdeményezésére csoportos beszedési megbízással 

- a felhasználó kezdeményezésére pénzintézeten keresztül átutalással (internetes banki átutalás is) 

- készpénzzel a központi és a fiók ügyfélszolgálatokon 

- bankkártyával a központi ügyfélszolgálaton (Szekszárd, Interspar) 

- inkasszóval. 

A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény alapján, a készpénzátutalás megbízás 

azon a napon teljesül, amikor a pénz a Víziközmű-szolgáltató számláján megjelenik. Végszámla (záró számla) 

kiállítására a közüzemi szerződés megszűnésével egyidejűleg kerül sor. A végszámla (záró számla) tartalmazza a 

felhasználási helyen a megszűnés időpontjában rögzített záró mérőállást. A végszámla teljesítésének határideje a számla 

kiállításától számított 15 nap. 

Ha az elszámolást követően a felhasználó számára visszatérítés jár (ideértve felhasználót megillető késedelmi 

kamatot is), az összeget a Víziközmű-szolgáltató a felhasználó technikai számláján jóváírja és a jóváírt összeggel a 

soron következő számla összegét vagy ha a visszatérítendő összeg az első soron következő számlánál magasabb, a többi 

soron következő számla szerint fizetendő összeget csökkenti. Ha a megtérítendő összeg az 5000 forintot meghaladja, a 

felhasználó írásbeli kérésére a visszatérítendő összeget a Víziközmű-szolgáltató a visszatérítési igény elismerését vagy 

megállapítását követő 8 napon belül készpénz kifizetéssel vagy a jogosult által meghatározott fizetési számlára történő 

átutalással teljesíti. 

1. A fizetési hátralékok behajtása 

Az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. fenntartja a jogot a felhasználóval szembeni követelésének harmadik fél felé történő 

eladására, valamint a tartozás megbízott útján (követeléskezelő) történő beszedésére. A követelés harmadik fél felé 

történő eladásáról az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. a felhasználót írásban a számlán, vagy egyéb módon értesíti. A tartozás 

beszedésével kapcsolatban felmerülő költségeit azzal a felhasználóval szemben jogosult érvényesíteni, akivel szemben 

azok felmerültek. 

2. Késedelmes fizetés 
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A fizetési hátralékok behajtására az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. kezdeményezheti a felhasználókkal történő 

kapcsolatfelvételt. A lejárt esedékességű követelésről postai úton a kintlévőség kezelési szabályzat szerint tájékoztatja 

a felhasználót. Amennyiben a felhasználó díjfizetési kötelezettségének a felszólítás ellenére sem történik meg, úgy az 

E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. vagy megbízottja fizetési meghagyás kibocsátását, polgári per indítását, illetve végrehajtási 

eljárás megindítását kezdeményezheti, illetve a vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint a szolgáltatást 

felfüggesztheti, korlátozhatja, esetleg előrefizetős mérőt helyezhet el, ha ebben és a fennálló tartozások megfizetésében 

a felhasználóval megállapodott. 

3. Részletfizetés vagy fizetési halasztás iránti kérelem 

Ebben a fejezetben a Felhasználó alatt a Felhasználót és az Elkülönített Vízhasználót együtt kell érteni. 

A védendő felhasználókra vonatkozó szabályokat a XI. fejezet 5. pontja tartalmazza. 

Ha a felhasználó díjfizetési kötelezettségének a számlán feltüntetett fizetési határnapig egy összegben nem tud 

eleget tenni, akkor a felhasználó részletfizetési kérelmet nyújthat be a szolgáltatóhoz, melynek költségét  

Víziközmű-szolgáltató árszabása tartalmazza.  

Részletfizetési megállapodás megkötését a felhasználó írásos kérelme alapján a szolgáltató mérlegeli, majd 

beleegyezéséről, illetve annak feltételeiről tájékoztatja a felhasználót. Ekkor a felhasználó a tartozását a 

megállapodásban feltüntetett határidők és részösszegek szerint köteles törleszteni. A részletfizetési megállapodás 

megkötésével a felhasználó a tartozását elismeri, és egyben kötelezettséget vállal a részletfizetés mellett az esedékes 

számlák határidőre történő kiegyenlítésére is. 

A részletfizetés időtartama az igénylést megelőző 12 hónapban számlázott felhasználásból számított havi 

átlagfogyasztáshoz viszonyítva: 

- három havi átlagfogyasztás ellenértékét meg nem haladó tartozás esetén legfeljebb három hónap 

- három havi átlagfogyasztás ellenértékét meghaladó tartozás esetén legfeljebb hat hónap. 

Hat hónapnál hosszabb részletfizetés kizárólag kérelemre, indoklással méltányosságból adható. 

A fizetési haladék időtartama legfeljebb 60 nap, különös méltánylást érdemlő esetben 90 nap. 

A részletfizetés, fizetési haladék időtartama alatt – amennyiben a felhasználó a megállapodásban rögzítetteket 

pontosan teljesíti – késedelmi kamat felszámítására nem kerül sor. A részletfizetés, fizetési haladék adminisztrációjával 

kapcsolatosan eljárási díj felszámítására kerül sor a mindenkor érvényes egyéb díjtételek lista alapján. A részletfizetési 

kedvezmény, illetve a fizetési haladék az eljárási díj befizetését követően lép érvénybe. A díj meg nem fizetése a 

kedvezmény, haladék törlését eredményezi. 

A megállapodás be nem tartása esetén a fizetési határidő eredménytelen elteltét követően a szolgáltató a 

részletfizetési kedvezményt visszavonhatja, ekkor a követelés egy összegben és azonnal esedékessé válik. A szolgáltató 

jogosult azonnal intézkedni a követelés jogi úton történő érvényesítése érdekében, illetve követelését a felhasználó 

értesítése után vízszolgáltatás korlátozásának vagy felfüggesztésének alkalmazásával érvényesítheti. 

Nem adható részletfizetési kedvezmény annak a Felhasználónak, 

- akinek a kérelemében foglalt összeg nem haladja meg a havi átlagfogyasztásának ellenértékét; 

- aki két éven belül már részesült részletfizetési kedvezményben, de nem teljesítette időben a 

befizetéseket; 

- akinek tartozásrendezése jogi eljárás folyamatában van. 

Újabb részletfizetés, vagy haladék csak az előző megállapodás lejártát követően adható felhasználónak még akkor 

is, ha a megállapodásban rögzítetteket pontosan teljesíti. 

A Felhasználónak a részletek fizetése mellett a mindenkor esedékes számlákat is ki kell egyenlítenie.  

A Felhasználó, a részletfizetési kérelmen kívül fizetési halasztást is kérhet a Víziközmű-szolgáltatótól. 

A halasztás iránti kérelem elbírálására a részletfizetésnél írtak az irányadóak. 
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Abban az esetben, ha a Felhasználónak lejárt esedékességű tartozása áll fenn a Víziközmű-szolgáltató felé, részére 

új bekötés más felhasználási helyen nem építhető ki. 
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4. A késedelmes fizetés esetei 

Ha a felhasználó a szolgáltatási díjat nem fizeti meg, a víziközmű-szolgáltató - a Vksztv. 58. §-ban meghatározott 

következményekre való figyelemfelhívás mellett - legalább kétszer írásban felszólítja a felhasználót fizetési 

kötelezettsége teljesítésére. A felszólításnak tartalmaznia kell a felhasználó azonosító számát, a felhasználó nevét, a 

felhasználó címét, a felhasználási hely címét, az elszámolás alapjául szolgáló fogyasztásmérő gyári számát, a 

szerződésszámot, a bizonylatszámot, az esedékességet, lejárt idejű tartozás összegét, valamint annak eredeti fizetési 

határidejét. A fizetésre történő második felszólítás felhasználó részére történő kézbesítése és a Vksztv. 58. §-ban 

meghatározott intézkedés alkalmazása között legalább 15 napnak el kell telnie. Az értesítésben a víziközmű-szolgáltató 

köteles meghatározni azt az 5 munkanapot, amely időszakon belül a közüzemi ivóvíz-szolgáltatás felfüggesztését vagy 

korlátozását végre kívánja hajtani. 

(Vksztv. 58. § (1) *  A víziközmű-szolgáltató a létfenntartási, a közegészségügyi és a katasztrófa-elhárítási vízigények teljesítése 

mellett a víziközmű-szolgáltatás korlátozása, illetve felfüggesztése körében az alábbi intézkedések megtételére jogosult: 

a. a közüzemi ivóvíz-szolgáltatást külön berendezés beépítésével időben és mennyiségben korlátozhatja, 

b. az átfolyó ivóvíz mennyiségét csökkentő szűkítőt helyezhet el, 

c. lakossági felhasználó esetében a közüzemi ivóvíz-szolgáltatást felfüggesztheti, ha a létfenntartási és közegészségügyi 

vízigények teljesítéséhez szükséges ivóvízellátást más, elérhető módon biztosítja, 

d. előrefizetős mérőt helyezhet el, ha ebben és a fennálló tartozások megfizetésében a felhasználóval megállapodott, 

vagy 

e. nem lakossági felhasználó esetében a közüzemi ivóvíz-szolgáltatást felfüggesztheti, illetve 45 napon túli díjtartozás 

esetében 30 napos határidővel a közszolgáltatási szerződést felmondhatja. 

(2) Az (1) bekezdés nem alkalmazható egészségügyi és gyermekintézmények esetében, továbbá lakossági felhasználó részére 

végzett közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás esetében. 

(2a)  Létfenntartási és a közegészségügyi vízigények teljesítését az illetékes népegészségügyi szerv ellenőrizheti és szükség 

szerint intézkedik a víziközmű-szolgáltatóval szemben. 

(3) A víziközmű-szolgáltató az alábbi feltételek együttes fennállása esetében jogosult az (1) bekezdés szerinti intézkedések 

megtételére: 

a. a lakossági felhasználó fizetési kötelezettségével 60 napot meghaladó késedelembe esett vagy az 52. § (2a) bekezdése 

szerinti elszámolási módot választó elkülönített vízhasználó hitelesítéssel nem rendelkező mellékvízmérőt működtet, 

valamint, ha az e törvény és a végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározott módon nem teszi lehetővé 

a mellékvízmérő leolvasását, 

b.  

c. a víziközmű-szolgáltató a felhasználót az (1) bekezdésben meghatározott következmények kilátásba helyezésével 

fizetési kötelezettsége teljesítésére a (4) bekezdésben foglaltak szerint legalább kétszer írásban felszólította, és a 

második felszólításban a szociálisan rászoruló felhasználó figyelmét felhívta az e törvény és a végrehajtására kiadott 

kormányrendelet alapján őt megillető kedvezményekre, valamint 

d. a felhasználási hely fekvése szerint illetékes népegészségügyi szervet a (4) bekezdésben foglaltak szerint értesítette.) 

(3a)  Ha a víziközmű-szolgáltató és a lakossági felhasználó az (1) bekezdés d) pontjában foglaltak alkalmazásában állapodott 

meg, de az előrefizetős mérő alkalmazásában történt megállapodást követően az előrefizetős mérő a felhasználói díjfizetés 

hiánya miatt lezár, akkor az (1) bekezdés a)-c) pontjaiban foglaltak alkalmazhatóak. 

(4)  A lakossági felhasználó (3) bekezdés c) pontja szerinti első felszólítása - a felhasználó elektronikus úton történő 

kapcsolattartásra is kiterjedő előzetes és kifejezett hozzájárulása esetén - elektronikusan, postai vagy a lakossági felhasználó 

általi átvétel igazolására alkalmas más egyéb módon, a felfüggesztés vagy a korlátozás lehetőségére vonatkozó második 

felszólítása tértivevényes levélben történik. Az illetékes népegészségügyi szervet a második felszólítással egyidejűleg, legalább 

8 nappal az intézkedés bevezetését megelőzően kell értesíteni.) 

Amennyiben a felhasználó díjfizetési kötelezettségének - jogos követelés esetén - a számlán feltüntetett határnapig 

nem tesz eleget, illetve a hátralékok rendezésére vonatkozó megállapodás (részletfizetés, fizetési haladék) nem jött létre 

és a fizetés a tartozás adatait feltüntető fizetési felszólítás ellenére sem történik meg, úgy: 

- a szolgáltató fizetési meghagyás kibocsátását, polgári per indítását, illetve a bíróság jogerős határozata 

alapján végrehajtási eljárás megindítását kezdeményezheti, 

- és/vagy a vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint a szolgáltatást felfüggesztheti, korlátozhatja. 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100209.tv#lbj205id3d19
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100209.tv#lbj206id3d19
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100209.tv#lbj211id3d19
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100209.tv#lbj212id3d19
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Amennyiben a felhasználási helyhez eltérő számlabefogadó van bejelentve, akkor a fizetési felszólításokat a 

Víziközmű-szolgáltató az eltérő számlafogadónak küldi meg, míg az ingatlan tulajdonosának tájékoztató levél kerül 

megküldésre a tartozásról. Társasházak esetében a Víziközmű-szolgáltató az Elkülönített Vízhasználónak fizetési 

felszólítást küld a saját tartozásáról, míg a társasházi közösséget (közös képviselőt) tájékoztató levélben értesíti a várható 

intézkedésekről.  

Első intézkedésként a Víziközmű-szolgáltató az összes lejárt határidejű tartozásról fizetési felszólítót küld a 

Felhasználónak, illetve az Elkülönített Vízhasználónak, melyben a jogkövetkezmények rögzítése mellett felszólítja a 

Felhasználót, hogy tartozását a fizetési felszólító kézhezvételétől számított 8 napon belül fizesse meg. Egyben felhívja 

a Felhasználó figyelmét, hogy nemfizetés esetén tartozása átadásra kerül a követeléskezelő felé. Szolgáltató jogosult a 

fizetési emlékeztető és a felszólító levél kibocsátásakor költségeit a hátralékos felhasználóval megtéríttetni. A 

felszólítások költségeit a mindenkor érvényes egyéb díjtételek hirdetmény tartalmazza. Ha a felszólítás kiállítására 

bizonyíthatóan adminisztrációs vagy egyéb hiba miatt került sor, és a felhasználó emiatt nem tudta számláját 

határidőben befizetni, a felszámított felszólítási költség törlésre kerül. 

Amennyiben a Felhasználó a díjfizetési kötelezettségének ennek ellenére sem tesz eleget, második intézkedésként 

a Víziközmű-szolgáltató a tartozás behajtásához követelés kezelő segítségét veszi igénybe, és megkezdi a szükséges 

intézkedések megtételét a szolgáltatás korlátozásának érvényesítéséhez.  

A víziközmű-szolgáltató és a felhasználó eltérő írásos megállapodásának hiányában a lakossági felhasználóval 

szemben a közüzemi ivóvíz-szolgáltatás felfüggesztésére vagy korlátozására csak olyan időpontban kerülhet sor, 

amelyről a víziközmű-szolgáltató a lakossági felhasználót előre értesítette. 

Szolgáltató tájékoztatja a Népegészségügyi Hatóságot a szolgáltatás korlátozásáról, ezzel egy időben tértivevényes 

levélben értesíti Felhasználót a korlátozás végrehajtásának időpontjáról.  

Az értesítő lakossági Felhasználók esetében tartalmazza a fennálló tartozás teljes összegét tételenként/jogcímenként, az 

eredeti fizetési határidővel együtt, valamint azt az 5 napos időintervallumot, amikor a korlátozás műszaki megvalósítása 

megtörténik. 

Lakossági felhasználóval szemben a víziközmű-szolgáltató által végrehajtott közüzemi ivóvíz-szolgáltatás 

felfüggesztése esetében a létfenntartási és közegészségügyi vízigények egyidejű biztosításáról a Vksztv. 58. § (10) 

bekezdésében meghatározott módon és mértékben gondoskodni kell. 

A közüzemi ivóvíz-szolgáltatás felfüggesztését vagy korlátozását megelőző írásbeli jognyilatkozat akkor tekinthető 

közöltnek, ha azt a címzettnek vagy az átvételre jogosult más személynek tértivevény-szolgáltatással feladott 

küldeményként vagy egyéb igazolható módon kézbesítik. 

A fenti bekezdésben foglaltakon túlmenően a postai szolgáltatásokról szóló törvény szerint tértivevény-

szolgáltatással feladott küldeményként kézbesített jognyilatkozatot, 

a. ha a címzett vagy az átvételre jogosult más személy a küldemény átvételét megtagadja, a kézbesítés 

megkísérlésének napján, 

b. ha az „nem kereste” kézbesíthetetlenségi ok jelzésével érkezik vissza a feladóhoz, a második 

eredménytelen kézbesítési kísérletet követő ötödik munkanapon - az ellenkező bizonyításig - 

kézbesítettnek kell tekinteni. 

A lakossági felhasználó - ha a közüzemi ivóvíz-szolgáltatásra igényt tart - közüzemi díjtartozásának, valamint a 

korlátozás foganatosításával és visszaállításával kapcsolatban felmerülő díj rendezését a víziközmű-szolgáltató felé 

igazolni köteles. A víziközmű-szolgáltató ezen igazolás közlését követő 3 napon belül a víziközmű-szolgáltatást teljes 

körűen visszaállítja. 

Lakossági felhasználóval szemben a Víziközmű-szolgáltató által közüzemi ivóvíz-szolgáltatás felfüggesztése vagy 

korlátozása csak az illetékes népegészségügyi szakigazgatási szerv Vkszt. szerint szabályozott hozzájárulásával 

kezdeményezhető. 

Amennyiben a Felhasználó a fentiek ellenére sem fizeti meg a tartozását, akkor: 

- lakossági Felhasználó esetén a Víziközmű-szolgáltató - a létfenntartási, a közegészségügyi és a 
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katasztrófa-elhárítási vízigények teljesítése mellett - a fővárosi és a megyei kormányhivatal 

népegészségügyi szakigazgatási szervének hozzájárulása mellett: 

• a közüzemi ivóvíz-szolgáltatást külön berendezés beépítésével időben és 

• mennyiségben korlátozhatja;  

• az átfolyó ivóvíz mennyiségét csökkentő szűkítőt helyezhet el;  

• a közüzemi ivóvíz-szolgáltatást felfüggesztheti, ha a létfenntartási és közegészségügyi vízigények 

teljesítéséhez szükséges ivóvízellátást más, elérhető módon biztosítja;  

• előrefizetős mérőt helyezhet el, ha ebben és a fennálló tartozások megfizetésében a felhasználóval 

megállapodott, 

- nem lakossági Felhasználónál a Víziközmű-szolgáltató a fővárosi és a megyei kormányhivatal 

népegészségügyi szakigazgatási szervének ellentétes állásfoglalásának hiánya esetén a közüzemi 

ivóvíz-szolgáltatást felfüggeszti, ami a szolgáltatásból történő kizárást jelenti, és 45 napon túli 

díjtartozás esetében 30 napos határidővel a közüzemi szerződést is felmondhatja. 

A fentiekben felsorolt korlátozási intézkedések nem alkalmazhatóak egészségügyi és gyermekintézmények 

esetében, továbbá közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás esetében. 

A közegészségügyi követelmények teljesítéséhez szükséges ivóvízellátás akkor biztosított, ha az ivóvízellátás 

legalább 20 l/fő/nap mennyiségben, négy emeletnél nem magasabb lakóépület esetén legfeljebb  

150 m távolságon belüli, négy emeletnél magasabb lakóépületben pedig négy emeletnél nem nagyobb szintkülönbséggel 

járó vízvételezési lehetőséggel (közkifolyóról, tűzcsapról, szállított vízből) adott. 

A Víziközmű-szolgáltató jogosult minden, az adóssal szembeni megalapozottnak bizonyuló követelésének 

érvényesítésével kapcsolatban felmerült költségét, eljárási díjat, illetéket és kárt az adóssal szemben érvényesíteni. 

A mellékszolgáltatási szerződést az elkülönített vízhasználó 30 napos határidővel, a víziközmű-szolgáltató a 

fizetési késedelem miatt kezdeményezett fizetési meghagyás kibocsátását követő 15 napos határidővel felmondhatja. 

A mellékszolgáltatási szerződések felmondásáról a bekötési vízmérő Felhasználóját a Víziközmű-szolgáltató 

köteles tájékoztatni. 

A szolgáltatás korlátozásának/felfüggesztésének, illetve újra indításának költségei a Felhasználót terhelik. 

A Felhasználó - amennyiben a közüzemi ivóvíz-szolgáltatásra igényt tart - közüzemi díjtartozásának, valamint a 

korlátozás/felfüggesztés foganatosításával és visszaállításával kapcsolatban felmerülő díj rendezését a Víziközmű-

szolgáltató felé igazolni köteles. A Víziközmű-szolgáltató ezen igazolás közlését követő 3 napon belül a víziközmű--

szolgáltatást teljes körűen visszaállítja.  
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5. Behajtási költségátalány 

A víziközmű-szolgáltató a behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény 3.§(1) bek. alapján rögzíti, hogy 

az általa vállalkozásokkal, illetve szerződő hatóságokkal kötött szerződések esetében a kötelezettet, illetve a szerződő 

hatóságot terhelő, kereskedelmi ügyletből eredő fizetési kötelezettség teljesítésének késedelme esetén a követelése 

behajtásával kapcsolatos költségei fedezetéül negyven eurónak megfelelő, a Magyar Nemzeti Bank –  késedelem 

kezdőnapján érvényes –  hivatalos deviza-középárfolyama alapján meghatározott forintösszegre, azaz behajtási 

költségátalányra tart igényt.. A behajtási költségátalányt a víziközmű-szolgáltató a késedelem bekövetkezésétől 

számított egy éves jogvesztő határidőn belül követelheti. A követelés esedékességének időpontja önkéntes teljesítés 

esetén ennek időpontja, önkéntes teljesítés hiányában a teljesítésre való első felszólítás időpontja. 

 A kötelezett a behajtási költségátalány megfizetésére nem köteles, ha az erre irányuló igény érvényesítése során a 

késedelmet kimenti. 

 A késedelmes fizetés jogkövetkezményeinek alkalmazása során – kétség esetén – a víziközmű-szolgáltató 

kötelezettsége a számla jogszabályoknak megfelelő kézbesítésének bizonyítása. 

 Ha a felhasználó a számlával kapcsolatban kifogást emelt, a víziközmű-szolgáltató nem számít fel behajtási 

költségátalányt a számlakifogás helybenhagyása miatt kiállított helyesbítő számla fizetési határidejének lejártáig vagy 

a számlakifogás elutasításának felhasználói kézhezvételétől számított nyolcadik napig. 

 A behajtási költségátalány megfizetésére irányuló kötelezettség teljesítése nem mentesít a késedelem egyéb 

jogkövetkezményei alól, a kártérítésbe azonban a behajtási költségátalány összege beszámít. 

6. Védendő felhasználókra vonatkozó szabályok 

Védendő felhasználó a Vhr 88/B.§(1). bek. megjelölt azon szociálisan rászoruló természetes személy aki, vagy 

akinek a háztartásában 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. 45. § (1) bekezdés a) pontja szerint a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások   

  viseléséhez nyújtott települési 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   

  számított 3 éven keresztül, 

 g) a Gyvt. 54. §-a szerinti nevelőszülő, aki saját háztartásában neveli a gondozásába helyezett nevelésbe  

  vett gyermeket, vagy 

 h) a Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének   

  biztosításáról szóló 2018. évi CIII. törvény (a továbbiakban: 2018. évi CIII. törvény) szerinti   

  Lebonyolítóval a 2018. évi CIII. törvény alapján bérleti jogviszonyban áll, 

 i) a Szoctv. 38-39/C. §-a szerinti gyermekek otthongondozási díjában részesül. 

 

 

 

Fogyatékkal élő felhasználó, a természetes személy, aki 

• a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény szerinti fogyatékossági 

támogatásban részesülő személy, 

• a vakok személyi járadékában részesülő személy, továbbá 
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• az a személy, akinek életét vagy egészségét a víziközmű-szolgáltatás felfüggesztése vagy annak 

korlátozása közvetlenül veszélyezteti. 

A víziközmű-szolgáltató a védendő felhasználókat megillető kedvezmények biztosítása céljából kezeli a Vksztv. 

58/A. § (1) bekezdés szerinti kedvezményre való jogosultság fennállását igazoló személyes adatokat és a személyes 

adatok különleges kategóriájába tartozó adatokat. 

A védendő felhasználók nyilvántartásába történő felvételt a felhasználónak kell kérnie. A kérelemben meg kell 

jelölnie, hogy az e törvényben és a felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben meghatározott különleges 

bánásmód vagy kedvezmények közül melyek illetik meg, és azokból melyikre tart igényt. A kérelemhez csatolnia kell 

a védendő felhasználói körbe tartozás igazolására szolgáló - a Vksztv. 61/A. § (4) bekezdésben, valamint az e törvény 

felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben meghatározott - iratokat. 

A víziközmű-szolgáltató a nyilvántartásba vételről a védendő felhasználót 8 napon belül írásban tájékoztatja. A 

tájékoztatás tartalmazza, hogy 

a) a nyilvántartás szerint a védendő felhasználó milyen kedvezményeket vehet igénybe, 

b) az adatváltozás bejelentésére mely időpontokban és módon biztosít lehetőséget a víziközmű-szolgáltató, 

valamint 

c) a védendő felhasználónak a Vksztv. 61/A. § (6) bekezdésben meghatározott feladatait milyen módon és 

formában kell teljesítenie. 

 A védendő felhasználói körbe tartozás igazolására a felhasználó kérelmére igazolja 

a) a jegyző, hogy a felhasználó életvitelszerűen tartózkodik a kérelemben megjelölt felhasználási helyen, 

b) a védendő felhasználói státuszra jogosító ellátást megállapító szerv, hogy a kérelem benyújtásakor a 

védendő felhasználó részesül az adott ellátásban, illetve, hogy a védendő felhasználói jogosultságot a 

felhasználó egészségi állapota alapozza meg. 

A jegyző és az ellátást megállapító szerv a Vksztv. 61/A. § (4) bekezdés szerinti igazoláson köteles feltüntetni, 

hogy az igazolás mely felhasználási hely tekintetében történő felhasználásra került kiadásra. Ugyanazon felhasználónak 

egyidejűleg csak egy felhasználási hely tekintetében adható ki igazolás. 

A védendő felhasználók nyilvántartásba történő felvételt követően a védendő felhasználó minden év március 31-ig 

az e törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben előírtak szerint köteles igazolni, hogy védettsége továbbra is 

fennáll. Határozott időre megállapított védettség esetén a védendő felhasználó a védettségre megállapított határozott 

időszak alatti években, továbbá a védettség lejáratának évében mentesül a március 31-ei igazolási kötelezettség alól. Az 

a fogyatékkal élő felhasználó, aki esetében szakorvosi vélemény kimondja, hogy állapotában nem várható jelentős 

javulás, mentesül a védendő felhasználói körbe tartozás évenkénti igazolása alól. 

 Ha a védettségét megalapozó körülmények megváltozása miatt a lakossági felhasználó már nem jogosult 

kedvezményre, vagy annak évenkénti igazolását elmulasztja, az Vksztv. 58/A. § (1) bekezdése szerinti kedvezményre 

való jogosultság megszűnik. Az Vksztv. 61/A. § (1) bekezdés szerinti célból kezelt adatot a víziközmű-szolgáltató a 

jogosultság megszűnését követően további 5 évig kezeli. 

E Fejezet alkalmazásában a háztartás fogalmát a Szoctv. 4. § (1) bekezdés f) pontja szerint kell értelmezni. 

A szociálisan rászoruló felhasználó ennek való megfelelését 

a) a 20-as melléklet szerinti, 30 napnál nem régebbi, kitöltött és aláírt nyomtatvány, vagy 

b) a szociálisan rászoruló felhasználói státuszt megállapító szerv által kibocsátott, a jogosultság fennállását 

igazoló, 30 napnál nem régebbi igazolás, illetve határozat eredeti példányának bemutatásával igazolhatja 

a víziközmű-szolgáltató felé. 

A víziközmű-szolgáltató az igazolás céljára bemutatott iratok másolatát a jogosultság megszűnését követő 5 évig 

megőrzi. 
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A víziközmű-szolgáltató a szociálisan rászoruló felhasználót a rászorultság igazolását követő 15 napon belül 

nyilvántartásba veszi, és a nyilvántartásba vételről a felhasználót a Vksztv. 61/A. § (3) bekezdése szerint tájékoztatja.  

Ha a nyilvántartásba vétel alapjául szolgáló körülmény határozott ideig áll fenn, és annak meghosszabbítását a 

védendő felhasználó - a határidő lejártát 30 nappal megelőzően a víziközmű-szolgáltató által a részére megküldött 

írásbeli figyelemfelhívás ellenére - nem igazolja, a határozott idő lejártát követő 15 napon belül a víziközmű-szolgáltató 

az érintett védendő felhasználót törli a nyilvántartásból. A víziközmű-szolgáltató értesíti az érintett felhasználót a 

nyilvántartásból való törlésről. 

A víziközmű-szolgáltató a szociálisan rászoruló személyként nyilvántartott védendő felhasználót, valamint azt a 

fogyatékkal élő védendő felhasználót, aki esetében nyilvántartásba történő felvétele során a szakorvosi vélemény nem 

mondta ki, hogy állapotában jelentős javulás nem várható, legalább a Vksztv. 61/A. § (7) bekezdésében meghatározott 

határidőt megelőző 15 nappal közérthetően, írásban, tértivevény-szolgáltatással feladott levélben, a számlalevélben 

vagy egyéb igazolható módon tájékoztatja a Vksztv. 61/A. § (7) bekezdése szerinti kötelezettségéről, egyúttal megküldi 

részére a 20-as melléklet szerinti adatlapot. 

Ha a védendő felhasználók nyilvántartásában nem szereplő lakossági felhasználó díjtartozásával 45 napot 

meghaladó késedelembe esett, a víziközmű-szolgáltató további 15 napon belül írásban, közérthető módon és 

áttekinthető formában tájékoztatja a lakossági felhasználót a szociálisan rászoruló felhasználókat megillető 

kedvezményekről, a védendő felhasználók nyilvántartásába történő felvétel kérelmezésének módjáról, valamint 

megküldi részére a 20-as melléklet szerinti adatlapot. 

Ha a felhasználó kérte a védendő felhasználók nyilvántartásába történő felvételt, annak elbírálásáig a Vksztv. 58. 

§ (1) bekezdés szerinti intézkedést a víziközmű-szolgáltató nem foganatosíthatja. 

A szociálisan rászoruló 12 naptári hónapon belül egy alkalommal kérheti részletfizetési kedvezmény vagy fizetési 

haladék alkalmazását. Erre a szociálisan rászoruló felhasználó figyelmét a fizetési felszólításban fel kell hívni, egyúttal 

tájékoztatni kell a szociálisan rászorulót a részletfizetés, illetve a fizetési haladék leghosszabb igénybe vehető 

időtartamáról és a tervezett fizetési ütemezésről. A víziközmű-szolgáltató a szociálisan rászoruló felhasználó fizetési 

kedvezményre vonatkozó kérelmét 15 napon belül érdemben köteles megválaszolni. 

Részletfizetési kedvezmény és fizetési haladék csak olyan szociálisan rászoruló felhasználót illet meg, aki vállalja, 

hogy a részletfizetés, fizetési haladék igénybevételének időtartama alatt igénybe vett víziközmű-szolgáltatás díját és a 

tartozás részösszegeit, illetve a tartozás halasztott összegét a vízközmű-szolgáltató által méltányosan megállapított, az 

előző bekezdésben részletezett határidőben és ütemezésben kiegyenlíti. 

Ha a szociálisan rászoruló felhasználó a részletfizetési, illetve fizetési haladékra vonatkozó megállapodás feltételeit 

megszegi, a víziközmű-szolgáltató jogosult a részletfizetésre, illetve fizetési haladékra vonatkozó megállapodás 

azonnali hatályú felmondására. 

A részletfizetés, fizetési haladék időtartama alatt a kedvezménnyel érintett díjfizetési kötelezettség vonatkozásában 

a felhasználót kamat- és kötbér fizetési kötelezettség nem terhelheti. 

A részletfizetés időtartama nem lehet kevesebb, mint az igénylést megelőző 12 hónapban számlázott 

felhasználásból számított 

a) egy havi átlagfogyasztás ellenértékét meg nem haladó tartozás esetén két hónap, 

b) 3 havi átlagfogyasztás ellenértékét meg nem haladó tartozás esetén öt hónap, 

c) 3 havi átlagfogyasztást meghaladó tartozás esetén hat hónap. 

A fizetési haladék időtartama legfeljebb 60 nap, különös méltánylást érdemlő esetben 90 nap. 

A részletfizetés, fizetési haladék tekintetében e rendelkezésektől csak a szociálisan rászoruló felhasználó javára 

lehet eltérni. 

Víziközmű-szolgáltató váltás esetén, a korábbi víziközmű-szolgáltató köteles igazolást adni a szociálisan rászoruló 

felhasználónak arról, hogy a váltást megelőző 12 naptári hónap alatt részesült-e fizetési haladékban vagy részletfizetési 

kedvezményben, és a megállapodást teljesítette-e. 



Üzletszabályzat 

2022. 02. 03. 

 

Oldalszám: 45 / 180 
 

 

E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. 

A fogyatékkal élő lakossági felhasználó a védendő felhasználók nyilvántartásába történő felvételére való 

jogosultságát 

a) a 21-es melléklet A) része szerinti, 30 napnál nem régebbi, kitöltött és aláírt nyomtatvány benyújtásával, 

és 

b) ha 

ba) vakok személyi járadékában részesül, a juttatást megállapító vagy folyósító szerv által kiadott, a 

jogosultság fennállását igazoló, 30 napnál nem régebbi határozat vagy igazolás eredeti példányának 

bemutatásával, vagy a 21-es melléklet B) része szerinti, 30 napnál nem régebbi, kitöltött és aláírt 

nyomtatvány benyújtásával; 

bb) fogyatékossági támogatásban részesül, a juttatást megállapító vagy folyósító szerv által kiadott, a 

jogosultság fennállását igazoló, 30 napnál nem régebbi határozat vagy igazolás eredeti példányának 

bemutatásával, vagy a 21-es melléklet B) és C) része szerinti, 30 napnál nem régebbi, kitöltött és aláírt 

nyomtatvány benyújtásával; vagy 

bc) a víziközmű-szolgáltatás megszüntetése, felfüggesztése a lakossági felhasználó vagy a vele közös 

háztartásban élő személy életét vagy egészségét közvetlenül veszélyezteti, a 21-es melléklet C) része 

szerinti, 30 napnál nem régebbi, kitöltött és aláírt nyomtatvány benyújtásával 

igazolhatja. 

A fenti bekezdés szerint benyújtott iratokat és a bemutatott iratok másolatát a víziközmű-szolgáltató a jogosultság 

megszűnését követő 5 évig köteles megőrizni. 

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 jogosultság feltételével foglalkozó bekezdés b) pont bc) alpontjának esetleges fennállását a 

kezelőorvos, ennek hiányában a háziorvos igazolja a 21-es melléklet C) része szerinti nyomtatvány kitöltésével. Ha a 

rehabilitációs szakértői szerv az érintett személy egészségi állapotát, egészségkárosodását, fogyatékosságát vizsgálta, a 

kezelőorvos és a háziorvos a 21-es melléklet C) része szerinti nyomtatványt e szerv szakvéleménye, szakhatósági 

állásfoglalása vagy határozata alapján tölti ki. 

A víziközmű-szolgáltató a fogyatékkal élő felhasználót a rászorultság igazolását követő 8 napon belül 

nyilvántartásba veszi, és a nyilvántartásba vételről a felhasználót a Vksztv. 61/A. § (3) bekezdése szerint tájékoztatja. 

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. 

A jogosultság feltételével foglalkozó bekezdés b) pont bc) alpontja szerinti körbe tartozó, a felhasználóval egy 

háztartásban élő fogyatékkal élő személyre tekintettel a fogyatékkal élőnek nem minősülő felhasználó is kérheti a 

fogyatékkal élő személyek nyilvántartásába történő felvételét, de ugyanazon fogyatékkal élő személyre tekintettel csak 

egy felhasználó egy felhasználási hely vonatkozásában szerepelhet a nyilvántartásban jogosultként. 

A jogosultság feltételével foglalkozó bekezdés b) pont ba) és bb) alpontja szerinti körbe tartozó fogyatékkal élő 

felhasználót megillető különleges bánásmód: 

a) havi (időközi) mérőleolvasás a felhasználási helyen, 

b) készpénzben történő számlakiegyenlítés a felhasználási helyen, 

c) a számla értelmezéséhez az érintett víziközmű-szolgáltató üzletszabályzata szerint nyújtott egyedi segítség 

(helyszíni számlamagyarázat, számlafordíttatás), 

d) az érintett víziközmű-szolgáltató üzletszabályzatában meghatározott, a fogyatékkal élők számára az 

ivóvízellátási és szennyvízelvezetési szolgáltatás igénybevételét megkönnyítő egyéb szolgáltatás. 
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A lakossági felhasználó a fogyatékkal élő felhasználók nyilvántartásába történő felvétel iránti kérelemben 

nyilatkozik arról, hogy a fenti bekezdésben felsorolt szolgáltatások közül melyekre tart igényt. Az igényelt szolgáltatást 

legkésőbb a nyilvántartásba vételt követő 30. naptól kell biztosítani, illetve az esetleges műszaki beavatkozásokat 30 

napon belül kell megkezdeni. 

A fogyatékkal élő felhasználók nyilvántartásában szereplő lakossági felhasználó olyan igényét, amelyet a 

benyújtott iratok nem támasztanak alá, az érintett víziközmű-szolgáltató nem köteles teljesíteni. 

A 21-es melléklet C) része szerint kiállított igazolás tartalmazza azon értesítendő személy elérhetőségét, akit a 

jogosultság feltételével foglalkozó bekezdés b) pont bc) alpontja szerinti körbe tartozó fogyatékkal élő személy 

vonatkozásában a közműves ivóvízellátás, illetve közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás szolgáltatási üzemszünet 

esetén értesíteni kell. 

Jogosultságának a Vksztv. 61/A. § (7) bekezdése szerinti ismételt igazolására a fogyatékkal élő felhasználó első 

ízben a nyilvántartásba történő felvételét követő naptári évben köteles. 

A fogyatékkal élő felhasználók nyilvántartásában szereplő felhasználó a jogosultság feltételével foglalkozó 

bekezdés szerinti nyilatkozatát évente legfeljebb két alkalommal módosíthatja. Az így igénybe venni kívánt szolgáltatást 

a módosítási igény beérkezését követően, a beérkezést követő 30. naptól kell biztosítani a felhasználó számára. 

A védendő felhasználó köteles a védelemre jogosultságot adó körülmény megváltozását vagy megszűnését 15 

napon belül bejelenteni a víziközmű-szolgáltatónál. A víziközmű-szolgáltató köteles a bejelentést követő 8 napon belül 

a változást a nyilvántartáson átvezetni, vagy a védendő felhasználót a nyilvántartásból törölni. 
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XII. Szerződésszegés 

1. A szerződésszegés a szolgáltató részéről 

Az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. szerződésszegést követ el, amennyiben a Vhr.-ben, a szolgáltatási szerződésben, 

valamint a jelen üzletszabályzatban foglalt kötelezettségeinek nem tesz eleget. 

- A felhasználó ingatlanán az ivóvízzel és szennyvízzel való ellátást, a külön jogszabályban és a vízjogi 

üzemeltetési engedélyben foglalt előírásoknak megfelelően és minőségben - a víziközművek 

teljesítőképességének mértékéig - díjfizetés ellenében a szolgáltatási szerződésben foglalt időponttól 

kezdődően nem szolgáltatja. 

- Az ivóvíz és szennyvíz szolgáltatási pontig terjedő, az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. üzemelésében lévő 

vízmű létesítményeinek kezeléséről, karbantartásáról és a folyamatos károkozás nélküli üzemeltetéséről 

nem gondoskodik. 

- A szolgáltató kezelésében lévő vízmérőknek a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. tv. által előírt 

időszakos hitelesítéséről és plombával vagy záró bélyeggel való ellátásáról saját költségére nem 

gondoskodik. 

- a bekötési és mellékvízmérőkről nyilvántartást nem vezet, 

- a felhasználó kérésére a vízmérő rendkívüli felülvizsgálatáról, illetve hitelesíttetéséről nem 

gondoskodik, 

- ha a felhasználó a fogyasztásmérő rendellenes működését, hibáját a szolgáltatónak bejelenti, a 

bejelentéstől számított 8 napon belül a kifogásolt fogyasztásmérőt nem ellenőrzi, 

- ha a díjelszámolás alapjául szolgáló vízmérő nem mér, rendellenesen vagy hibásan működik, illetőleg 

nem olvasható le, a vízmérő cseréjét nem végzi el haladéktalanul, 

- a bekötési vízmérőt nem olvassa le, és a fogyasztásról kiállított számlát a felhasználó részére nem 

juttatja el, 

- ha a mérő leolvasásakor, ellenőrzésekor, cseréjekor hibára utaló jelet tapasztal, nem tájékoztatja 

haladéktalanul szóban, majd 15 napon belül írásban a felhasználót a tapasztaltakról, és a felhasználó 

feladatairól, 

- a felhasználói panaszokat nem vizsgálja ki, és a vizsgálat eredményéről a felhasználót írásban 15 napon 

belül nem tájékoztatja, 

- a szolgáltatás tervezett műszaki okból szükségessé váló csökkentéséről vagy időszakos 

szüneteltetéséről, esetleges mennyiségi vagy minőségi változásairól a felhasználót a 

kormányrendeletben meghatározott szerveket nem értesíti, szükség esetén ideiglenes ellátásról nem 

gondoskodik, 

- a bekötővezeték, ezen belül a vízmérő és szennyvízmérő ellenőrzésének, karbantartásának és cseréjének 

időpontjáról a felhasználót írásban öt nappal korábban nem értesíti, 

- a jelen üzletszabályzatban és a jogszabályokban meghatározott egyéb kötelezettségeket nem teljesíti. 

- amennyiben a szolgáltató a víziközmű-szolgáltatást a felhasználó érdekkörében felmerülő mulasztás 

orvoslásától számított 3 napon belül nem állítja vissza, úgy köteles a lakossági felhasználónak a 4. 

naptól a visszanyitási díj 50%-ának megfelelő mértékű kötbért, a 7. naptól a visszanyitási díj 100%-

ának megfelelő mértékű kötbért fizetni. 

A szolgáltató a szolgáltatási szerződés megszegésével okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerint 

felelősséggel tartozik. 

A felhasználót, illetve az elkülönített vízhasználót kártérítés illeti meg, amennyiben a kár bekövetkezte, annak 

összegszerűsége és a szolgáltató felróható magatartása közötti okozati összefüggést igazolja. 
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2. Szerződésszegés a felhasználó részéről 

A felhasználó szerződésszegést követ el, amennyiben a Vhr.-ben, a szolgáltatási szerződésben, valamint a jelen 

üzletszabályzatban foglalt kötelezettségeit megszegi. 

A felhasználó a szolgáltatási szerződés tartama alatt köteles: 

- a szolgáltatást nem kizárólag a szolgáltatási szerződésben meghatározott célra veszi igénybe, 

- a szolgáltató által nyújtott szolgáltatás díját számla alapján nem fizeti meg határidőre, 

- a felhasználó tulajdonát képező házi ivóvízhálózat, szennyvízhálózat és a csatlakozó víziközmű-hálózat 

rendszeres ellenőrzéséről, karbantartásáról, meghibásodás esetén haladéktalan javításáról, nem 

gondoskodik, amennyiben a karbantartási területén kívül bármely rendellenességet tapasztal, a 

szolgáltató felé nem jelzi haladéktalanul, 

- a szolgáltató által végzett ellenőrzés, leolvasás lehetőségét nem biztosítja, az ellenőrzés, illetve leolvasás 

során a házi és a csatlakozó víziközmű-hálózaton észlelt hibák kijavításáról, illetőleg az előírásoktól 

eltérő víziközmű használat megszüntetéséről nem gondoskodik, 

- a szolgáltatónak a szolgáltatás igénybevételére szolgáló ingatlanra a bejutását a jelzett időben nem teszi 

lehetővé, a felhasználó a szükséges munkálatokat akadályozza. A szolgáltató akadályoztatása 

birtokháborítás, amelynek megszüntetésére a szolgáltató hatósági-bírósági utat vehet igénybe, 

- a vízmérőakna, illetve vízmérőhely hozzáférhetőségéről és tisztán tartásáról, a vízmérő fagy és egyéb 

károsodás elleni megfelelő védelméről nem gondoskodik, továbbá nem értesíti haladéktalanul a 

szolgáltatót a vízmérő rendellenes működéséről, a plomba vagy záróelem, valamint a mérő sérüléséről, 

- nem téríti meg a neki felróható okból megrongálódott vagy elveszett vízmérő javításának, pótlásának, 

szerelésének, valamint a hitelesítésének költségeit, 

- az ingatlan vízellátásával kapcsolatos átalakítási, bővítési és megszüntetési munkákhoz a szolgáltató 

írásbeli hozzájárulását nem szerzi be, 

- az ivóvíz közműhálózatra bekötött házi ivóvízhálózatot helyi (egyedi) vízbeszerzési helyhez kapcsolt 

vezetékkel (hálózattal) összeköti, 

- a bekötővezetéket és a házi ivóvízhálózatot elektromos hálózat és berendezés, villámhárítók földelési 

céljára használja, 

- a felhasználó személyében beállt változást - az új felhasználóval együttesen - a vízmérőállás 

megjelölésével 15 napon belül írásban nem jelenti be, 

- a vízdíj elszámolásának alapjául szolgáló vízmérők, és a leszerelésüket megakadályozó zárakat sértetlen 

megőrzéséről és védelméről, a fogyasztásmérő, távleolvasásra alkalmas vízmérő esetén az arra felszerelt 

feldolgozó és adatátviteli egység és a leszerelést megakadályozó zárak állagmegóvásáról nem 

gondoskodik, 

- a jelen üzletszabályzatban és a jogszabályokban foglalt egyéb kötelezettségeit nem teljesíti, 

- a víziközmű-fejlesztési hozzájárulásra kötelezett felhasználó részéről szerződésszegésnek minősül, 

amennyiben a felhasználó a szolgáltatási szerződésben meghatározott, rendelkezésre álló vagy lekötött 

kvótát egy adott szolgáltatási pont vonatkozásában túllépi. 

A közszolgáltatási szerződést a víziközmű-szolgáltató azonnali hatállyal felmondhatja, ha:  

- annak fenntartása a víziközmű-rendszer teljesítőképességét meghaladó igénybevételt eredményez, 

- ha a felhasználó nem működik együtt a felhasználási hely szabályos kialakítása vagy a fogyasztásmérő 

berendezés elhelyezése, leolvasása érdekében, víziközmű-szolgáltató a felhasználót az 

együttműködésre az alábbiakban foglaltak szerint legalább kétszer írásban felszólította, és a második 

felszólítás sem vezetett eredményre, vagy 

- a víziközmű-szolgáltatás fenntartása közegészségügyi vagy műszaki okból veszélyezteti az ellátás 

biztonságát. 

Együttműködésre való felszólítás: A felhasználót az átvétel igazolására alkalmas módon kell felszólítani azzal, 

hogy a második felszólítás kiküldésére leghamarabb az első felszólítás kézhezvételét követő tizenötödik napon túl 

kerülhet sor. 
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Ha az ellenőrzés során az ellenőrzést végző szerződésszegést vagy más rendellenességet állapít meg, arról a 

bizonyítás érdekében fényképet vagy digitális felvételt is köteles készíteni. A fogyasztásmérő vagy bármely részének 

leszerelése esetén, a leszerelést megelőzően a fogyasztásmérőről és annak részeiről, valamint a leszerelést követően 

azok becsomagolt állapotáról fényképet vagy digitális felvételt kell készíteni. 

 

3. Víziközmű-szolgáltatás szabálytalan igénybevétele 

A Víziközmű-szolgáltató jogosult a víziközmű-szolgáltatás szabályszerű igénybevételének, a felhasználási helyek 

ellenőrzésére, amelyet az érintett felhasználó köteles lehetővé tenni. 

A Víziközmű-szolgáltató nem szabályszerű igénybevétel esetén helyszíni ellenőrzést tart, melyről jegyzőkönyvet 

vesz fel. Szabálytalan közműhasználat esetén a Víziközmű-szolgáltató a Vhr.-ben meghatározottak szerint jár el. 

A szabálytalan közműhasználat esetei: 

- az ivóvíz közműhálózatba bekapcsolt házi ivóvízhálózatot saját célú vízkivételi művel történő 

összekötés; 

- locsolási célú vízmérőn keresztül vételezett vizet nem locsolási célra történő felhasználása; 

- a víziközmű-szolgáltatás mennyiségének mérésére szolgáló mérőn vagy az elzáró szerelvényeken 

található zárat (plombát, záró bélyeget) a Víziközmű-szolgáltató előzetes értesítése nélküli megbontása; 

- a víziközmű-szolgáltatás mennyiségének mérésére szolgáló vízmérő bármely módon történő 

megbontása vagy manipulálása; 

- lejárt hitelességű vízmérőn történő szolgáltatás igénybevétel, ha a vízmérő megfelelő időben történő 

hitelesítése és cseréje a Felhasználó érdekkörében fennálló okból nem vezetett eredményre annak 

ellenére, hogy a Víziközmű-szolgáltató a hitelesítés és mérőcsere érdekében a felhasználási helyre való 

bejutást kezdeményezte; 

- nem lakossági Felhasználó esetén a közüzemi szerződés nélküli vízvételezés abban az esetben, ha a 

Víziközmű-szolgáltató a szerződéses ajánlatot megküldte, de a Felhasználó 30 napon belül nem fogadta 

el aláírásával vagy véleményeltérést nem küldte vissza vagy adta át; 

- nem lakossági Felhasználó esetében, ha a közüzemi szerződésben meghatározott, rendelkezésre álló 

kvóta egy adott szolgáltatási pont vonatkozásában, a havi fogyasztásból számított napi átlagérték 

alapján túllépésre kerül. 

Különösen szabálytalan víziközmű használatnak minősülnek az alábbiak: 

- fordítottan beépített vízmérő; 

- a vízmérőt a szolgáltató hozzájárulása nélkül kiszerelték; 

- a mérés pontosságának zavarása; 

- a vízmérő/mérőhely állapota nem megfelelő; 

- a mérésügyi hatósági plomba vagy bélyegzés sérült vagy hiányzik; 

- a vízmérőn egyéb sérülés (üvegsérülés, fagyott mérő, szándékos beavatkozás, egyéb mechanikai 

sérülés) található; 

- a vízmérő gyári száma nem azonos a nyilvántartásban szereplő számmal; 

- a műanyag plombazár sérült, vagy eltávolították, számeltérés van, egyértelműen látható, hogy 

megbontották; 

- Víziközmű-szolgáltatói hozzájárulás nélküli ivóvíz- és szennyvíz bekötés (csatlakozás) 

- ivóvíz vételezés a bekötési vízmérő megkerülésével vagy kiiktatásával; 

- a víziközmű-szolgáltatás szüneteltetése alatt a víziközmű-hálózatot használata; a közkifolyóról történő, 

a Vhr-ben meghatározott jogosultság nélküli vízvételezés; 

- a tűzcsapról történő, a megadott engedély esetében nem a vonatkozó szerződésben foglaltak szerinti 

vízvételezés; 

- a korlátozó berendezések vagy szerelvények engedély nélküli eltávolítása; 

- lakossági Felhasználóként bejelentett, de nem lakossági Felhasználónak minősülő felhasználói 

víziközmű-szolgáltatás igénybevétel; 

- a nem lakossági Felhasználó - több felhasználó közös bekötése esetén - vízhasználatának mérésére nem 

gondoskodik külön vízmérő elhelyezéséről; 
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- olyan szennyvíz bebocsátása, mely a szennyvíz elveztető- és tisztító művekben dolgozók egészségét 

veszélyezteti; 

- a szennyvíz elvezető és –tisztító, valamint az iszapkezelő mű üzemszerű működését akadályozza, 

veszélyezteti, a műtárgyakat, berendezéseket rongálja, illetve rendeltetésszerű használatra 

alkalmatlanná teszi. 

Amennyiben vízmérővel kapcsolatos szabálytalan közműhasználat gyanúja merül fel, a Víziközmű-szolgáltató 

sorszámozott plombával ellátott dobozba vagy zsákba helyezi a vízmérőt pontossági és szerkezeti vizsgálat 

elvégzésének céljából. A plomba száma a helyszínen jegyzőkönyvben rögzítésre kerül. A pontossági és szerkezeti 

vizsgálatot a szolgáltató a Magyar Mérnöki Kamara nyilvántartásában szereplő igazságügyi szakértővel elvégezteti, 

amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik, a vizsgálat időpontjáról a felhasználónak 15 nappal a vizsgálatot 

megelőzően tértivevényes értesítést küld. Az elvégzett szakértői vizsgálat eredményéről amennyiben jogszabály 

másként nem rendelkezik, a Víziközmű-szolgáltató a Felhasználót írásban tájékoztatja. Amennyiben a szabálytalan 

közműhasználat tényét a szakértői vizsgálat megállapítja, a Víziközmű-szolgáltató a szakértői vizsgálat díját a 

Felhasználónak kiszámlázza. 

Szabálytalan közműhasználat esetén a Víziközmű-szolgáltató a szabálytalanul igénybe vett víziközmű-szolgáltatás 

a mindenkor érvényes díjának ötszörösére emelt fajlagos összegével kiszámított kötbér érvényesítésére jogosult. 

Ha a vízmérő mérőszerkezetének rongálása vagy a felhasználó egyéb felróható magatartása miatt az elszámolt víz 

mennyiségét hiteles méréssel nem lehet megállapítani, az elszámolt víz mennyiségét a bekötési vízmérő névleges 

térfogatárama alapján számítással kell megállapítani. Ebben az esetben az elszámolás időtartama nem haladhatja meg 

az évi 500 órát. 

Amennyiben a felhasználó a szabálytalan közműhasználat kezdetét hitelt érdemlően nem bizonyítja, a szabálytalan 

használatot a közmű kiépítése, és a rácsatlakozási lehetőség időpontjától, de legfeljebb a PTK szerinti elévülési idő 

tartamára visszamenően jogosult a szolgáltató megállapítani. 

Az elszámolt víz mennyiségének megállapítása az előző bekezdések alapján a következőképpen történik: a bekötési 

vízmérő vagy ikermérő névleges térfogatárama alapján kiszámításra kerül az évi 500 óra egy napra eső vízfogyasztás, 

majd a szabálytalan közműhasználat teljes időtartamára elszámolt víz mennyisége az egy napra eső vízfogyasztás és az 

eltelt szabálytalan közműhasználati napok számának szorzataként megállapított mennyiség. 

 

Vízmérő hiányában a bekötővezeték mérete szerinti vízmérő névleges térfogatárama alapján történik a 

vízfelhasználás számítása az alábbiak szerint: 

Vízmérő névleges átmérője 

(mm) 

Névleges térfogatáram 

(m3/h) 

15 2,5 

20 4,0 

25 6,3 

40 16 

50 25 

80 63 

100 100 

150 250 

200 400 

A Víziközmű-szolgáltató jogosult a szabályos állapot kialakításával kapcsolatban felmerülő igazolt költségeit a 

Felhasználóra áthárítani. A Víziközmű-szolgáltatói ellenőrzés nem mentesíti a Felhasználót a tulajdonában lévő házi 

ivóvíz- és szennyvízhálózat rendszeres ellenőrzésének és karbantartásának kötelezettsége alól. 

A felhasználó a szolgáltatónak okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerint kártérítési felelősséggel 

tartozik. 

A szolgáltatás szabályszerű igénybevételének megsértése esetén a szolgáltató az illetékes kormányhivatalhoz 

fordulhat, aki hatósági jogkörében eljárva kötelezi a felhasználót az előírásoktól eltérő víziközmű használat 

megszüntetésére. 
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Amennyiben a Felhasználó az egyeztetett időpontban a felhasználási helyen személyesen, vagy meghatalmazott 

útján nem teszi lehetővé a helyszíni kivizsgálás lefolytatását, a Víziközmű-szolgáltató jogosult az árnyilvántartásában 

meghatározott mértékű kiszállási díj Felhasználóval szemben történő érvényesítésére. 

 

XIII. Szolgáltatás szüneteltetése, felfüggesztése 

1. A víziközmű-szolgáltatás szüneteltetése 

A Felhasználó a Víziközmű-szolgáltatóhoz intézett írásos kérelmével kezdeményezheti a víziközmű-szolgáltatás 

szüneteltetését, ha a felhasználási helyet átmenetileg nem használja. 

A kérelemben pontosan meg kell adni a szüneteltetés kezdetének időpontját és időtartamát. A kérelemben 

nyilatkoznia kell arról, hogy a felhasználási helyen rendszeres emberi tartózkodás nincs, és nem közüzemi ivóvíz-

szolgáltatásból származó kommunális szennyvizet sem kíván szennyvíz-törzshálózatba vezetni. A kérelemhez 

mellékelni kell a felhasználási hely tulajdonosának hozzájárulását, amennyiben az nem azonos a Felhasználóval, 

illetőleg, ha a Felhasználó csak részben tulajdonosa az ingatlannak, valamennyi tulajdonostárs hozzájárulása szükséges 

a szüneteltetéshez. 

A víziközmű-szolgáltatás szüneteltetését - ha közműves ivóvízellátás, valamint szennyvízelvezetés és -tisztítás is 

fennáll a felhasználási helyen - a víziközmű-szolgáltatási ágazatokra együttesen is lehet kezdeményezni. 

A víziközmű-szolgáltatás szüneteltetése legfeljebb 1 éves időtartamra kérhető, és a szolgáltatás legfeljebb további 

1 éves időszakra hosszabbítható meg. A Felhasználó köteles a szolgáltatás szüneteltetésére vonatkozó kérelmét a 

szüneteltetés megkezdésétől számított 1 év elteltével megújítani, és a kérelem megújításához kapcsolódóan a 

felhasználási hely ellenőrzésének lehetőségét biztosítani, vagy a víziközmű-szolgáltatás újraindítását a Víziközmű-

szolgáltatónál írásban kezdeményezni. 

Ha a vízmérőn keresztül tűzoltási célú vízellátás is történik, akkor a szüneteltetéséhez a területileg illetékes 

katasztrófavédelmi hatóság írásos engedélye szükséges, melyet a Felhasználónak kell beszereznie. 

A Vízközmű-szolgáltató a víziközmű-szolgáltatás szüneteltetését és a víziközmű-szolgáltatás ismételt megindítását 

a nyilatkozatban megjelölt időpontban, de legkorábban annak érkeztetésétől számított tizenöt napon belül teljesíti. 

Az ivóvíz-szolgáltatás, illetve szennyvíz elvezetésére irányuló szolgáltatás Felhasználó által kért szüneteltetését az 

ivóvíz, illetve szennyvíz bekötővezeték folytonosságának megszakításával végzi el a Víziközmű-szolgáltató. 

Víziközmű-szolgáltató a szüneteltetés végrehajtásával egy időben elszámoló számlát készít, melyet a Felhasználó 

köteles 15 napos fizetési határidőn belül kiegyenlíteni. 

A szünetelés költségeit a Felhasználó viseli, melyet meg kell előlegeznie az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt.-nek. A 

szüneteltetés, illetve a szüneteltetést követően a szolgáltatás újraindításának díjairól a Felhasználó tájékoztatást kérhet 

a Víziközmű-szolgáltató Ügyfélszolgálatától. 

A szüneteltetés folyamán a szolgáltató a mérőt leszereli, a bekötővezetéket ledugózza, az utcai főelzárót lezárja. 

A Víziközmű-szolgáltató a szüneteltetés időszakában szolgáltatási díjat nem számolhat fel. 

Szabálytalan közműhasználatnak minősül, és a jogszabályban, valamint jelen Üzletszabályzatban meghatározott 

jogkövetkezményekkel jár, ha a Felhasználó a szolgáltatás szüneteltetése alatt a víziközmű-szolgáltatást bármi módon 

igénybe veszi, használja. 

2. Szolgáltatás közérdekű szüneteltetése 

A közműves ivóvíz-szolgáltatás szüneteltetése akkor közérdekű, ha azt a víziközmű biztonságos működtetésével 

összefüggő közegészségügyi helyzet, hálózatfejlesztés vagy üzemzavar-elhárítás teszi indokolttá. 

A felhasználó a közműves ivóvízellátás közérdekből történő korlátozását, illetve szüneteltetését kártalanítás nélkül 

tűrni köteles. 
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3. Felhasználó általi közüzemi szerződés felmondás 

A közüzemi szerződést a Felhasználó, ha egyben az ingatlan tulajdonosa - az egyéb jogcímen használó pedig a 

tulajdonos hozzájárulásával, közös tulajdon esetén az összes tulajdonostárs hozzájárulásával - 30 napos határidővel és 

írásban mondhatja fel. A Felhasználó akkor mondhatja fel 30 napos határidővel, ha ivóvízellátása saját célú 

vízlétesítményből biztosított, illetve szennyvíz elvezetése, tisztítása és ártalommentes elhelyezése egyi szennyvízkezelő 

berendezéssel megoldott. A mellékszolgáltatási szerződést az elkülönített vízhasználó 30 napos határidővel 

felmondhatja. 

A felmondásban nyilatkozni kell arról, hogy a felmondás nem érinti hátrányosan az ingatlanon más felhasználó 

által igénybe vett víziközmű-szolgáltatást. 

Ennek elmaradása esetén a jogkövetkezményekért a felhasználó köteles helytállni. A közüzemi szerződés 

felmondásához a víziközmű-szolgáltatásnál szüneteltetésénél leírtak az irányadók. 

 

XIV. Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás 

A nem lakossági felhasználó a jogszabályban meghatározott esetekben víziközmű-fejlesztési hozzájárulást köteles 

fizetni. 

A VF fizetés alóli jogszabály szerinti mentesülés igazolása a nem lakossági felhasználó kötelessége. 

A nem lakossági felhasználó a fizetési kötelezettségét a szolgáltatóval kötött szerződésben rögzítetteknek 

megfelelően köteles teljesíteni. 

Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás kivetésére az alábbi esetekben kerül sor: 

- Szolgáltatási szerződéskötés esetén az ingatlanon biztosítandó szolgáltatási kapacitásért: 

• új víziközmű-bekötés kiépítése előtt, 

• meglévő víziközmű-bekötésnél abban az esetben, ha a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás 

fizetésére kötelezett felhasználó megszerzett kvótát nem tud igazolni. 

- A víziközmű-szolgáltatásba bekapcsolt ingatlanon biztosított kapacitás felhasználó által 

kezdeményezett bővítésekor; 

- A víziközmű-szolgáltatás minőségének a felhasználó által igényelt emelésekor; 

A víziközmű-fejlesztési hozzájárulás befizetését követően a szolgáltató megállapítja a szolgáltatási kapacitást 

(kvótát vagy kontingenst), amely alapján és amelynek mértékéig a felhasználó jogosulttá válik a szolgáltatás 

igénybevételére. 

A víziközmű-fejlesztési hozzájárulás mértéke 

A víziközmű-fejlesztési hozzájárulást Ft/m3/napban kell meghatározni.  

 A kvóta megállapítása 

A kvótát a maximum napi vízigény (használati, és technológiai) figyelembevételével, egy tizedes jegy 

pontossággal, műszaki számítással kell meghatározni. (m3/nap). 

A kvóta legkisebb mennyisége 0,1 m3/nap. 

A kvóta, mint jogszerűen igénybe vehető kapacitás, a víziközmű-fejlesztési hozzájárulási szerződésben 

rögzítetteknek megfelelően áll rendelkezésre. 

Ha víziközmű-fejlesztési hozzájárulás fizetésére nem kötelezett felhasználó bekötési vízmérőjét követő házi- vagy 

csatlakozó ivóvízhálózathoz víziközmű-fejlesztési hozzájárulás fizetésére kötelezett nem lakossági felhasználó kíván 

csatlakozni, akkor az elkülönített ivóvízhasználatra vonatkozó mellékszolgáltatási szerződés megkötésének feltétele, 

hogy a víziközmű-fejlesztési hozzájárulást megfizesse. 
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A víziközmű-fejlesztési kvóta fajtái: 

a) A megvásárolt kvóta a szolgáltatási szerződésben, vagy a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás fizetésére 

vonatkozó szerződésben szereplő kapacitás mennyiség. Lehet korábban megváltott, szerzett, vagy 

folyamatosan vásárolható (új igény, meglévő bővítése). A megvásárolt kvóta ingatlanhoz kötött, a 

felhasználónál vagyoni értékkel bíró jogot keletkeztet, amely gyakorlásának hiányában sem szűnik 

meg. 

b) Jóváírt kvótát az a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás fizetésére kötelezett felhasználó kaphat, aki a 

Vksztv. hatályba lépésekor az adott felhasználási helyre érvényes szolgáltatási szerződéssel 

rendelkezett, de megvásárolt kvótát vagy kontingens mennyiséget sem a felhasználó, sem a szolgáltató 

igazolni nem tud. 

A víziközmű-fejlesztési hozzájárulás fizetésére kötelezett felhasználók esetében a szolgáltatási szerződés 

megkötésével egyidejűleg egyedi megállapodás rögzíti a víziközmű-fejlesztési hozzájárulásra vonatkozó feltételeket. A 

felhasználható kvóta meghatározása az egyedi megállapodásban kerül rögzítésre. 

Az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. a szerződéskötéshez jogosult az alábbi dokumentumokat kérni: 

- 60 napnál nem régebbi Teljes Tulajdoni lap (TAKARNET rendszerből származó másolat megfelelő) 

- adásvételi szerződés, vagy tulajdon átruházást eredményező egyéb szerződés 

- tulajdonosi hozzájárulás 

- személyazonosságot igazoló irat bemutatása 

- hagyatékátadó végzés 

Nem lakossági felhasználó esetén a gazdálkodó szervezet bejegyzését igazoló okirat, mely lehet: hatályos, 30 

napnál nem régebbi cégbírósági bejegyzés vagy cégkivonat és aláírási címpéldány/aláírás minta (a cégjegyzési 

jogosultság igazolására), vagy egyéni vállalkozás igazolására szolgáló okirat 

- bérleti szerződés, vagy használati jogot igazoló dokumentum 

- haszonélvezeti jogot igazoló dokumentum 

- üzemnapok számát igazoló dokumentum 

Az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. indokolt, az általánostól eltérő egyedi esetekben jogosult a fentieken túl is 

meghatározni a benyújtandó adatok és dokumentumok körét. 

A víziközmű-fejlesztési hozzájárulás fizetésére kötelezett felhasználók vízfelhasználását az E.R.Ö.V. Víziközmű 

Zrt.  éves rendszerességgel (január 1-től - december 31-ig tartó időszakot alapul véve), a felhasználó személyében 

történő változás esetén a felhasználó-változás időpontjában felülvizsgálja. Az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. a vizsgált 

időtartam vízfelhasználásából állapítja meg az egy napra jutó összes vízfelhasználás mértékét az üzemnapok száma 

alapján. A felhasználónak – az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. kérésére - az üzemnapok számát igazolni kell. A felhasználó 

köteles az üzemnapok számában történő változást az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. részére bejelenteni a változást követő 30 

napon belül. A felhasználó részéről szerződésszegésnek minősül, ha a vizsgált időszak - az üzemnapok száma alapján 

megállapított - tényleges vízfogyasztása meghaladja a korábban megfizetett hozzájárulás alapján biztosított 

vízfelhasználási keretet (közműfejlesztési kvótát). Ebben az esetben az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. jogosult a szabálytalan 

közműhasználat következményeként az üzletszabályzat  

16-os számú mellékletében meghatározott mértékű kötbért érvényesíteni a felhasználóval szemben. 

A felhasználónak a közműfejlesztési kvóta megemelésére vonatkozó kérelmét írásban be kell jelenteni az E.R.Ö.V. 

Víziközmű Zrt. felé, aki intézkedik a régi és az új közműfejlesztési kvóta különbözete alapján meghatározott víziközmű-

fejlesztési hozzájárulás felhasználó részére történő kiszámlázásáról és a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás 

megállapodás megküldéséről. A kiszámlázott víziközmű fejlesztési hozzájárulás befizetése, valamint a víziközmű-

fejlesztési hozzájárulás megállapodás felhasználó által történő aláírása és az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. részére történő 

átadása után az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. az új közműfejlesztési kvótát elismeri. 

A víziközmű-fejlesztési hozzájárulás elkülönítetten kezelendő, és kizárólag a víziközmű-fejlesztésre fordítható. 
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XV. Locsolási vízmérős szolgáltatás 

A locsolási vízmérős megállapodás egy olyan megállapodás a felhasználó és csatornázott vagy csatornázatlan 

ingatlanok esetében az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. között, melyben meghatározza a biológiailag aktív területek 

gondozására szánt víz felhasználásához kapcsolódó kedvezményes fogyasztási feltételeket. 

A felhasználónak lehetősége van locsolási vízmérős szolgáltatás igénybevételére, mely szerint az E.R.Ö.V. 

Víziközmű Zrt. locsolási célú mellékmérőn mért fogyasztását a csatornadíjból/szennyvíz elszállítás díjából jóváírja a 

felhasználó részére. 

Az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. a locsolási vízmérős szolgáltatást díj ellenében végzi. A szolgáltatások díjszabása 

elérhető az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. ügyfélszolgálati irodáiban. 

A locsolási vízmérőt a bekötési vízmérő aknájába, vagy egyéb, szabályosan kialakított mérőhelyre lehet felszerelni. 

A megállapodás kötésének feltételei: 

- a felhasználó által hiánytalanul kitöltött igénybejelentés, 

- a szolgáltató által jóváhagyott terv, a tervjóváhagyási díj befizetése, 

- a szolgáltatóval kötött aláírt szolgáltatási szerződés,  

- a felszerelt locsolási vízmérő sikeres műszaki átvétele, díjának befizetése, 

- a felhasználónak szennyvíz-szolgáltatási, illetve vízdíj hátraléka nem lehet, 

A mérő felszerelése és számlázásba vétele csak a szolgáltató engedélyével lehetséges. A szolgáltatás 

igénybevételének menete: 

- Locsolási vízmérő számlázásba vételét a felhasználó kezdeményezi az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. 

ügyfélszolgálatán vagy a műszaki osztályán a vonatkozó nyomtatvány benyújtásával; 

- Az igénylés elbírálásához locsolási vízmérős vízhálózati terv szükséges, minden dokumentáció 

megléte esetén, szolgáltató elvégzi a tervjóváhagyást. Az igénybejelentés során feltárt hiányosságok 

esetén a szolgáltató az igénybejelentőt hiánypótlásra kéri fel. Amennyiben a terv nem felel meg a 

műszaki előírásoknak, szolgáltató a terv jóváhagyását megtagadhatja; 

- A szolgáltató vagy meghatalmazottja által a locsolási vízmérő beszerelését követően helyszíni 

szemlét, szakszerűségi vizsgálattal egybekötött műszaki átvételt tart, amelynek vizsgálati tárgya a 

mellékvízmérő beépítésének a tervjóváhagyásban foglaltaknak és a műszaki irányelveknek való 

megfelelése, valamint a locsolási vízmérő plombával, záró bélyeggel való ellátása. Ennek díja a 

felhasználót terheli; 

- A műszaki átvétel díjának kiegyenlítése után az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. a felhasználó részére 

eljuttatja a megállapodás teljeskörűen aláírt példányát; 

- A műszaki átvételt követően a szolgáltató. a locsolási mellékvízmérőt a műszaki átvétel dátumával és 

az átvételkor leolvasott mérőállással veszi nyilvántartásba. 

A mérőeszköz állagának megóvása és a fagyvédelem biztosítása, hitelesítése a felhasználó kötelessége és költsége. 

Az állagmegóvással, fagy elleni védelemmel kapcsolatos tudnivalók a szolgáltató honlapján részletesen megtalálhatóak, 

illetve azokról az ügyfélszolgálat 1-es számú mellékletében szereplő elérhetőségein a felhasználó tájékoztatást kérhet a 

szolgáltatótól. 

A megállapodásban előírt kötelezettségek megszegése esetén az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. a megállapodást 

felmondhatja. 

 

1. Locsolási vízmérő számlázása 

A locsolási vízmérők leolvasását a szolgáltató végzi, a bekötési vízmérő leolvasásával egy időben. 

A szolgáltató a locsolási vízmérőt a bekötési vízmérővel egy időben leolvassa, és a locsolási vízmérőn leolvasott 

mennyiséggel csökkenti a felhasználó szennyvíz számláját. 
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2. A locsolási vízmérő cseréje 

A locsolási vízmérő cseréjét a felhasználó saját költségére kezdeményezi. 

A mérőcserét megelőzően a szolgáltató által felhelyezett záróelemet kizárólag a szolgáltató távolíthatja el a mérőről. 

A csere során az alábbi adatok dokumentálása szükséges: 

- a leszerelt vízmérő(k) leszereléskori mérőállása, gyári száma 

- a levett záróelem megléte, száma, állapota 

- leszerelés dátuma 

- beszerelt vízmérő(k) beszereléskori mérőállása, gyári száma 

- a felhelyezett záróelem megléte, száma, állapota 

- beszerelés dátuma 

- hitelesítés esetén az Budapest Főváros Kormányhivatala által kiállított jegyzőkönyv. 

A locsolási vízmérő(k) cseréjét követően a szolgáltató helyszíni szemlét, szakszerűségi vizsgálattal egybekötött 

műszaki átvételt tart, melynek tárgya a mellékvízmérő beépítésének műszaki megfelelősége, valamint a locsolási 

vízmérő biztonsági záróelemmel való ellátása. 

A locsolási vízmérő(k) cseréjét követően a szolgáltató és a felhasználó megállapodás módosítást ír alá. 

A csere feldolgozása során szolgáltató a leszerelési mérőállásnak a záróelem eltávolításakor leolvasott mérőállást 

tekinti, felszerelési mérőállásnak az új mérő felszerelésekor mutatott értéket tekinti. 

 

XVI. A felhasználó ellenőrzési és karbantartási kötelezettségei 

A felhasználó a szolgáltatás időtartama alatt köteles: 

- A szolgáltató vagy megbízottja által nyújtott szolgáltatás díjának számla alapján határidőre történő 

megfizetésére. 

- Tartózkodni a házi ivóvízhálózatnak elektromos hálózat és berendezés, villámhárítók földelési céljára 

történő használatától. 

- A tulajdonában lévő locsolási vízmérő hitelességét biztosítani, illetve a mindenkori mérésügyi 

jogszabályokban foglalt előírásokat betartani. 

- A felhasználó személyében beállt változást - a korábbi és az új felhasználó együttesen - a vízmérőállás 

megjelölésével 15 napon belül írásban bejelenteni. Ennek elmaradása esetén a korábbi és a felhasználó 

a vízdíj megfizetése tekintetében egyetemlegesen kötelesek helytállni. 

- Kártalanítás nélkül tűrni a szolgáltatás közérdekből történő korlátozását. 

- A locsolási vízmérő és a leszerelésüket megakadályozó záróelemek sértetlen megőrzéséért és 

védelméért a felhasználó felelős, és a neki felróható okból megrongálódott locsolási vízmérő 

javításának, pótlásának, szerelésének, továbbá hitelesítésének költségeit köteles viselni. 

- A szolgáltató által felhelyezett záróelem megrongálódása vagy hiánya esetén a szolgáltatót azonnal 

értesíteni, és a záróelem pótlást megrendelni. Amennyiben a felhasználó a záróelem vagy plomba 

hiányát nem jelentette be, abban az esetben a szolgáltató kötbért érvényesíthet. 

- A felhasználó tulajdonát képező felhasználási hely, házi ivóvízhálózat állapotát rendszeresen 

(legalább havonta) ellenőrizni, a tulajdonában álló berendezések karbantartásáról gondoskodni, 

továbbá az észlelt rendellenességeket a Víziközmű-szolgáltatónak haladéktalanul bejelenteni. A 

vízfogyasztás mértékétől függően és egy esetleges belső hálózati hiba magas kockázata esetében az 

ellenőrzés sűrűségét – elvárható mértékben - növelni kell. 

- Amennyiben a locsolási vízmérő ellenőrzése alkalmával a felhasználó a szokásos fogyasztásánál 

indokolatlan mértékben eltérő fogyasztást tapasztal, köteles meggyőződni arról, hogy a felhasználási 

helyen található valamennyi kifolyó elzárt állapota mellett számol-e a locsolási vízmérő számlálója. 
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Amennyiben igen, úgy vízelfolyás feltételezhető, amelynek megszüntetéséről köteles haladéktalanul 

gondoskodni. Amennyiben a kifolyók elzárt állapota mellett a locsolási vízmérő számlálója nem mér, 

de a mért fogyasztás a korábbi, illetve a tényleges fogyasztást a felhasználó megítélése alapján 

jelentősen meghaladja, vagy a tényleges fogyasztáshoz képest a locsolási vízmérő jelentősen 

alacsonyabb mérőállást jelez, a szabályos mérés helyreállításáról haladéktalanul köteles gondoskodni. 

- A szolgáltató vagy megbízottja ellenőrzése során észleltek kivizsgálása érdekében a locsolási vízmérő 

rendkívüli vizsgálatához hozzájárulni. 

- Az ellenőrzési és karbantartási kötelezettség megvalósulásának bizonyítása a felhasználót terheli. 

- A felhasználó köteles a szolgáltatóval, illetve a locsolási vízmérő leolvasását végző személlyel 

együttműködni, a locsolási vízmérőhöz való hozzáférést biztosítani, továbbá a locsolási vízmérő 

rendellenes működéséről a szolgáltatót vagy megbízottját haladéktalanul értesíteni. 

- A felhasználó vagy képviselője köteles együttműködni az ellenőrzést végző személlyel, továbbá a 

felhasználói helyre történő bejutást és az ellenőrzést lehetővé tenni. 

- Az ellenőrzéskor a házi ivóvíz- és szennyvíz hálózaton észlelt hibák kijavításáról, illetőleg az 

előírásoktól eltérő víziközmű-használat megszüntetéséről gondoskodni. 

- A fenti kötelezettségek elmulasztása, valamint szabálytalan vételezés esetén szolgáltató kötbért 

érvényesíthet. A kötbér mértéke azonos a 16-os számú mellékletben a Felhasználókra vonatkozó 

kötbér mértékével. 

 

XVII. Vitarendezés, bírósági kikötések 

A jelen Üzletszabályzattal, vagy a Felhasználó, illetve Elkülönített Vízhasználó és a Víziközmű-szolgáltat között 

megkötött közüzemi szerződéssel vagy mellékszolgáltatási szerződéssel kapcsolatban esetlegesen felmerülő minden 

vitás kérdést a felek békés úton kísérelnek meg rendezni. 

Arra az esetre, ha ez nem vezet eredményre, a közüzemi szerződés, illetve a mellékszolgáltatási szerződés eltérő 

rendelkezése hiányában bármely jogvita tekintetében a Polgári Perrendtartás szerinti hatáskörrel és illetékességgel 

rendelkező bíróságok jogosultak eljárni. 
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XVIII. Ügyfélszolgálat 

A Víziközmű-szolgáltató a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezéseinek megfelelően, 

a közszolgáltatási feladatának ellátása során biztosítja a Felhasználók a biztonságos víziközmű-szolgáltatáshoz, a 

vagyoni érdekeinek védelméhez, a megfelelő tájékoztatáshoz, valamint a hatékony jogorvoslathoz való jogának 

érvényesülését. 

A Víziközmű-szolgáltató a jogszabályoknak megfelelően Ügyfélszolgálatot működtet, mely biztosítja a 

Felhasználó vagy Elkülönített Vízhasználó számára, hogy: 

- a jogszabályban előírt, aktuális tájékoztatásokat megkapja, 

- a víziközmű-szolgáltatással kapcsolatosan észrevételeket, panaszokat tegyen, valamint 

- a beérkező észrevételeket, panaszokat - a jogszabályokban előírt időn belüli - megválaszolja, 

érdemben elintézze, illetve az egyes ügyek állásáról tájékoztatást nyújtson. 

 

1. Víziközmű-szolgáltató Ügyfélszolgálatának elérhetőségei  

A Víziközmű-szolgáltató biztosítja a Felhasználók megkereséseinek fogadását személyesen, telefonon és 

írásban. Az írásos megkeresések érkezhetnek postai úton (levélként), e-mailben, faxon vagy a Víziközmű-

szolgáltató honlapján keresztül. 

A Víziközmű-szolgáltató ügyfélszolgálata a jogszabályoknak megfelelően működik, az alábbi elérési 

lehetőségekkel: 

 

Ügyfélszolgálat postai levelezési címe: E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. Ügyfélszolgálat 

7100 Szekszárd, Mátyás király u. 62. 

Ügyfélszolgálat elektronikus levélcíme: ugyfel@erovzrt.hu 

Személyes ügyintézés az Ügyfélszolgálati irodában és Ügyfélszolgálati pontokon biztosított, melyek 

listája és nyitvatartási ideje az Üzletszabályzat 1-es számú mellékletében, valamint a www.erovzrt.hu 

internetes oldalon található. 

Ügyfélszolgálati irodában intézhető megkeresések: 

- levelezési cím módosítás 

- részszámla mennyiség módosítás 

- mérőállás bediktálás 

- általános információkérés a víziközmű-szolgáltatásról, a díjakról, a jogszabályokról, műszaki 

kérdésekről 

- személyes információkérés (folyószámla, felhasználási hely, hátralékkezelés) 

- bejelentések felvétele (hibabejelentés, panaszok, kérelmek, igények) 

- iratok, dokumentumok kiadása (nyomtatványok, igénylőlapok) 

- iratok dokumentumok átvétele (tervek, kérelmek, igénylések) 

- személyes információkérés (folyószámla, felhasználási hely, hátralékkezelés) 

 

Írásban intézhető megkeresések: 

- panaszbejelentések kezelése 

- levelezési cím módosítás 

http://www.erovzrt.hu/
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- mérőállás bediktálás 

- részszámla mennyiség módosítás 

- általános információkérés a víziközmű-szolgáltatásról, a díjakról, a 

jogszabályokról, műszaki kérdésekről 

- személyes információkérés (folyószámla, felhasználási hely, hátralékkezelés) 

- bejelentések felvétele (hibabejelentés, kérelmek, igények) 

- iratok, dokumentumok megküldése (nyomtatványok, igénylőlapok) 

- iratok dokumentumok átvétele (tervek, kérelmek, igénylések) 

- információkérés (folyószámla, felhasználási hely, hátralékkezelés) 

 

Online ügyfélszolgálaton intézhető megkeresések: 

- mérőállás bediktálás 

- személyes információkérés - folyószámla lekérdezés 

 

Telefonos ügyintézés:  +36 74/ 999-150 

 

Telefonon intézhető megkeresések: 

- általános információkérés a víziközmű-szolgáltatásról, a díjakról, a jogszabályokról, műszaki 

kérdésekről) 

- bejelentések felvétele (hibabejelentés, panaszok, kérelmek, igények) 

 

2. Tájékoztatások és a megkeresések ügyintézése 

A közérdekű adatok nyilvánosságának biztosítása érdekében a Víziközmű-szolgáltató kiadványok, 

tájékoztatók, sajtóközlemények megjelentetésével, lakossági fórumok, önkormányzati konferenciák 

megtartásával, Ügyfélszolgálati irodák és Ügyfélszolgálati pontok működtetésével, továbbá az internetes oldala 

(www.erovzrt.hu) folyamatos frissítésével biztosítja a mindkét fél számára előnyös együttműködést. 

A Víziközmű-szolgáltató Üzletszabályzata valamennyi Ügyfélszolgálati irodában és Ügyfélszolgálati ponton 

jól látható, hozzáférhető helyen megtalálható, amelyet a Felhasználó kérés nélkül megtekinthet. 

A felhasználói megkeresések lehetnek panasznak minősülő és nem panasznak minősülő megkeresések. 

Felhasználói panasz esetén a Víziközmű-szolgáltató a panasszal kapcsolatos álláspontját és intézkedéseit, 

indokolással ellátva, írásban a panasz beérkezését követő 15 napon belül megküldi, kivéve, ha a Felhasználó 

panaszát személyesen jelenti be és a Víziközmű-szolgáltató az abban foglaltaknak nyomban eleget tesz. 

Az ügyintézési határidő – a Fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/B.§ (6) bekezdése alapján 

további megkeresés miatt - 15 nappal meghosszabbítható a Felhasználó tájékoztatása mellett. 

A panasz elutasítása esetén a Víziközmű-szolgáltató köteles a Felhasználót írásban tájékoztatni arról, hogy 

panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, megadva az 

illetékes hatóság, illetve a vállalkozás székhelye szerinti békéltető testület jogszabályban rögzített elérhetőségeit.  

A szóbeli panaszt azonnal meg kell vizsgálni, és szükség szerint orvosolni kell. Ha a Felhasználó a panasz 

kezelésével nem ért egyet, vagy annak azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Víziközmű-szolgáltató a panaszról 

haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát köteles a Felhasználónak átadni, 

egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV törvény 17/A. § 

(4) bekezdésben írtak szerint köteles eljárni. 

http://www.erovzrt.hu/
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A Víziközmű-szolgáltatónak a Felhasználó vagy Elkülönített Vízhasználó részéről nem elfogadható 

minőségben adott válasza, illetve érdemi válasz hiánya miatt a Felhasználó vagy Elkülönített Vízhasználó a 

Innovációs és Technológiai Minisztériumhoz ( megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, 

Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztályához, a területileg illetékes Békéltető Testülethez, illetve a Hivatalhoz 

fordulhat. 

Hatósági kivizsgálás esetén, annak lezárásáig a Víziközmű-szolgáltató további intézkedést nem tesz. 

A korábbi, érdemben megválaszolt beadvány tartalmával azonos tartalmú, ugyanazon Felhasználó vagy 

Elkülönített Vízhasználó által tett, ismételt, új információt nem tartalmazó panasz, beadvány, valamint a névtelen 

felhasználói beadvány kivizsgálását a Víziközmű-szolgáltató mellőzheti. 

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

kivizsgálás lefolytatására és jegyzőkönyv felvételére. A helyszíni kivizsgálás időpontját a személyes 

ügyfélszolgálati irodában, az Ügyfélszolgálati pontokon egyeztetheti a Felhasználó a Víziközmű-szolgáltatóval. 

Az időpont-egyeztetésről mindkét fél által aláírt írásbeli feljegyzés és/vagy hangfelvétel készül. A Felhasználó a 

helyszíni kivizsgálás előzetesen egyeztetett időpontját a kivizsgálást megelőző 24 órával módosíthatja, mondhatja 

le a fent megadott elérhetőségeken. Amennyiben a Felhasználó az egyeztetett időpontban a felhasználási helyen 

személyesen, vagy meghatalmazott útján nem teszi lehetővé a helyszíni kivizsgálás lefolytatását, a Víziközmű-

szolgáltató jogosult az árnyilvántartásában meghatározott mértékű kiszállási díj Felhasználóval szemben történő 

érvényesítésére. 

A helyszínen felvett jegyzőkönyvet mind a Felhasználó, mind pedig a helyszíni ellenőrzést lefolytató - 

Víziközmű-szolgáltató képviseletében eljáró - szakember aláírják, továbbá az aláírt jegyzőkönyv egy példánya a 

Felhasználó részére átadásra kerül. 

 

XIX. Kölcsönös értesítések rendje 

Víziközmű-szolgáltató a Felhasználónak, Elkülönített Vízhasználónak címzett értesítéseit, jognyilatkozatait 

az alábbi elérhetőségek alkalmazásával küldi meg: 

- postai kézbesítéssel a Felhasználó szerződésében feltüntetett, vagy a Víziközmű-szolgáltató 

nyilvántartásában szereplő postai címre, ennek hiányában a Felhasználó részére utoljára 

kibocsátott számlán szereplő címre; 

- e-mailben vagy faxon történő továbbítás esetén a szerződésben feltüntetett, vagy a Víziközmű-

szolgáltató nyilvántartásában szereplő e-mail címre, illetve fax számra. 

Ha a közüzemi-szolgáltatási, illetve mellékszolgáltatási szerződésben rögzített adatokban bármilyen változás 

következik be, arról a Felhasználónak, vagy Elkülönített Vízhasználónak haladéktalanul, de legkésőbb a változás 

bekövetkezésétől számított 15 napon belül kötelessége a Víziközmű-szolgáltatót írásban értesíteni. 

A Víziközmű-szolgáltató mindazon postai küldeményeket, amelyek tekintetében jogszabály a tértivevényes 

küldeményként történő kézbesítést kötelező szabályként nem írja elő, egyszerű postai küldeményként adja postára. 

A Víziközmű-szolgáltató a Felhasználó, illetve Elkülönített Vízhasználó részére kibocsátott számlákat 

egyszerű postai küldeményként adja postára azzal, hogy a számlákat a Víziközmű-szolgáltató iktató rendszerében 

rögzített postára adási dátum napját követő 5. munkanapon kell kézbesítettnek tekinteni. 

A Víziközmű-szolgáltató csak a jogszabályban kifejezetten meghatározott küldeményeket köteles a 

Felhasználó, illetve Elkülönített Vízhasználó részére tértivevényes küldeményként megküldeni. 

Ha a tértivevényes küldemény lakossági Felhasználó vagy Elkülönített Vízhasználó részére történt kézbesítése 

azért volt sikertelen, mert a posta a küldeményt „nem kereste" vagy „az átvételt megtagadta" jelzéssel adta vissza 

a Víziközmű-szolgáltató részére, akkor a küldeményt - az ellenkező bizonyításig - a postai kézbesítés 
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megkísérlésének napját követő tízedik munkanapon kézbesítettnek, a címzettel közöltnek kell tekinteni. Ha a 

tértivevényes ajánlott küldemény nem lakossági Felhasználó vagy Elkülönített Vízhasználó részére történt 

kézbesítése azért volt sikertelen, mert a posta a küldeményt „nem kereste", „az átvételt megtagadta", „meghalt", 

„címzett elköltözött", „címzett ismeretlen", „cég megszűnt" vagy postaláda hiányára utaló jelzéssel adta vissza a 

Víziközmű-szolgáltató részére, akkor a küldeményt - az ellenkező bizonyításig - a postai kézbesítés 

megkísérlésének napját követő tízedik munkanapon kézbesítettnek, a címzettel közöltnek kell tekinteni. 

Ha a Víziközmű-szolgáltatónak a Felhasználó vagy Elkülönített Vízhasználó értesítési címeként e-mail cím 

is rendelkezésre áll, akkor ennek használata is megengedett a kapcsolattartás során. 

Az e-mailben továbbított értesítés akkor tekinthető a Felhasználóval vagy Elkülönített Vízhasználóval 

közöltnek az e-mailben szereplő időpontban, ha a kézhezvételt a Felhasználó vagy Elkülönített Vízhasználó 

kifejezetten írásban visszajelezte. 

 

XX. Adatkezelés szabályai 

A Víziközmű-szolgáltató valamennyi megkeresést, és azokkal kapcsolatos ügyintézésre vonatkozó 

dokumentációt nyilvántartásban iktat és gondoskodik azok elévülési határidő végéig, visszakereshetően történő 

megőrzéséről. 

1. Adatvédelem 

A Víziközmű-szolgáltató a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 61. §-a alapján a 

Felhasználóval, Elkülönített Vízhasználóval kötött közüzemi szerződésben megadott adatokat a szerződés 

teljesítése, a szerződéshez szükséges tájékoztatási és együttműködési kötelezettség gyakorlása és a szerződésből 

fakadó igények érvényesítése céljából kezeli. A szolgáltatás nyújtása illetőleg annak igénybevétele során további 

adatok - így többek között fogyasztásra, panaszokra, szerződésszegésre, számlázásra, műszaki zavarokra, az 

ingatlant nem tulajdonosként használó személyre vonatkozó adatok - keletkeznek, amelyeket a szolgáltató a fenti 

célok keretei között szintén kezel. 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

(továbbiakban: Info tv.) 24.§ (3) bekezdése szerint az (1) bekezdésben meghatározott adatkezelőknek, valamint - 

az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentési kötelezettség alá nem eső adatkezelők kivételével - egyéb állami és 

önkormányzati adatkezelőknek e törvény végrehajtása érdekében adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatot kell 

készíteniük. 

Az Info törvény rendelkezései alapján az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. (Víziközmű-szolgáltató), mint Adatkezelő 

rendelkezik Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzattal, illetve adatvédelmi felelőssel.  

A társaság Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat megtalálható a www.erovzrt.hu honlapon. A szabályzat 

célja, hogy az érintettek megfelelő tájékoztatást kaphassanak az Adatkezelő által kezelt, illetve az általa megbízott 

adatfeldolgozó által feldolgozott adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az 

adatkezelésbe esetlegesen bevont adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő 

tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és 

címzettjéről. 

Jelen szabályzattal az Adatkezelő biztosítani kívánja a nyilvántartások működésének törvényes rendjét, az 

adatvédelem alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, meg kívánja akadályozni 

az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, és azok jogosulatlan megváltoztatását, illetve nyilvánosságra 

hozatalát. 

A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed az Adatkezelő minden szervezeti egységénél folytatott valamennyi olyan 

folyamatra, amely során az Info tv. 3. § 2. pontjában meghatározott személyes adat kezelése megvalósul. 

http://www.erovzrt.hu/
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Az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. adatkezelés nyilvántartási számai az alábbiak: 

- NAIH-76916/2014: 

Ügyféladatok kezelése, ügyféladatok kezelése közüzemi szerződésen alapuló kötelezettségek 

teljesítése, jogok gyakorlása, közműves ivóvíz ellátás és szennyvízelvezetés céljából. 

- NAIH-76917/2014: 

Ügyfélszolgálati adatkezelése, a közüzemi szolgáltatással kapcsolatos panaszkezelés, a 

bejelentések kivizsgálása és az érintettek értesítése.  

- NAIH-76918/2014: 

Hátralékkezelés, adatkezelő szolgáltatási területén a fogyasztói adatok kezelése hátralékkezelés 

céljából. 

- NAIH-76919/2014: 

Munkaviszonnyal összefüggő adatkezelés, munkaviszony létesítése, teljesítése vagy 

megszüntetése 

- NAIH-76920/2014: 

Munkavállalók ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés, a társaság jogos üzleti érdekeinek 

megfelelően a munkavállalók biztosított számítógép, e-mail cím és internet hozzáférés 

ellenőrzése. 

- NAIH-76921/2014: 

Felvételre jelentkezők adatkezelése, a megüresedő álláshelyek betöltésére megfelelő munkavállaló 

kiválasztása, a jelentkezők személyes adatainak kezelése. 

- NAIH-76922/2014: 

Kamerás megfigyelés, vagyonvédelmi célú kamerafigyelés 

- NAIH-76923/2014:  

Beléptetés, látogatók, ügyfelek beléptetése. 

 

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 51. § (3) bekezdése alapján a víziközmű-

szolgáltatásba bekapcsolt ingatlan esetén a Víziközmű-szolgáltató és a lakossági Felhasználó között a közüzemi 

szerződés a víziközmű-szolgáltatás igénybevételével is létrejön, ennek alapján a Víziközmű-szolgáltató a 

víziközmű-szolgáltatást igénybe vevő természetes személlyel kapcsolatban tudomására jutó előbbiekben körülírt 

adatokat is kezeli. 

 

A Szolgáltató a Vksztv. 5.§(2). bekezdése alapján felhasználói elégedettségi felmérést végez. A Szolgáltató a 

felhasználói elégedettségi felmérés megvalósítása érdekében a felhasználó személyes adatait (név, elérhetőség) 

hozzájáruló nyilatkozat alapján kezeli, és átadja a Hivatal, illetve adatkezelője részére, akik ezen adatokat átveszik 

és kezelik, abból a célból, hogy a felhasználót megkereshessék, és válaszait a felméréssel kapcsolatos kutatásra 

felhasználják. A szolgáltató – a visszavonásig adott hozzájárulás segítségével – a felmérés végeztével törli a 

felhasználó e célból tárolt személyes adatait. Az elégedettségi vizsgálatok eredményéről a Szolgáltató a 

felhasználókat honlapján tájékoztatja. 

A szolgáltató az adatokat a szerződéses jogviszony fennállása alatt, valamint a szerződéses jogviszony 

megszűnését követően a jogviszonyból származó igények elévüléséig kezeli. 

A felhasználói, elkülönített vízhasználói jogutódlás, felhasználó, elkülönített vízhasználó személyében vagy 

képviselőjében bekövetkezett változás intézési szabályairól az Üzletszabályzat vonatkozó részei rendelkeznek. 



Üzletszabályzat 

2021. 10. 11. 

 

 

 

Oldalszám: 62 / 180 
 

 

E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. 

A szolgáltató az adatkezelési cél keretei között adatokat adhat át a megbízása alapján a szerződés megkötését, 

a leolvasást, a számlázást, a kézbesítést, a díjfizetések és követelések kezelését, a forgalmazás kezelését, a 

felhasználási helyek műszaki kivitelezését, felülvizsgálatát, ellenőrzését, kikapcsolását, illetőleg az 

ügyfélszolgálati tevékenységet végző természetes személynek és gazdálkodó szervezetnek. Az adatokat átvevő ez 

esetekben a szolgáltató adatfeldolgozójának minősül. 

Az igénybevett adatfeldolgozók személyével kapcsolatos tájékoztatást Víziközmű-szolgáltató 

Ügyfélszolgálata biztosítja. 

A szolgáltató biztosítja az érintettek jogát az adatkezelésről való tájékoztatáshoz, az adatok helyesbítéséhez, 

valamint - a kötelező adatkezelések kivételével - az adatok törléséhez. Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése 

ellen. Az érintett a jogellenes adatkezelés ellen jogorvoslattal élhet a bíróságnál, valamint fordulhat a Nemzeti 

Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is.  

Vkszt. 59. § (3) szerint a Víziközmű-szolgáltató köteles adatot szolgáltatni az ivóvízfogyasztást igénybe vevő 

felhasználókról, elkülönített vízhasználókról a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízszállítási 

közszolgáltatást végző közszolgáltatók részére, amennyiben a közszolgáltatás díját kéttényezős módon határozzák 

meg. A Víziközmű-szolgáltató a fentieken túl egyéb adatkezelést - ide értve adattovábbítást – csak abban az 

esetben végezhet, amennyiben ehhez az érintett előzetesen hozzájárult vagy amennyiben az érintett 

hozzájárulásának a beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna és az adattovábbítás a szolgáltató jogi 

kötelezettségének teljesítése céljából szükséges, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének 

érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog 

korlátozásával arányban áll. 

Amennyiben a személyes adat felvételére az érintett felhasználó, elkülönített vízhasználó hozzájárulásával 

került sor, az adatkezelő a felvett személyes adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó 

jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése 

céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll 

további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti - ide 

értve az adattovábbítást. 

 

 

XXI. Felügyeleti szervezetek,  Innovációs és Technológiai Minisztérium 

Tolna Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és 

Fogyasztóvédelmi Főosztály 
 

Cím: 7100 Szekszárd, Kiskorzó tér 3. 

Telefon: +36 74 795-385 

Fax: +36 74 999-103 

E-mail: fogyved_ddf_szekszard@nfh.hu 

Ügyfélfogadás: 
Hétfő, Kedd, Szerda, Csütörtök: 8.00-12.00 és 13.00-15.00  

Péntek: 8.00-12.00 

Fejér Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi 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@fejer.gov.hu 

mailto:fogyved_ddf_szekszard@nfh.hu
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Ügyfélszolgálat (rezsipont):  Hétfő, Szerda: 8.00-12.00, 13.00-15.30 

  Péntek: 8.00-13.00 

1. Díj megállapításával kapcsolatban  

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 

 

Cím:  1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52. 

Postacím:  1388 Budapest, Pf.: 88.  

Telefonszám:  +36 1 459 7777 

Fax:   +36 1 459 7766 

E-mail:  mekh@mekh.hu  

2. Egyéb vita kapcsán  

Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Békéltető Testülete 
 

Cím:   7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.III. emelet 

Telefonszám:  +36 74/411-661 

Fax:    +36 74/411-456 

E-mail:   kamara@tmkik.hu  

 

Ügyfélfogadási idő:    Hétfő - Csütörtök:  8:00 - 12:00 és 13:00 - 16:00  

                           Péntek: 8:00 - 11:30 

 

Fejér Megyei Békéltető Testület  

 

Cím:   8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6. Gazdaság Háza 

Telefonszám:  +36 22 510 310 

Fax:   +36 22 510 312 

E-mail:   fmkik@fmkik.hu 

 

Ügyfélfogadási idő:  Hétfő-Csütörtök: 8.00-16.30 

                                  Péntek: 8.00-16.00 

XXII. A szolgáltatás műszaki feltételei 

1. Felhasználási helyek víziközmű-szolgáltatásának létrehozása 

A Víziközmű-szolgáltató - az üzemeltetési szerződésben meghatározott keretek között, a víziközmű-rendszer 

teljesítőképességének mértékéig - a Felhasználók részére víziközmű-szolgáltatást nyújt, és víziközmű-szolgáltatás 

nyújtása céljából a szolgáltatást igénybe venni kívánók rendelkezésére áll. 

Ha a víziközmű-rendszer teljesítőképességének szűkössége mellett lakossági és nem lakossági felhasználói 

igények egyidejű felmerülésével kell számolni, a lakossági felhasználói igények kielégítését kell előnyben 

részesíteni. 

Víziközmű-törzshálózat mentén fekvő ingatlanoknak a víziközmű-hálózatba történő bekötését a Víziközmű-

szolgáltatónál az ingatlan tulajdonosa vagy egyéb jogcímen használója az ingatlantulajdonos hozzájárulásának 

birtokában kezdeményezheti, amely a bekötés lehetőségeiről részletes tájékoztatást ad. 

A bekötés műszaki alapfeltétele, hogy az ingatlan az ivóvíz és szennyvíz törzshálózat mentén feküdjön, vagy 

annak kapacitása elegendő legyen az igényelt szolgáltatás biztosítására. További feltétel, ha a bekötővezeték 

kiépítése vagy átépítése szükséges, annak költségeit a bejelentő vállalja. Feltétele még a víz- és szennyvízbekötés 

megvalósításának, hogy a bekötővezeték kialakításának műszaki feltételei legyenek biztosítottak, valamint üzem 
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esetén a szennyvíz előzetes tisztítását szolgáló berendezés megléte és a törzshálózatba vezetett szennyvíz minőségi 

paramétereinek megfelelősége. 

A Víziközmű-szolgáltató elutasítja az igénybejelentést a fentiekben részletezett feltételek teljesülésének 

hiányában, valamint, ha az adott felhasználási helyen lejárt határidejű vagy vitatott díjtartozás áll fenn. 

A víziközmű-törzshálózat mentén fekvő ingatlanok bekötését külön-külön bekötő vezetékekkel kell 

megvalósítani. Egy felhasználási hely ellátására több ivóvíz-bekötővezeték csak katasztrófavédelmi vagy műszaki 

okból létesíthető. 

Ha a bekötés nem a víziközmű törzshálózati beruházás részeként, azzal egy időben valósul meg, akkor a 

bekötővezeték megépítéséhez, átalakításához és megszüntetéséhez - összességében az ingatlannak a közműves 

ivóvíz ellátást szolgáló törzshálózatba történő bekapcsolásához - a jogszabályban előírt hatósági engedélyek 

mellett a Víziközmű-szolgáltató hozzájárulása szükséges. 

Ha a víziközmű-törzshálózat a szomszédos ingatlan mentén fekszik, a bekötés a szomszédos ingatlan 

tulajdonosának hozzájárulásával - az ingatlantulajdonosok megállapodása (szerződéses szolgalom) alapján - a 

szomszédos ingatlan igénybevételével is elvégezhető. A szerződésnek tartalmaznia kell a létesítmény 

elhelyezésével, az ingatlan használatával kapcsolatos kölcsönös jogokat és kötelezettségeket. A szerződést a 

szolgáltatói hozzájárulás iránti kérelemhez csatolni kell.  

A fentiekben részletezett megállapodás hiányában, ha a szomszédos ingatlant érintő bekötővezeték 

megvalósítása és üzemeltetése az ingatlan rendeltetésszerű használatát nem zárja ki, vagy lényegesen nem 

akadályozza, a kormányhivatal a szomszédos ingatlanra az uralkodó telek tulajdonosa kérelmére vízvezetési 

szolgalmat alapíthat.  

A 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 hátrányt.  

A víziközmű-szolgáltatásba bekapcsolt ingatlanok megosztása vagy egyesítése esetén az új állapotnak 

megfelelő bekötés megépítéséről, illetve – ha a törzshálózat védelme szükségessé teszi – a megszüntetésről az 

ezzel járó költségek viselése mellett a telekalakítást kezdeményezőjének, vita esetén az ingatlan tulajdonosnak kell 

gondoskodnia.  

 

 

 

 

Lakossági felhasználók egyedi szennyvíz beemelőinek üzemeltetése, műszaki kiépítése: 

a) A lakossági felhasználó háztartási szennyvizét - közvetlenül vagy közvetve - a törzshálózatba juttató 

szivattyúnak, vákuumszelepnek és ezek műtárgyainak, szerelvényeinek (a továbbiakban együtt: 

szennyvíz beemelő): 

- a szennyvízelvezető törzshálózattal egyidejű kiépítése - a víziközmű-szolgáltatóval történő eltérő 

megállapodás hiányában - az ellátásért felelős, 

- a működtetése működőképességének és üzembiztonságának, üzemképes állapotának folyamatos 

fenntartása a víziközmű-szolgáltató 

- feladata. 

b) A szennyvíz beemelő a.) pontban meghatározott kiépítéshez a felhasználó korlátozásmentesen biztosítja 

a szennyvíz beemelő létesítési hely megközelítési és hozzáférési lehetőségét. A szennyvíz beemelő 

működtetéséhez a felhasználó biztosítja: 

- a szennyvíz beemelő megközelítésének és hozzáférhetőségének korlátozásmentes lehetőségét, 

- eltérő műszaki kialakítás vagy megállapodás hiányában a szennyvíz beemelő folyamatos 

energiaellátását. 

c) A műszakilag elérhető szennyvízelvezető törzshálózathoz korábban csatlakozott és e rendelet 

hatálybalépése után a felhasználó által kiépített szennyvíz beemelők esetében az üzemeltetési feladat 
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átvételekor a víziközmű-szolgáltató és a felhasználó átadás-átvételi jegyzőkönyvet vesz fel, amelyben 

rögzítik: 

- a szennyvíz beemelő műtárgy ingatlanon belüli elhelyezkedését, közterület felőli 

megközelíthetőségét, a hozzáférhetőség módját, a jellemző méreteit és anyagát, 

- a szivattyú vagy a vákuumszelep műtárgyon belüli elhelyezését, típusát, és - ha ismert - a gyártási 

évét, műszaki állapotát és az utolsó felújítás időpontját, 

- a szennyvíz bekötővezetékhez, esetleg a házi vízhálózathoz csatlakozó szerelvények méretét, 

fajtáját, 

- az energiaellátó vezeték csatlakozási pontjait, a beépített elektromos védelmi berendezések jellemző 

paramétereit, 

- a helyszínen készült vázrajzokat műszaki szükség szerinti részletességgel vagy azt a tényt, hogy a 

felhasználó által rendelkezésre bocsátott műszaki tervek megfelelőek, 

- egyéb, az átadó vagy az átvevő által lényegesnek tartott megállapításokat. 

d) A 2. pontban meghatározott feladat elmulasztására visszavezethető kárért a víziközmű-szolgáltató nem 

felel. A mulasztás bizonyítása a víziközmű-szolgáltató feladata. 

e) Ha arra korábban nem került sor, a felhasználó által kiépített szennyvíz beemelő akkor kerül az ellátásért 

felelős vagy rendszerfüggetlen víziközmű-elem esetében a víziközmű-szolgáltató tulajdonába, amikor 

a fő szerkezeti egység cseréje (új szivattyú, vákuumszelep vagy műtárgy beépítése) válik szükségessé, 

vagy megvalósul annak felhasználási helytől független energiaellátása. 

f) Az ellátásért felelős a Vksztv. 11. §-ban előírt beruházási terv alapján gondoskodik a 2. pont 2. 

bekezdésében rögzített feladat felhasználási helytől független energiahálózattal történő kiváltásáról. 

g) A 58/2013. (II. 27) Korm. rendelet 99/A § (2). bekezdésben meghatározott körülmény fennállása, 

továbbá a műszakilag elérhető szennyvízelvezető törzshálózathoz újonnan csatlakozni kívánó lakossági 

felhasználó (új bekötés) esetében - a víziközmű-szolgáltatóval történő eltérő megállapodás hiányában - 

az érintett felhasználó gondoskodik a víziközmű-szolgáltató üzletszabályzatában meghatározott 

alapvető műszaki követelményeket kielégítő szennyvíz beemelő kiépítéséről. 

Üzemelő kényszer-áramoltatású szennyvíz törzshálózatba a szennyvíz-bekötővezeték csatlakoztatását 

kizárólag a Víziközmű-szolgáltató végezheti- illetve végeztetheti. 

A csatlakozó szennyvízhálózaton a szolgáltatási pont előtt a szennyvíz összetételének ellenőrzésére alkalmas 

aknát vagy tisztítónyílást kell kialakítani. 

Ha az adott felhasználási helyen lejárt határidejű vagy vitatott számlatartozást tart nyilván a E.R.Ö.V. 

Víziközmű Zrt. vagy megbízottja, az igénybejelentést elutasítja. A Víziközmű-szolgáltató továbbá akkor is 

elutasítja az igénybejelentést, 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.  

Igénybejelentés szempontjából önálló ingatlannak tekintendő a külön jogszabály szerinti egy helyrajzi 

számmal rendelkező földrészlet (telek), vagy amelyet jogszabály ingatlannak tekint. 

A bekötés létesítésére vonatkozó igényt a Víziközmű-szolgáltatónak írásban kell bejelenteni, az ivóvízbekötés 

létesítésére vonatkozó megrendelő lap kitöltésével. 

 

2. Lakossági Felhasználó ivóvíz- és szennyvízbekötése 

Igénybejelentés fogadása 

A lakossági igényeket a Víziközmű-szolgáltató fogadja, a hiánytalan igénybejelentést követő 8 napon belül a 

víziközmű-szolgáltató tájékoztatja a bejelentőt arról, hogy a bejelentőnek milyen további feladatokat és fizetési 
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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. 

 Az 58/2013. (II. 27.) Kormányrendelet mellékletében részletezett tartalmú ivóvíz-, csatornabekötési tervet, 

valamint a kitöltött és aláírt megrendelő lapot a Víziközmű-szolgáltatónak a tájékoztatóban megjelölt címre kell 

eljuttatni. A bekötésre vonatkozó tervdokumentációt nem kell elkészíteni, ha az ivóvíz, szennyvíz bekötővezeték 

a törzshálózati ivóvízvezetékkel együtt épül ki, és mindezeket a kiviteli tervek tartalmazzák, valamint a geodéziai 

bemérése a törzshálózati ivóvíz vezetékkel együtt megtörtént. Ez a bekötési dokumentáció az engedélyezéstől 

számítva 1 évig érvényes. 

A tervhez csatolni kell az egyéb közműszolgáltatók nyilatkozatát, illetőleg amennyiben a bekötést nem a 

tulajdonos kéri, a tulajdonos írásbeli hozzájáruló nyilatkozatát. A vízigény nagyságára vonatkozóan 

önkormányzati igazolás csatolása szükséges a benyújtandó tervdokumentációhoz. Amennyiben a törzshálózati 

ivóvízvezeték, szennyvízvezeték kiépítése társulati úton valósult meg, úgy az ivóvízbekötésekhez, 

szennyvízbekötésekhez szükséges a társulati hozzájárulás is. Az egyéb csatolandó dokumentumok az 58/2013. 

(II.27.) kormányrendelet 5. számú mellékletében.  

Ha a bejelentő az első bekezdése alapján előírtak teljesítését vállalja, gondoskodik a vízmérési hely 

kialakításáról és benyújtja az 5. melléklet szerinti tervet. A víziközmű-szolgáltató a terv alkalmasságáról annak 

benyújtásától számított 5 napon belül nyilatkozik. Ha a benyújtott terv az 5. mellékletben foglaltaknak nem felel 

meg, vagy a bekötés megvalósítására nem alkalmas, a víziközmű-szolgáltató a terv benyújtását követő 5 napon 

belül írásos indokolással ellátva a terv kiegészítését vagy új terv benyújtását kérheti. 

A Víziközmű-szolgáltató az elkészült tervet véleményezi. A Víziközmű-szolgáltató a jóváhagyott tervek és a 

bekötési árjegyzék alapján az elvégzendő bekötés bekerülési költségéről (bekötés létesítéséhez szükséges munkák, 

helyszíni szemle, víz-zárósági, és nyomáspróbák, nyíltárkos bemérés) a megrendelőt tájékoztatja, az összegről 

készpénz-átutalási megbízást és a Víziközmű-szolgáltató által aláírt 2 példányos szolgáltatási szerződést küld a 

megrendelő részére. 

Mentes a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás, az igénybejelentés elbírálásának díja, a tervegyeztetés, 

adategyeztetés vagy ennek megfelelő szolgáltatás díja, a kiszállási díj, az igényfelméréssel és az igénybejelentés 

feldolgozásával, elbírálásával kapcsolatban bármilyen tevékenység, szolgáltatás díja, továbbá rácsatlakozáskor a 

bekötési vízmérőóra költsége, a bekötési vízmérőóra felszerelésének díja és a nyomáspróba díja alól a legfeljebb 

32 mm átmérőjű ivóvízvezeték és a legfeljebb 160 mm átmérőjű szennyvízvezeték bekötése. 

A víziközmű-szolgáltató a bekötéssel összefüggő tervek kivitelezésre alkalmasságával kapcsolatos 

nyilatkozatát az igénybejelentést követő 15 napon belül adja ki. Ha a víziközmű-szolgáltató e határidő lejártát 

követő napig nem nyilatkozik, az alkalmassággal kapcsolatos nyilatkozat megadottnak tekintendő és a csatlakozás 

a benyújtott, a bekötéssel összefüggő tervek alapján kivitelezhető. 

 A víziközmű-szolgáltató - az igénybejelentő egyidejű tájékoztatása mellett - az (1a) bekezdés szerinti 

kivitelezés megtiltását kérelmezheti a műszaki biztonsági hatóságnál, ha a terv kivitelezésre alkalmatlan. A 

műszaki biztonsági hatóság a kérelem alapján dönt 

 a) a tervek kivitelezésre alkalmassága tárgyában, illetve 

 b) szükség szerint meghatározza azokat a műszaki biztonsági feltételeket, amelyek teljesülése esetén a 

 terv kivitelezésre alkalmassága biztosítható. 

 Az (1b) bekezdés szerinti eljárás az (1a) bekezdésben foglalt joghatás beálltától számított 20 napon belül 

kezdeményezhető. A határidő jogvesztő. A műszaki biztonsági hatóság az ügyben 20 napon belül dönt. 

 Díjmentes csatlakozásra jogosult igénybejelentőnek a víziközmű-szolgáltató megtéríti az ivóvízvezeték vagy 

szennyvízvezeték bekötésével összefüggésben felmerült, igazolt költségeit, ha 

 a) az ivóvíz-bekötővezeték vagy szennyvíz-bekötővezeték létesítésére irányuló tervek alapján a 

 csatlakozás kivitelezése e törvény alapján megkezdhető, 
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 b) az igénybejelentő a bekötés kivitelezését befejezi, és azt 

 ba) a víziközmű-szolgáltatónak az 55/J. § (1a) bekezdése szerinti, a bekötéssel összefüggő 

 tervek kivitelezésre alkalmasságáról szóló nyilatkozata kézhezvételétől, 

 bb) nyilatkozat hiányában a terv benyújtásától számított 15 napos határidő lejártától, 

 bc) az 55/J. § (1b) bekezdés alapján folytatott eljárásban meghozott, a tervek kivitelezésre 

 alkalmasságát megállapító döntés véglegessé válásától, vagy 

 bd) az 55/J. § (1) bekezdés szerinti döntés véglegessé válásától 

 számított százhúsz napon belül bejelenti, és 

 c) az 55/J. § (4) bekezdés szerinti olyan közigazgatási hatósági eljárásra kerül sor, amely az üzembe 

 helyezés elrendelésével zárul. 

(2) Ha a költségek (1) bekezdés szerinti megtérítésére a megtérítési igény bejelentését követő 15 napon belül 

nem került sor, a fizetésre kötelezés tárgyában a műszaki biztonsági hatóság kérelemre dönt. A kérelem az (1) 

bekezdés c) pontja szerinti eljárás keretében is előterjeszthető. 

(3) A (2) bekezdés szerinti eljárás igazgatási szolgáltatási díja huszonkétezer forint. A hatóság a díj 

megfizetésére az eljárást lezáró döntésében 

 a) a víziközmű-szolgáltatót kötelezi, ha a kérelmező kérelmének részben vagy egészben helyt ad, 

 b) a kérelmezőt kötelezi, ha a kérelmet elutasítja. 

 

 

Elvi nyilatkozat kiadása: 

Az elvi nyilatkozat az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. állásfoglalása az adott ingatlanon keletkezett ivóvíz és 

szennyvíz-igény, illetve tűzivíz-igény kielégítésének műszaki lehetőségéről.  

Előzetes elvi nyilatkozat iránti kérelem benyújtása nyomott rendszerű szennyvíz-törzshálózat, valamint a 

lakossági felhasználást meghaladó mértékű szolgáltatási igény esetén kötelező. (Lakossági felhasználási igény: az 

igénylő természetes személy, az ingatlan szennyvíz-közművel ellátott (van szennyvízelvezető közmű az ingatlant 

határoló közterületen) belterületi ingatlan, egy lakóingatlanon belül maximum kettő lakóegység háztartási 

szennyvíz elvezetési igénye.) 

Az elvi nyilatkozat kiadása kizárólag írásban kezdeményezhető, az „Elvi nyilatkozat bejelentő” nyomtatvány 

kitöltésével. Az ilyen módon benyújtott kérelemhez minden esetben mellékletként csatolni kell egy 60 napnál nem 

régebbi térképmásolatot (TAKARNET rendszerből származó másolat megfelelő).  

A szükséges nyomtatvány az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. ügyfélszolgálati irodáiban igényelhető vagy letölthető az 

E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. honlapjáról.  

Amennyiben az elvi nyilatkozat kiadására egyszerűsített építési engedélyezési eljárás lefolytatása érdekében kerül 

sor, úgy azt előzetesen minden esetben jelezni szükséges. Ezen esetben a Víziközmű-szolgáltató kizárólag az 

ingatlan elláthatóságáról nyilatkozik.  

Amennyiben a kérelem a tartalmi vagy a formai követelményeknek nem felel meg, úgy azt hiánypótlásra az 

E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. visszaadja az igénybejelentőnek.  

Ha a kérelem a tartalmi és a formai követelményeknek megfelel, de a rendelkezésre álló műszaki adatok és 

információk nem elegendőek a nyilatkozat kiadásához, akkor az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. arra jogosult szervezeti 

egysége helyszíni kivizsgálást kezdeményez, vagy az érintett ingatlanok funkciójának megállapítása érdekében 60 

napnál nem régebbi tulajdoni lapot kérhet. 

Amennyiben semmilyen műszaki akadály nem merül fel, az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. az elvi nyilatkozatot 

kiadja a benyújtástól számított 30 napon belül. Az elvi nyilatkozat érvényességi ideje 2 év. 

Építési, illetve fennmaradási engedély esetén csatolandó dokumentumok: 

• földhivatali térképmásolat (60 napnál nem régebbi, a TAKARNET rendszerből származó másolat is 
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megfelelő), 

- műszaki dokumentáció 1 példányban, melynek kötelező részei: 
 

• helyszínrajz, 

• építmény alaprajz és metszet, 

• műszaki leírás, melynek tartalmaznia kell a várható vízigény és a tervezett szennyvíz 

kibocsátás nagyságát. 

 

Bontási engedély esetén csatolandó dokumentumok: 

• földhivatali térképmásolat (60 napnál nem régebbi, a TAKARNET rendszerből származó másolat is 

megfelelő), 

- műszaki leírás. 

 

Használatbavételi engedély esetén csatolandó dokumentumok: 

• Ha a lakossági felhasználó az építési engedélyezési eljárás során a fentiekben leírt dokumentumokat 

korábban már benyújtotta, akkor csak a kitöltött megrendelő nyomtatványt, valamint a 

közműnyilatkozat kiadás díjának befizetéséről szóló igazolást kell eljuttatnia az ügyfélszolgálatra 

személyesen, postai úton, faxon vagy e-mailben. Ha a dokumentumok beadása korábban még nem 

történt meg, a használatbavételi engedély kiadásához szükséges közműnyilatkozat kérelméhez 

csatolni kell az építési és fennmaradási engedélyezés résznél bemutatott dokumentumokat. 

 

Az egyedi csatlakozási pont kiépítési díjának befizetését és a szerződés aláírását követően a megrendelő 

és a Víziközmű-szolgáltató a bekötés elvégzésének időpontját egyezteti. 

Az ivóvíz és szennyvíz bekötési, valamint belső gépészeti tervek véleményezése 

Legkésőbb a víz- és szennyvízbekötés igénybejelentésének benyújtásával egy időben két példány ivóvíz- és 

szennyvíz-törzshálózatba történő bekötési tervet is mellékelni szükséges az „Igénybejelentő tervjóváhagyáshoz” 

megnevezésű formanyomtatványon. Amennyiben a víz- és szennyvízbekötéssel kérelmezett ingatlan 

vonatkozásában rendelkezésre áll érvényes, 2 évnél nem régebbi elvi nyilatkozat, azt is csatolni szükséges. 

Érvényes elvi nyilatkozat hiányában az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. jogosult az elvi nyilatkozat kiadásához szükséges 

(1.1.1. pontban meghatározott) dokumentumokat kérni az igénybejelentőtől.  

 

Nem lakossági felhasználók, valamint 3 lakásosnál nagyobb társasházak esetében a víz- és 

szennyvízhálózathoz tartozó létesítmények és berendezések építészeti és gépészeti általános tervet is be kell 

nyújtani 2 példányban hossz-szelvény és felhasználói egyenérték meghatározással együtt. Továbbá valamennyi 

felhasználó esetében a használatbavételi hozzájárulás kiadásának egyik feltétele az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. által 

jóváhagyott víz- és szennyvízhálózati (belső gépészeti) terv.  

A víz- és szennyvízbekötési és víz- és szennyvízhálózati (belső gépészeti) tervdokumentáció minimális 

tartalmi követelményeit a 13-as számú melléklet tartalmazza. 

 

A fenti tartalommal elkészült víz- és szennyvízbekötési tervdokumentációt közműegyeztetéssel, 

forgalomtechnikai tervvel, valamint közútkezelői, tulajdonosi, illetve útüzemeltetői hozzájárulással együtt 

szükséges benyújtani. 

  

A benyújtandó „Igénybejelentő tervjóváhagyáshoz” megnevezésű nyomtatvány az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. 

ügyfélszolgálati irodáiban igényelhető, vagy letölthető az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. honlapjáról.  

 

A víz- és szennyvízbekötési és víz- és szennyvízhálózati terv jóváhagyás céljából történő benyújtására a víz- 

és szennyvízbekötés megrendelését megelőzően is sor kerülhet.  
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Amennyiben víz és szennyvízbekötés egy időben történő megrendelésére kerül sor, akkor a bekötési terv, 

valamint a hálózati terv együttes tartalommal is benyújtható.  

Az ivóvíz- és szennyvízbekötési és víz- és szennyvízhálózati tervek véleményezése személyesen vagy postai 

úton a felsorolt elérhetőségeken kérvényezhető.  

Az ivóvíz- és szennyvízbekötési és víz- és szennyvízhálózati (belső gépészeti) tervek véleményezését az 

E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. költségmentesen végzi.  

Az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. a terv alkalmasságáról annak benyújtásától számított 15 napon belül 

nyilatkozik.  

A tervek és az elvi nyilatkozatban foglaltak közötti eltérés esetén, vagy amennyiben a víz- és 

szennyvízbekötési és víz- és szennyvízhálózati tervek – nem felelnek meg a Vhr. 5. mellékelt A) pontjában 

foglaltaknak – megvalósításra nem alkalmasak, illetve egyéb, a tervjóváhagyást akadályozó körülmény fennállása 

esetén az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. hiánypótlást kezdeményez, vagy a terveket elutasítja.  

Amennyiben a megadott műszaki információk nem elegendőek, a tervelbírálás érdekében az E.R.Ö.V. 

Víziközmű Zrt. a bejelentőnél helyszíni vizsgálatot kezdeményez, vagy további dokumentumok benyújtását 

kérheti.  

Miután a tervek műszaki elbírálása - az esetlegesen sorra kerülő hiánypótlás, vagy a kivizsgálási jegyzőkönyv 

vagy benyújtásra kerülő egyéb dokumentumok alapján – megtörténik, a jóváhagyott tervdokumentáció egy 

példányát az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. az igénybejelentő vagy meghatalmazottja rendelkezésére bocsátja.  

Az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. jogosult 1 éven túl tervfelülvizsgálatot kérni. 

 

 

 

Az ivóvíz és szennyvízbekötő vezeték kiépítése 

Az ivóvíz-bekötővezeték kiépítésére, fertőtlenítésére, a helyszíni szemlére, a nyomáspróbára, a 

működőképességi és vízzárósági próbára, a geodéziai bemérésre és a vízmérési helyen a bekötési vízmérő 

beszerelésére, továbbá a szennyvíz-bekötővezeték létesítésére, annak a már üzemeltetett szennyvíz-törzshálózatra 

való bekötésére az igénybejelentő - Víziközmű-szolgáltató helyett - a kivitelezési jogosultsággal rendelkező 

vízszerelők nyilvántartásában szereplő személynek is megbízást adhat. A kivitelezési jogosultsággal rendelkező 

vízszerelők nyilvántartását a műszaki biztonsági hatóság vezeti. A nyilvántartásba olyan kivitelezési 

jogosultsággal rendelkező vízszerelő vehető fel, amely rendelkezik a kormány rendeletében meghatározott 

felelősségbiztosítással. A Víziközmű-szolgáltató köteles az igénybejelentővel, valamint az igénybejelentő által 

megbízott kivitelezési jogosultsággal rendelkező személlyel együttműködni. 

Az ivóvíz- és szennyvízbekötés megvalósítása 

A víz- és szennyvízbekötés létesítése személyesen vagy postai úton az 1-es számú mellékletben felsorolt 

elérhetőségeken írásban kérvényezhető.  

 

A víz- és szennyvízbekötés létesítéséhez benyújtandó „Szolgáltatás-megrendelő” nyomtatvány az E.R.Ö.V. 

Víziközmű Zrt. ügyfélszolgálati irodáiban igényelhető, vagy letölthető az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. honlapjáról.  

Az ivóvíz- és szennyvízbekötést az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. a már részletezettek szerint a költségek, illetve 

az alkalmazott díjak kiegyenlítésének ellenében létesít. Az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. a víz- és szennyvízbekötés 

várható költségét a leggyakrabban alkalmazott technológiával, a megrendeléskor rendelkezésre álló adatok alapján 

kalkulálja, amennyiben technikai okok miatt a kivitelezés ilyen módon nem valósítható meg az E.R.Ö.V. 

Víziközmű Zrt. fenntartja a jogot a kalkuláció módosítására, a különbözet kiszámlázására. Az ivóvíz- és 

szennyvízbekötés végleges kivitelezése a különbözet befizetése után valósulhat meg. A kivitelezés során felmerülő 

– a fentiekben részletezetteken túli – egyéb költségek felhasználóval történő elszámolására a megvalósítását 

követően kerül sor.  



Üzletszabályzat 

2021. 10. 11. 

 

 

 

Oldalszám: 70 / 180 
 

 

E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. 

A bekötés elvégzésére vonatkozó dokumentumokat a helyszínen ki kell tölteni, valamint a megrendelővel 

és/vagy az ingatlan tulajdonosával, vagy megbízottjával alá kell íratni. Az új bekötés üzembe helyezése, csak 

írásban megkötött közüzemi szerződés birtokában lehetséges. 

A Víziközmű-szolgáltató az igénybejelentést elutasítja, ha: 

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

biztosítására,  

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

• a bekötővezeték kialakításának nincsenek meg a műszaki feltételei,  

•  az adott felhasználási helyen lejárt vagy vitatott díjtartozás áll fenn,  

•  az igénybejelentéshez szükséges dokumentumokat, hiánypótlási felhívást követően sem csatolta az 

igénybejelentő.  

A kérelem tartalmi és formai ellenőrzése során feltárt hiányosságok esetén a E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. az 

igénybejelentőt hiánypótlásra kéri fel. 

 

A szerződéses ajánlatban foglaltak az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt.-t a közléstől számított 30 napig kötik. 

Az igénybejelentő feladata az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. által meghatározott elvárásoknak megfelelő 

vízmérőhely kialakítása és a vízmérőhely készre jelentése az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. felé.  

 

A vízmérőhely kialakításának szabályai:  

• A vízmérő aknája betonból, vasbetonból vagy műanyagból épüljön.  

• Az akna mérete tegye lehetővé a vízmérő és a szükséges szerelvények szabályos elhelyezését.  

• Az akna mérete tegye lehetővé a lejutást és a biztonságtechnikai szempontból megfelelő 

munkavégzést, szerelést.  

• Kerek alaprajzú beton vagy műanyag vízmérőakna belső átmérőjének min. 1,27 méternek kell lennie. 

Bejövő és elmenő vezeték faláttörése csak egyvonalban, vízszintesen lehetséges, maximum 10 cm-re 

párhuzamosan elhúzva a középvonaltól. Földtakarás a csővezetékeken (faláttörés mélysége) min. 110 cm. 

A lebúvó nyílás átmérője min. 60 cm, vagy négyszögletesen min. 60x60 cm. Az épített lebúvó nyílást 

csak a belső aknafal függőleges vonalában kezdve lehet elhelyezni, hogy a kimászás ne történhessen ún. 

„negatívfalon”. Alatta MSZ 15670:1989 szerinti aknahágcsók elhelyezése szükséges.  

• Műanyag akna létesítésének igénye esetén annak kivitelezését az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. egyedi 

elbírálás alapján hagyja jóvá.  

• Az akna oldalfalának és a födémnek statikai kialakítása a földnyomás, valamint a beépítés helyén várható 

legnagyobb terhelés hordására alkalmas legyen. Legkisebb terhelésként gyalogosokat mindig figyelembe 

kell venni.  

• A födém lebúvó nyílása olyan méretű legyen, hogy a szerelvényeket ki lehessen emelni. Mászható akna 

esetében a födémnyílás egyik mérete sem lehet 60 cm-nél kisebb.  

• Az aknafedlapnak a terheléshez igazodó teherbírásúnak kell lennie. A gyalogos terhelésére a műanyag 

aknafedlapnak is alkalmasnak kell lennie. Közúti terhelés esetén kör vagy négyzet alakú öntöttvas fedlap 

használható. Ha a fedlap acélból vagy műanyagból készül, zárószerkezettel szükséges védeni az 

illetéktelen (pl. kisgyermekek) által való felnyitástól.  

• Ha a várható legmagasabb talajvízszint az akna fenékszintjét meghaladja, az akna vízzáróságát biztosítani 

kell, továbbá szükséges az aknát felúszás ellen méretezni (szükség esetén felúszás ellen terhelni).  

• Ha a várható legmagasabb talajvízszint az akna fenékszintjét 0,5 m-nél jobban nem közelíti meg, a 

fenéklemezben kaviccsal kitöltött szivárgót kell kialakítani.  

• A mászható aknában az MSZ 15670:1989 szabvány szerinti hágcsót vagy létrát kell beépíteni.  

• Az akna kialakításánál biztosítani kell a mérő kizárólagos őrizetének feltételeit.  

• A visszacsapó-szelep beépítése kötelező.  

 

A szennyvíz-bekötővezetéket az érvényes vonatkozó jogszabályi előírások betartásával kell megtervezni. 
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A szennyvíz bekötővezeték rendszerének (gravitációs, nyomott, vákuumos) meg kell egyeznie a befogadó 

szennyvíz-törzshálózati rendszerével. 

 

Szennyvízbekötő-vezetékre vonatkozó műszaki követelmények: 

- anyaga rendszerfüggő, előzetesen egyeztetendő az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt.-vel 

- minimális mérete NA150 (gravitációs); NA50 (nyomott) 

- gravitációs lejtésviszonya 10-100‰ (műszaki szükségszerűség esetén 3-150‰), 
- gravitációs törzshálózatra közvetlen bekötés esetén 45-os ívidom alkalmazandó, 

- a tervezett anyagra (gyártmányra) és alkalmazására vonatkozó gyártóművi előírások a terven 

vagy leírásban megjelenítendők, alkalmazandó, 

- a benyújtott tervben a szükséges munkavédelmi előírásokat rögzíteni szükséges, 

- közműelrendezés és közműkeresztezés tekintetében MSZ 7487 előírásai betartandók, 

 

A műszaki követelmények betartásáért a tervező és kivitelező egyetemlegesen felel. 

A terv tartalma a továbbiakban megegyezik a VIII.1.4.2 pontban foglaltakkal. 

 

Nyomott szennyvízbekötő-vezeték esetén a felhasználónak az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. üzemeltetésében lévő házi 

szennyvíz beemelő megközelíthetőségét és hozzáférhetőségét az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. részére 

korlátozásmentesen biztosítani kell.  

 

Gravitációs szennyvízbekötő-vezeték végpontján tisztító-ellenőrző akna vagy idom kötelezően létesítendő a 

(telekhatártól max.1,0 m-re). Belső átmérőjének  

- ellenőrző-/tisztítónyílás esetén a szennyvízbekötő-vezeték átmérőjétől legalább egy mérettel 

nagyobbnak (NA150 bekötő-vezeték esetén legalább NA200),  

- beton ellenőrző akna esetében legalább Ø 80 cm-nek, vagy 80x80 cm-nek kell lennie,  

- ipari szennyvizet kibocsátó felhasználónak a tisztítóaknát úgy kell kialakítani, hogy az alkalmas 

legyen a szennyvíz minőségének megállapításához szükséges mintavételezésre.  

Kivételes esetben, ha nincs műszaki lehetőség a tisztítóidom-, vagy akna ingatlanon belüli elhelyezésére, az 

E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt.-vel történt egyeztetést követően, azaz ingatlanon kívül is elhelyezhető.  

  

Kényszeráramoltatású szennyvízelvezető rendszert úgy kell kialakítani és méretezni, hogy az kapacitásában és 

teljesítményében megfeleljen a befogadó közmű műszaki igényeinek és az ingatlanhasználat funkciójának. A 

kialakítás során havaria-üzemszünet (géphiba, áramkimaradás) esetére fény- és/vagy jelzőrendszer kiépítése 

javasolt. A beemelőt megelőző gravitációs szennyvízhálózat kialakításánál célszerű a csőhálózat nagy 

tárolókapacitását biztosítani.  

 

A minimális földtakarás minden esetben 60 cm (kisebb takarás esetén hőszigetelés és mechanikai védelem lehet 

szükséges).  

 

Az ingatlanon korábban létesített házi szennyvízgyűjtőtől (tárolótól, emésztőtől) teljesen elválasztott, különálló 

szennyvízelvezető rendszert kell megvalósítani, melyre tilos csapadékelvezető csatlakozást (nyílást) tervezni, vagy 

létesíteni. 

 

Ha az igénybejelentő a vízmérőhely kialakításáról gondoskodott, akkor annak megtörténtét, az E.R.Ö.V. 

Víziközmű Zrt. felé jelezni szükséges. Az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. képviselője a bejelentést követő 5 

munkanapon belül helyszíni szemle keretében ellenőrzi a vízmérőhely kialakításának megfelelőségét. A 

vízmérőhely ellenőrzéséről az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. képviselője jegyzőkönyvet készít. Amennyiben a 

vízmérőhely megfelel a típustervrajznak és a műszaki előírásoknak, az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. képviselője a 

sikeres vízmérőhely átvételéről szóló jegyzőkönyv egy példányát átadja az igénybejelentőnek.  
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Amennyiben a vízmérőhely nem felel meg a típus tervrajznak és a műszaki előírásoknak, az E.R.Ö.V. 

Víziközmű Zrt. képviselője a helyszíni szemlén tapasztaltak alapján jegyzőkönyvezett módon elutasítja a 

vízmérőhely átvételét. Amennyiben az igénybejelentő a jegyzőkönyvben rögzített hiányosságokat pótolta, ismételt 

szemlét kell kezdeményeznie az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt.-nél. A vízmérőhely sikeres átvétele esetén az ellenőrzést 

az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. díjmentesen végzi. 

 

Amennyiben az igénybejelentő a bekötés korábban megállapított költségét, illetve díját befizette, a 

közszolgáltatási szerződést összes példányát aláírva visszaküldte, valamint a vízmérőhely sikeres műszaki átvétele 

és az előzetesen kalkulált többletköltségek kiegyenlítése megtörtént, az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. három hónapon 

belül köteles a bekötést megvalósítani. A három hónapos teljesítési határidő szempontjából nem vehető figyelembe 

az az időtartam, amely alatt az illetékes önkormányzat nem ad ki közterület bontási engedélyt, munkakezdési 

hozzájárulást (pl. téli időszak november 15. – március 15.). Közterület bontási engedély ügyében maga az 

igénybejelentő jár el az illetékes önkormányzatnál. Ez esetben az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. vállalja, hogy az 

engedélyben megadott időszakon belül a bekötést kiépíti, amennyiben az engedélyt legalább a munkavégzéshez 

kijelölt időszak kezdő időpontját megelőzően tíz munkanappal az igénybejelentő átadja a szolgáltatónak. 

Az igénybejelentőnek vagy írásos meghatalmazással rendelkező meghatalmazottjának biztosítania kell az 

E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. részére a vízbekötés elvégzéséhez az ingatlanra való bejutást, illetve az ott történő 

akadálytalan, zavartalan munkavégzést. Az igénybejelentő aláírásával igazolja a vízbekötési munka elvégzését, 

illetve az ivóvíz vételezés megkezdésének tényét, időpontját, a vízmérő induló állását, típusát, méretét, 

hitelesítésének évét és gyári számát, a felhelyezett függőplomba, záróelem számát és állapotát, amellyel 

kapcsolatos tudnivalókról az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. munkatársa tájékoztatja a felhasználót. 

 

3. Nem lakossági Felhasználó ivóvíz- és szennyvízbekötése 

A nem lakossági Felhasználó által megrendelt bekötés megvalósításához, vagy a részére nyújtott szolgáltatás 

mennyiségének növeléséhez, illetőleg a szolgáltatás minőségének igényelt javításához a Víziközmű-szolgáltató 

részére víziközmű-fejlesztési hozzájárulást kell fizetni. 

 

 

Nem kell víziközmű-fejlesztési hozzájárulást fizetnie a központi költségvetési szervnek és intézményének, a 

helyi önkormányzatnak és annak költségvetési intézménynek, a jogi személyiséggel rendelkező vallási 

közösségnek, valamint normatív állami támogatásban részesülő, közfeladatot ellátó, nem nyereség- és 

vagyonszerzési célt szolgáló egyéb intézménynek. 

 

 

A nem lakossági Felhasználó a Víziközmű-szolgáltatóval kötött szerződésben foglaltak szerint, a Víziközmű-

szolgáltató részére víziközmű-fejlesztési hozzájárulást fizet: 

- közüzemi szerződéskötés esetében a víziközmű-szolgáltatásba bekapcsolni kívánt ingatlanhoz 

biztosítandó szolgáltatási kapacitásért, 

- a víziközmű-szolgáltatásba bekapcsolt ingatlanhoz biztosított kapacitás általa kezdeményezett 

bővítéséért, továbbá 

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

 

A hozzájárulás mértéke az igényelt szolgáltatáshoz szükséges fejlesztés költségeinek arányos része. A 

közműhálózat saját beruházásból történő megvalósítása nem mentesít a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás 

megfizetése alól. A hozzájárulás tartalmazza a szolgáltatás nyújtásához, a Víziközmű-szolgáltató által végzett 

fejlesztés költségeit is (kapacitásbővítés, szabad kapacitás felhasználásának értéke). 
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A víziközmű-fejlesztési hozzájárulás mennyiségi alapja az év legnagyobb fogyasztású hónapjának egy napjára 

számított fogyasztási mennyiség. A Víziközmű-szolgáltató a Felhasználó szerzett kontingensét éves 

rendszerességgel felülvizsgálja, és 0,1 m3/nap-nál nagyobb növekedés esetén Felhasználónak a növekmény 

nagyságának megfelelő víziközmű-fejlesztési hozzájárulást a Víziközmű-szolgáltató részére meg kell fizetnie. 

 

Igénybejelentés fogadása 

A nem lakossági igényeket a Víziközmű-szolgáltató fogadja, és tájékoztatást ad az eljárás rendjéről, valamint 

a bekötés műszaki megvalósíthatóságáról.  

A hozzájáruláskor az alábbiakat kell rögzíteni: 

- az ingatlan közüzemi ivóvízvezetékről ellátható-e, a közüzemi szennyvízvezetékre bekapcsolható-e 

vagy már rendelkezik meglévő bekötéssel, 

- víziközmű-fejlesztési hozzájárulás mértéke. 

 

A Víziközmű-szolgáltató felhívja a szennyvízbekötést tervező és terveztető figyelmét, hogy a gravitációs 

rendszerű szennyvíz-törzshálózat üzemeltetőjeként az ingatlan előtt húzódó szennyvíz-törzshálózat fedlapszintje 

feletti szifonszinttel rendelkező lefolyókba jutó szennyvíz, károkozás nélküli elvezetését biztosítja. A fedlapszint 

alatti szifonszinttel rendelkező lefolyók esetén a Felhasználó köteles az ingatlan elöntés elleni védelmét 

visszaáramlás elleni műszaki védelem beépítésével biztosítani. 

A 2 példányban elkészített bekötési tervet a Víziközmű-szolgáltató a terv alkalmasságáról annak benyújtásától 

számított 5 napon belül nyilatkozik. Ha a benyújtott terv az 5. mellékletben foglaltaknak nem felel meg, vagy a 

bekötés megvalósítására nem alkalmas, a víziközmű-szolgáltató a terv benyújtását követő 5 napon belül írásos 

indokolással ellátva a terv kiegészítését vagy új terv benyújtását kérheti. 

A tervek elbírálásra során kerül meghatározásra a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás összege. A Víziközmű-

szolgáltató a fenti dokumentumok alapján dönt a közműfejlesztési hozzájárulás mértékéről és intézkedik a 

közüzemi szerződés elkészítéséről. Mellyel párhuzamosan el kell készíteni a víziközmű-fejlesztési megállapodást. 

A Víziközmű-szolgáltató által aláírt 2 példányos közüzemi szerződést és a 2 példányos egyszeri víziközmű-

fejlesztési megállapodást a megrendelő részére megküldi. 

A szerződéses ajánlatban foglaltak a Víziközmű-szolgáltatót a közléstől számított 30 napig kötik. 

Az ivóvíz- és szennyvízbekötés megvalósítása 

A bekötés elkészítésének előfeltétele a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás - amennyiben a megrendelő 

kötelezett annak megfizetésére - és az új egyedi csatlakozási pont kiépítési (bekötés-szerelés) díjának befizetése, 

az egyéb hatósági hozzájárulások, engedélyek másolati példányának a Víziközmű-szolgáltató részére történő 

átadása és a közüzemi szerződés megkötése. 

A fentiek teljesítése és a költségek megelőlegezése esetén a Víziközmű-szolgáltató az ivóvíz- és 

szennyvízbekötés elvégzi. 

A bekötés időpontját a Víziközmű-szolgáltató a megrendelő kérelmére - szükség esetén az ingatlan 

tulajdonosát is bevonva - egyezteti. A fentiek teljesítése esetén a Víziközmű-szolgáltató az ivóvíz-, 

szennyvízbekötést, a Felhasználóval egyeztetett időpontban elvégzi. A bekötés elvégzését és üzembe helyezését a 

vonatkozó nyomtatványok aláírásával a helyszínen igazoltatni kell a megrendelővel és/vagy az ingatlan 

tulajdonosával, vagy megbízottjával. 
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4. Ivóvíz-szolgáltatás biztosítása közkifolyóról 

A Víziközmű-szolgáltató a közterületi vízvételi hely ivóvízmérőiről nyilvántartást vezet, melyben köteles 

feltüntetni a Felhasználó nevét, a felhasználási helyet magában foglaló törzshálózati közkifolyó pontos 

megjelölését, az ivóvízmérő azonosító adatait, a leolvasáskori vízmérő állásokat, a leolvasási időszak alatti 

fogyasztásokat és minden lényeges egyéb adatot. 

A nyilvántartásba Felhasználó - az őt érintő felhasználási hely vonatkozásában - betekinthet. 

A Polgármesteri Hivatal ellenőrzi, hogy a közkifolyóról történő ivóvíz vételezést csak a közműves vízellátásba 

be nem kötött ingatlanok lakói, illetve az igénybevételre jogszabály alapján jogosultak vehessék igénybe. 

 

A települési önkormányzat hozzájárulása szükséges a közkifolyók nem háztartási vízszükséglet kielégítése 

(pld. építkezés, gépkocsi mosás, locsolás) céljából történő igénybevételhez. A víznek a közterületen lévő 

tűzcsapról nem tűzoltási célra történő rendszeres igénybevételéhez a Víziközmű-szolgáltató hozzájárulása 

szükséges. 

 

5. Bekötés hatósági kötelezés alapján 

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 

szennyvízelvezetés 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. 

A fent említett bekezdésekben 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 tagadhatja 

meg. 

Ha az ingatlan tulajdonosa az 1. pontban foglalt kötelezettségét a 2. pontban meghatározott határidőben nem 

teljesíti, a víziközmű-szolgáltató bejelentésére a tulajdonost a kormányhivatal kötelezi az ingatlan beköttetésére. 

A kormányhivatal eljárása igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettséget nem von maga után. 

Adott ingatlan tekintetében mentesül a tulajdonos 

- 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, 

- a szennyvízelvezető rendszerre történő bekötési kötelezettség alól, ha az ingatlanon keletkező 

szennyvíz elvezetése, tisztítása és ártalommentes elhelyezése vagy hasznosítása a vízügyi hatóság 

által engedélyezett és a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 1. számú melléklet 26. 

pont b) alpontjában 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 megelőzően az ingatlan tulajdonosa vagy jogcímes használója előterjesztette. 
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A vízgazdálkodási hatósági jogkörgyakorlója a 2011. évi CCIX. törvény 55. § (10) bekezdése alapján az (1) 

bekezdésben meghatározott feltétel fennállása a (4) - (8) bekezdésben meghatározott esetkörön kívül kötelezi a 

tulajdonost az ingatlan beköttetésére és ezzel a víziközmű-szolgáltatás igénybevételére, ha a saját célú vízellátó 

létesítménye, saját célú szennyvízkezelő létesítménye, egyedi szennyvízkezelő berendezése vagy az egyedi zárt 

szennyvíztárolója közegészségügyi, környezetvédelmi vagy vízgazdálkodási szempontból káros. 

A Kormányhivatal kormányhivatala jogosult eljárni adott településen a közegészségügyi, környezetvédelmi 

és vízgazdálkodási jogszabályok megsértése esetén az ingatlanok szennyvíz hálózatba történő bekötését a 

tulajdonos költségére elrendelni. Ez esetben a tulajdonos előzetes írásbeli beleegyezése a Víziközmű-szolgáltató 

hozzájárulásának megadásához nem szükséges.  

 

6. Tűzoltási célú ivóvízbekötés 

Az ivóvíz-törzshálózathoz csatlakozó tűzoltásra szolgáló, külön ivóvízbekötő vezeték létesítéséhez a 

Víziközmű-szolgáltató - a katasztrófavédelmi jogszabályok megtartásával - akkor köteles hozzájárulni, ha a 

tűzoltáshoz szükséges víz a házi ivóvízhálózatból vagy a vízművel össze nem függő, más vízvételezési helyről 

nem szerezhető be. A tűzoltásra szolgáló bekötővezetéket külön ivóvízmérővel kell ellátni. 

A tűzoltásra szolgáló bekötővezeték létesítésének menete megegyezik a lakossági Felhasználó ivóvíz- és 

szennyvízbekötése pontban leírtakkal. 

7. Vízhordási engedély 

Abban az esetben, ha a vízhasználat nem oldható meg ivóvízbekötésen keresztül, vagy a szolgáltató által 

meghatározott más módon, illetve, ha a szolgáltatott vízmennyiség a munka jellegéből adódóan nem elegendő a 

munka elvégzéséhez, az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. engedélyt adhat ki tűzcsapról való vízvételezéshez. A tűzcsapról 

történő vízvételezés kizárólag az illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség előzetes hozzájárulásával végezhető, 

mely engedély beszerzése felhasználó feladata.  

Vízhordási engedély személyesen, vagy postai úton az 1-es számú mellékletben felsorolt elérhetőségeken 

kérvényezhető.  

Vízhordási engedély kiadására vonatkozó kérelmet minden esetben írásban kell benyújtani a vízhordás, illetve 

a vízvételezés megkezdését megelőző legalább 15 nappal korábban. A benyújtáshoz szükséges nyomtatványok az 

E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. ügyfélszolgálati irodáiban elérhetőek vagy az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. honlapjáról 

letölthetőek. 

Amennyiben az igénylő szerződéses folyószámláján lejárt határidejű vagy vitatott számlatartozást tart nyilván 

az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. az igénybejelentést az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. elutasítja.  

Amennyiben a vízhordási engedélyben meghatározott felhasználási hely rendelkezik vízbekötéssel, vagy a 

szolgáltató más módot határoz meg, amelyről az igénylésben megjelölt vízigény biztosítható – az eset összes 

körülményét mérlegelve –vagy nincs az igény kielégítésére alkalmas tűzcsap, akkor az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. 

az igénybejelentést elutasíthatja.  

Korábban szabálytalanul vizet vételező kérelmező részére a vízhordási engedély kiadását az E.R.Ö.V. 

Víziközmű Zrt. megtagadhatja.  

Ha a vízhordási engedély kiadását az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. megtagadja, a kérelmező csak új bekötés 

létesítésével vagy egyéb, a jogszabályban megengedett módon fogyaszthat, vételezhet, illetve használhat fel 

ivóvizet.  

Az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. a vízhordási engedély kiadását díj ellenében végzi. A szolgáltatások díjszabása 

elérhető az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. ügyfélszolgálati irodáiban.  

Az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. a tűzcsapról való vízvételezésre vonatkozó szabályokat, jogokat és 

kötelezettségeket külön szerződésben és/-vagy hozzájárulásban rögzíti. A szerződés, illetve hozzájárulás 

határozott időtartamra szól.  
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Az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. a nem lakossági felhasználó esetén a szerződéskötéshez a gazdálkodó szervezet 

bejegyzését igazoló okiratot kérheti, mely lehet: hatályos, 30 napnál nem régebbi cégbírósági bejegyzés vagy 

cégkivonat és aláírási címpéldány/aláírás minta (a cégjegyzési jogosultság igazolására), vagy egyéni vállalkozás 

igazolására szolgáló okirat.  

Az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. műszaki becsléssel határozza meg a várhatóan felhasználásra kerülő 

vízmennyiséget a kérelmező által megadott paraméterek alapján. A vízhordási szerződés/hozzájárulás a várhatóan 

felhasználásra kerülő vízmennyiség ellenértékének és a mindenkor érvényben lévő egyéb díjak megfizetése és a 

vízhordási szerződés kérelmező által történő aláírása után adható ki.  

Az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. egyedi elbírálás alapján tűzcsapra szerelhető vízmérőt adhat abban az esetben, 

ha műszaki becsléssel nem határozható meg a várhatóan felhasználásra kerülő vízmennyiség. Az E.R.Ö.V. 

Víziközmű Zrt. a tűzcsapra szerelhető vízmérőt óvadék ellenében adja át a kérelmezőnek az ügyintézői díj 

befizetése és a vízhordási szerződés aláírását követően.  

A tűzcsapra szerelhető vízmérőt az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. olvassa le a szerződésben meghatározott 

gyakorisággal és a leolvasott adatok alapján számlát bocsát ki az ügyfél felé.  

Az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. jogosult a tűzcsapról való vízvételezést ellenőrizni. Az ellenőrzés során vizsgálat 

tárgyát képezi, hogy a kérelmezett közterületi tűzcsapról történik-e a vízvételezés, illetve a kérelmezés során 

megadott műszaki információk megfelelnek-e a tényleges vízvételezésnek, valamint – kiadott tűzcsapra szerelhető 

vízmérő esetében – a vízmérőn keresztül történik-e a vízvételezés és a mérő felszerelése megfelelő-e.  

A felhasználó köteles az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. tulajdonát képező tűzcsapra szerelhető vízmérő 

megőrzéséről gondoskodni, azt mindennemű károsodástól megóvni (különös tekintettel a fagyveszélyre). A 

felhasználó köteles a mérő eltűnése esetén haladéktalanul rendőrségi feljelentést tenni, a jegyzőkönyv másolatát 

az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. számára benyújtani.  

A tűzcsapra szerelhető vízmérő meghibásodása esetén a felhasználó köteles a mérő hibájáról az E.R.Ö.V. 

Víziközmű Zrt.-t haladéktalanul értesíteni, és egyúttal a vízmérőt visszaszolgáltatni.  

Amennyiben a vízmérőn a felhasználónak felróható okból történő sérülés, károsodás, illetve meghibásodás 

tapasztalható, vagy a mérő megsemmisül, az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. az óvadék összegéből követelését 

közvetlenül kielégítheti.  

A vízhordás illetőleg vízvételezés kizárólag abban az esetben kezdhető meg, ha a felhasználó, valamennyi 

felmerülő költséget előre megfizetett és a vízhordást a szolgáltató írásban engedélyezte. 

A tűzcsapra szerelhető vízmérő késedelmes visszaszolgáltatása esetén az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. 

meghatározott mértékű kötbért érvényesíthet a felhasználóval szemben. Az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. az óvadék 

összegéből követelését közvetlenül kielégítheti.  

A tűzcsapról, a megadott engedély esetében nem a vonatkozó szerződésben foglaltak szerinti vízvételezés 

szabálytalan közműhasználatnak minősül, mely alapján az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. meghatározott kötbér 

érvényesítésére jogosult a szabálytalan közműhasználóval szemben. A kötbér a szabálytalan közműhasználat 

ismétlődésétől függően több alkalommal, ismételten is kiszabható. Szabálytalan közműhasználatnak minősül az 

is, ha nem az engedély jogosítottja végez vízvételezést a tűzcsap(ok)ról vagy ha a kiadásra került vízhordási 

engedély a szolgáltató ellenőrzésekor a helyszínen nem áll rendelkezésre. 

A szabálytalan közműhasználat miatti kötbér mértéke: 

 100.000,- Ft / alkalom 

 

A tűzcsapról történő engedély nélküli vízhasználat esetén az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. a jogosulatlan igénybe 

vevővel szemben a PTK (2013. évi V. törvény) kártérítési felelősségre vonatkozó szabályait alkalmazza. 
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XXIII. Mellékmérő, locsolási mellékmérő felszerelésének feltételei 

Az Elkülönített Vízhasználó a saját tulajdonában lévő és mellékszolgáltatási szerződés alapjául szolgáló 

mellékvízmérő hitelesítéséről, rendkívüli vizsgálatáról saját költségére köteles gondoskodni. Amennyiben ezzel a 

költségek megelőlegezése mellett a szolgáltatót bízza meg, úgy a Szolgáltató a megbízás teljesítését nem 

tagadhatja meg. 

A mellékszolgáltatási szerződést az elkülönített vízhasználó 30 napos határidővel, a víziközmű-szolgáltató a 

fizetési késedelem miatt kezdeményezett fizetési meghagyás kibocsátását követő 15 napos határidővel 

felmondhatja. 

Amennyiben ingatlanában új mellékvízmérőt szeretne felszereltetni és arra vonatkozóan az E.R.Ö.V. 

Víziközmű Zrt. - vel mellékszolgáltatási szerződést kíván kötni, akkor ebben a tájékoztatóban hasznos 

információkat talál a mellékmérőkkel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról, illetve a mellékszolgáltatási 

szerződés megkötésének ügyintézéséről. 

 

1. Jogszabályi háttér 

A 2011. évi CCIX. (2011. XII. 30.) törvény a víziközmű szolgáltatásról és az 58/2013. (II.27.) 

Kormányrendeleten alapul. 

 

2. A lakóközösséggel kötendő Megállapodás (Mellékszolgáltatási Szerződés) általános 
feltételei: 

- Az elkülönített vízhasználók kivétel nélkül rendelkeznek az E.R.Ö.V. Zrt-vel kötött, hatályos 

szolgáltatási szerződéssel. 

- Minden elkülönített vízhasználati hely hiteles, plombával ellátott mellékvízmérővel rendelkezzen. 

- Az elkülönített vízhasználók kivétel nélkül, írásbeli hozzájárulásukat adták a mellékmérők szerinti 

elszámoláshoz, nyilatkoztak a feltételek megismeréséről. 

- A Közös Képviselőt felhatalmazták a fenti elszámolási módra vonatkozó külön megállapodás 

aláírására. 

- A lakóközösség elkészíti, elkészítteti az előírt műszaki dokumentációt. 

- A vízmérőhelyek kialakítása megfelel az előírt műszaki feltételeknek. 

- Az elszámolással érintett felhasználási helyek egyike sem rendelkezik az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. 

felé fennálló, lejárt esedékességű víz- és csatornadíj, vagy egyéb tartozással a kérelem beadásának 

időpontjában. 

 

XXIV. Társasház által elkészítendő műszaki dokumentáció követelményei 

1. Az előírt műszaki dokumentáció tartalma: 

1. Műszaki leírás, mely tartalmazza: 

a) a csatlakozó hálózat anyagát, átmérőjét 

b) az ellátott lakások számát és leírását (helyiségeit) 

c) a közös használatú helyiségek leírását 

d) a vezetékek nyomvonalának leírását (mely helyiségeken haladnak keresztül, hol 

szakaszolhatók, hol vannak megcsapoló helyek, hol találhatók rajta oldható kötések). 
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2. Összefoglaló táblázatot, mely tartalmazza: 

a) Lakásonként a mérők: 

- a tulajdonosának megnevezését, illetve, ha van, akkor a meghatalmazottjának (pl. bérlő) 

nevét 

- darabszámát 

- típusát, gyári számát 

- plomba számát (a VIPAK gyűrűn) 

- elhelyezkedését (helyiség) 

- beépítés módját (F – függőleges a mérő számlapja, vagy V – vízszintes a mérő számlapja – 

mérési osztály) 

b) Szabadon álló (plombált) vezetékvégek: 

- darabszámát 

- helyiségeit 

- plomba típusát (záróbélyeg, plombadrót, VIPAK) 

- plombaszámát 

 

3. Nyilatkozat 

Lakásonkénti/helyiségenkénti mérők: 

Név 

(tulajdo

nos és bérlő) 

Lakáson/helyiség

en belüli helye: 

(pl.: konyha) 

Tí

pus 

Gyár

i szám: 

Plom

ba szám a 

VIPAK 

gyűrűn 

Beép

ítés 

módja 

Mérő

állás az 

ellenőrzé

skor 

 

A bejárás során tapasztalt plomba hiányokat (kivéve: „OMH” plomba) az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. részéről 

a helyszíni bejáráson résztvevő dolgozó térítés ellenében a helyszínen pótolhatja. Ennek a költségét a Társasház 

az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. felé számla ellenében megfizeti. 

 

XXV. Mellékmérő, locsolási mellékmérő hely kialakításának műszaki szempontjai 

- A vízmérőhelyet úgy kell kialakítani, hogy a vízmérő és a szerelvények hozzáférhetősége, 

leolvashatósága, cserélhetősége a munkavédelmi előírásoknak megfeleljen, továbbá a mérő fagy, 

vízelöntés és szándékos vagy véletlen rongálás ellen védve legyen az MSZ-04-901. az MSZ-04-

903 és az MSZ-04-904 előírásainak figyelembevételével. 

• Amennyiben a vízszintes beépítés nem ütközik akadályba, legcélszerűbb ezt a lehetőséget 

választani, mert ebben az esetben legpontosabb a vízfogyasztásmérés. 

- Vízszintes beépítés esetén, a vízmérőt számlappal felfelé kell felszerelni, vízszintes tengellyel úgy, 

hogy a számláló felülről leolvasható legyen. 

- Függőleges beépítés esetén a vízmérőt úgy kell felszerelni, hogy a számláló szemből olvasható 

legyen. 

• A vízmérő értékmutatójától, annak síkjára merőleges irányban legalább 400 mm szabad teret 

kell biztosítani. 

- A vízmérőnek meg kell felelnie a Budapest Főváros Kormányhivatala által kiadott, HE 6/4-2006 

jelű hitelesítési előírásban a hidegvíz mérőkre vonatkozó műszaki specifikációnak. 
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- A beépített vízmérőnek mind vízszintes, mind függőleges beépítés esetén legalább „B” pontossági 

osztálynak kell megfelelnie. 

• A vízmérő mérő- és számláló szerkezete között legyen közvetlen kapcsolat, mágneses 

kuplungos szerkezet nem elfogadott. 

- Beltérben elhelyezett vízmérő esetében, a kedvezőbb szerkezeti működés érdekében, célszerű 

nedvesen futó vízmérő alkalmazása. 

- Javasolt minden esetben új mérőt alkalmazni. 

- A vízmérő előtt és után biztosítani kell a gyártó által előírt, szerelvény és idom-mentes egyenes 

csőszakaszt. 

• A vízmérőt tilos magas ponton felszerelni. 

• Beépítésnél figyelembe kell venni a csatlakozó belső ivóvízhálózat átlagos beépítési 

magasságát. 

- Beépítésnél a biztonsági záró elemeket akadálymentesen kell tudni felhelyezni. 

• A vízmérőhelyen, a vízmérő előtt közvetlenül, elzáró szerelvényt kell beépíteni. 

- A mellékvízmérő előtt beépített elzáró szerelvény és a mellékmérő között kizárólag egy darab 

oldható kötés lehet. 

- Elszámolás alapjául, csak az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. zárógyűrűjével ellátott vízmérő szolgálhat. 

- Megfelelő módon szükséges merevíteni a csőhálózatot a belépő és kilépő csonkoknál, annak 

érdekében, hogy a vízlökések ne tudják kimozdítani a berendezés egyetlen részét sem a szokásos 

üzemelés során, sem a mérő szétszerelésekor, sem akkor, amikor a mérőt az egyik oldalon 

leválasztják. 

• Épületen belül mérőhelyet kialakítani megfelelően kiképzett mérőszekrényben vagy a falba 

süllyesztett mérőhelyen szabad, ahol egyéb tárgyakat csak a vízmérő veszélyeztetése nélkül és 

kizárólag a felhasználó felelősségére és kockázatára lehet elhelyezni. 

• Az épületen belül kialakított mérőhely esetén a vízmérőt a helyiség padlóvonala felett legalább 

500 mm vízszintes beépítés esetén legfeljebb 1300 mm-es tengelymagassággal kell elhelyezni. 

Függőleges beépítés esetén a számlap középmagassága legfeljebb 1300 mm lehet. 

- A vízmérő nem kerülhet villamos berendezések elhelyezésére szolgáló helységekbe (pl.: 

kapcsolóhelyiség), felvonóaknába vagy felvonógépházba. 

- A beépítés helyének megfelelő világítása legyen. 

- A vízmérőt külső szennyeződés nem érheti. 

- A vízmérőn jól láthatóan az alábbi adatoknak kell meglenni: 

• a gyártó neve, 

• a névleges folyadékáram m3/h-ban, 

• a metrológiai osztály, 

• a gyártási év, 

• a gyári szám, 

• a típusvizsgálat jóváhagyó jele, 

• a névleges nyomás bárban, ha az meghaladja a 10 bárt. 
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XXVI. Bekötési vízmérő mérési pontosságának felülvizsgálata 

A Felhasználó és a Víziközmű-szolgáltató is jogosult a bekötési vízmérő soron kívüli ellenőrző mérési 

pontossági vizsgálatának kezdeményezésére, melynek díját a Víziközmű-szolgáltató árnyilvántartása tartalmazza. 

A Víziközmű-szolgáltató a vízmérő ellenőrző vizsgálatakor - a Felhasználó vagy meghatalmazottja 

jelenlétében - új mérőt szerel fel a tárgyi felhasználási helyen, a vizsgálatra szánt mérőt pedig a Felhasználó vagy 

meghatalmazottja által aláírt jegyzőkönyv és munkalap felvétele mellett, lezárt dobozban elszállítja. 

Amennyiben a soron kívüli ellenőrző vizsgálat a vízmérőt megfelelőnek minősíti, a vizsgálat és hitelesítés 

költsége a vizsgálatot kezdeményezőt terheli. 

Amennyiben a soron kívüli ellenőrző vizsgálat a bekötési vízmérőt nem megfelelőnek minősíti, a vizsgálat és 

hitelesítés költsége a - felhasználó szerződésszegését és a szabálytalan közműhasználat megvalósítását kivéve - 

Víziközmű-szolgáltatót terheli.  

Ha a mérésügyi hatóság a metrológiai pontossági ellenőrzést a mérő sértetlenségét igazoló plomba sérülése 

miatt elutasítja, a E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. számlakorrekció elvégzésére nem kötelezett mindaddig, míg a mérő 

manipulációja kizárásra nem kerül. 

Ha a fogyasztásmérő rendellenes működése vagy hibája, sérülése valamelyik fél szerződésszegő 

magatartásának a következménye, a fogyasztásmérő cseréjének és a pontossági vizsgálat elvégzésének díja, a 

szerződésszegés egyéb jogkövetkezményeivel együtt a szerződésszegő felet terheli. 

 

XXVII. Víziközművek üzemvitele 

A víziközművek üzemeltetésének követelményeit a víziközművek üzemeltetéséről szóló 21/2002 (IV.25) 

KöViM rendelet tartalmazza. A víziközművek szakszerű és biztonságos üzemeltetésével kapcsolatos műszaki 

technológiai biztonságtechnikai, közegészségügyi, valamint környezet- és természetvédelmi előírásokat, továbbá 

az egyes tevékenységek gyakorlásának személyi feltételeit üzemeltetési szabályzatok határozzák meg. Szolgáltató 

valamennyi általa üzemeltetett víziközműre rendelkezik üzemeltetési szabályzattal, amelyeket az azokban foglalt 

előírások betartásával működtet. 

A szolgáltatás folyamatossága érdekében a Víziközmű-szolgáltató olyan szervezett munkarendet és készenléti 

szolgálatot biztosít, amely a hiba felmerülése esetén szakszerűen be tud avatkozni a nagyobb károk elhárítása és a 

szolgáltatás folyamatosságának helyreállítása érdekében. 

Az ivóvíz- és szennyvízelvezetés szolgáltatás nyújtása során hosszabb-rövidebb időre előfordulhat a 

szolgáltatás átmeneti szüneteltetése, részben előre nem látható okok (pl. üzemzavarok), részben előre tervezhető 

(pl. karbantartások) okok miatt. 

 

1. Üzemzavarok hibaelhárítása 

Víziközmű-szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokban előforduló váratlan zavarok, hibák mielőbbi észlelése, 

kiküszöbölése érdekében diszpécserszolgálatot, üzemellenőrző irányító hálózatot, üzemzavar-elhárító ügyeleti 

rendszert működtet. Víziközmű-szolgáltató a munkaidőn kívüli időszakra állandó készenléti szolgálatot tart fenn. 

A Víziközmű-szolgáltató a víziközmű-hálózaton végzett tervszerű karbantartási munkák és hibajavítások 

esetén a munkák elvégzéséhez szükséges mértékben és időtartamban jogosult az ivóvíz szolgáltatás 

szüneteltetésére. 
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Ha a közműves ivóvízellátás előre tervezetten 12 órát, üzemzavar esetén 6 órát szünetel, a Víziközmű-

szolgáltató az ivóvízszükséglet kielégítéséről legalább 10 liter/fő mennyiségben köteles gondoskodni. A 12 órát 

meghaladó, de 24 óránál rövidebb szünetelés esetén legalább 20 liter/fő, 24 órát meghaladóan legalább 30 

liter/fő/nap előírt ivóvízmennyiséget biztosít. A Víziközmű-szolgáltató a szolgáltatás szüneteltetése esetén az 

ivóvíz ellátásról úgy köteles gondoskodni, hogy ahhoz az érintettek 150 méteres körzeten belül hozzájuthassanak. 

Ha a szolgáltatás szüneteltetése a tűzi-vízhálózatot is érinti, a Víziközmű-szolgáltató az illetékes 

katasztrófavédelmi kirendeltséget előzetesen értesíteni köteles. 

A Víziközmű-szolgáltató az előre tervezhető, a víziközmű-szolgáltatás kapcsán felmerülő, karbantartási 

munkákról, szolgáltatás-korlátozásokról, a Felhasználókat legalább három nappal (72 órával) korábban, a helyben 

szokásos módon tájékoztatja. 

A tájékoztatás elmaradása esetén a Víziközmű-szolgáltató, a Felhasználó bejelentése alapján, a Felhasználó 

számára a szolgáltatás kiesés napjaira a Felhasználó előző évi átlagfogyasztása alapján kiszámított mennyiségű 

ivóvíz ellenértékével megegyező mértékű kötbért fizet. 

A szolgáltatással kapcsolatban észlelt meghibásodásokat, üzemzavarokat, egyéb rendellenességeket a 

Felhasználók telefonon, levélben, vagy személyesen jelenthetik be: 

▪ Telefonon folyamatosan: 

- a Víziközmű-szolgáltató hibabejelentő telefon számán a nap 24 órájában 

+36 80/621-126 

▪ Személyesen munkaidőben: 

- a helyi vízmű-kezelőnél vagy 

- a Víziközmű-szolgáltató ügyfélszolgálati irodáiban és Ügyfélszolgálati pontjain (1-es számú 

melléklet)  

A bejelentett hibákat a Víziközmű-szolgáltató kivizsgálja, és a kisebb rendellenességek azonnal elhárításra 

kerülnek, az azonnal nem javítható hibák pedig ütemezetten, a más bejelentett hibákkal együtt, a sürgősségüknek 

megfelelő sorrendben. 

Abban az esetben, ha a keletkezett hiba élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztet, annak elhárítását azonnal 

megkezdi a Víziközmű-szolgáltató. 

A Víziközmű-szolgáltató a hibajavításokat a lehetőségekhez mérten úgy szervezi, hogy az a szolgáltatás 

folyamatos teljesítését a lehető legkisebb mértékben akadályozza. Olyan esetben, mikor ez elkerülhetetlen, a 

minimális vízellátást biztosítani kell. 

Amennyiben a javítás a Felhasználó, vagy az ingatlan tulajdonosát közvetlenül érinti (vízkorlátozás, az 

ingatlanra történő belépés stb.), őket a szolgáltató értesíti. Különös figyelmet kell fordítani a vízmérő aknában 

előforduló meghibásodások javítására. 

A vízmérő aknában előforduló meghibásodás javításánál helyszíni kivizsgálási jegyzőkönyvet kell kitölteni 

és a Felhasználóval aláíratni. A Felhasználó jelenléte nélkül, kizárólag közvetlen kár elhárítás végezhető, melyről 

haladéktalanul értesíteni kell a Felhasználót. 
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XXVIII. Vízfogyasztás mérésére szolgáló berendezések 

A felhasználási hely vízfogyasztásának mérésére fogyasztásmérőt kell felszerelni. A fogyasztásmérőket 

üzembe helyezéskor a Víziközmű-szolgáltató illetéktelen beavatkozás, leszerelés megakadályozása céljából 

bélyegzéssel, zárral látja el. 

A fogyasztásmérők hitelesítésének lejárati ideje:  

- bekötési és törzshálózati vízmérők esetében 8 év 

- mellékvízmérők 8 év 

A bekötési vízmérő utáni felhasználási helyek elkülönített fogyasztásának mérésére a mellékvízmérő szolgál. 

A mellékvízmérő nem a Víziközmű-szolgáltató tulajdonában van. Víziközmű-szolgáltató feladata gondoskodni 

arról, hogy a mellékvízmérőt üzembe helyezéskor bélyegzéssel és zárral lássák el. 

A mellékmérő plombálásának és nyilvántartásba vételének - a Víziközmű-szolgáltató mindenkor hatályos 

árnyilvántartásban szereplő - díját a Felhasználónak kell megtérítenie mind az új bekötés létesítésekor, mind a 

hitelesítési csere után. 

Szennyvízelvezetési helyről a szennyvízelvezető műbe kerülő szennyvíz mennyisége méréssel, mérés 

hiányában pedig az adott helyen fogyasztott (számlázott) vízmennyiség alapulvételével állapítható meg. 

Egyedi vízművel rendelkező vagy jelentősebb szennyvízbebocsátó felhasználási hely esetén a Víziközmű-

szolgáltató szennyvízmennyiség-mérő beépítését írja elő. 

A szennyvízmennyiség-mérő működtetéséről, karbantartásáról, kalibrálásáról a Felhasználónak kell 

gondoskodnia. 

Az elkülönítetten (mellékvízmérőkön) mért vízhasználatokat - ha a jogszabály eltérően nem rendelkezik, és a 

Felhasználói hely egyúttal szennyvízelvezetési hely is - a fent részletezettek szerint kell szennyvízként figyelembe 

venni. 

Nem vehető figyelembe a szennyvíz mennyiségének meghatározásánál: 

• az a szennyvízmennyiség, ami az illetékes vízügyi hatóság engedélye alapján önálló 

szennyvízelvezető műben nyert elhelyezést; 

• az a szennyvízmennyiség, amelynek a közüzemi szennyvízhálózatba vezetését minőségi 

vagy egyéb okok miatt az illetékes hatóság megtiltotta és szakszerű, ártalommentes 

elhelyezését a Felhasználó igazolta; 

• az a vízmennyiség, amely a házi ivóvízhálózat, illetve csatlakozó hálózat meghibásodása 

következtében a környezetben elszivárgott; 

• locsolási kedvezményről szóló helyi rendeletben meghatározott locsolási célú felhasználás; 

• a házi ivóvízhálózatra, a Víziközmű-szolgáltató és a Felhasználó írásbeli megállapodása, 

illetőleg a Víziközmű-szolgáltató hozzájárulása szerint telepített locsolási vízmérőn mért 

elkülönített locsolási vízhasználat, ha az előző bekezdés szerinti kedvezmény 

igénybevételére nem kerül sor. 
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XXIX. Locsolási kedvezmény igénybevétele 

A locsolási kedvezmény mértékét és jogosultak körét a települési helyi rendelet határozza meg. A locsolási 

kedvezmény igénybevételére a locsolási célú vízfelhasználás külön mérésével (58/2013. (II. 27.) Kormányrendelet 

szabályozása szerint) van lehetőség, mely vízmennyiség után csatornahasználati díj nem számítható fel. 

A kedvezményre vonatkozóan az alábbi feltételek érvényesek: 

• Kedvezményre azok a Felhasználók jogosultak, akik rendelkeznek érvényes közüzemi szerződéssel 

ivóvíz-szolgáltatási, valamint szennyvízelvezetés és -tisztítás igénybevételére. 

• Rendelkeznek házi kerttel, amely az ingatlan egybefüggő, beépítetlen, legfeljebb 2000 négyzetméter 

alapterületű kerthasználatú területrésze, amelyen nem üzletszerű gazdálkodási tevékenység valósul 

meg, 

 

 

 

• Az ingatlanon nincs locsolási vízmérő felszerelve. 

A kedvezmény személyesen igényelhető az 1-es számú mellékletben felsorolt Ügyfélszolgálati irodákban és 

Ügyfélszolgálati pontokon a 26-os számú mellékletben szereplő nyomtatvány kitöltésével. A kedvezmény 

időtartama május 1 – és szeptember 30. közötti időszakban a szennyvíz mennyiségének meghatározásánál az 

elszámolás alapjául szolgáló ivóvízfogyasztás 10%-a.  

A megjelölt kedvezmény időtartama alatt érkező igények esetén a locsolási kedvezményt Felhasználóinknak 

az igénybejelentés alapján arányosan biztosítjuk. 

A kérelem elutasítása esetén annak indokairól a Víziközmű-szolgáltató köteles a Felhasználót írásban 

tájékoztatni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szekszárd, 2021. október 11. 

 

 

  

 ……………………………….. 

 Art im Andrásné  
 vezérigazgató  



Üzletszabályzat 

2021. 10. 11. 

 

 

 

Oldalszám: 84 / 180 
 

 

E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. 

XXX. MELLÉKLETEK 

 

1-es számú melléklet 

1. Ügyfélszolgálati pontok elérhetőségei 

 

1.1. Bátaszék, Kossuth L. u. 105/a. 

 

E-mail: ugyfelbataszek@erovzrt.hu 

 

Nyitva tartás: 

  Kedd:   08:00 – 14:00 

 

1.2. Tolna, Vásártér 75. 

 

E-mail: ugyfeltolna@erovzrt.hu 

 

Nyitva tartás: 

  Szerda:   08:00 – 14:00 

  

mailto:deltolna@deltolna.hu
mailto:deltolna@deltolna.hu
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2-es számú melléklet 

2. Felügyeleti szervek - elérhetőségek 

 

Név:  Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal  

Cím:  1054 Budapest, Bajcsy-Zs. út 52.  

Postacím:  1388 Budapest, Pf. 88  

Telefon:  +36 1 459-77-77  

Telefax:  +36 1 459-77-66  

E-mail:  mekh@mekh.hu  

 

 

Név:  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hivatal 

Cím:  1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c  

Postacím:  1530 Budapest, Pf. 5  

Telefon:  +36 1 391-14 00  

Telefax:  +36 1 391-14 10  

E-mail:  ugyfelszolgalat@naih.hu 

 

 

Népegészségügyi Hatóság: 

 

Név:  Tolna Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály 

Cím:  7100 Szekszárd, Dr. Szentgáli Gy. u. 2. 

Telefon:  +36 74 505-850 

Fax: +36 74 512-428 

E-mail:  titkarsag.tolna@ddr.antsz.hu 

 

 

Név: Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály 

Cím:  8000 Székesfehérvár, Mátyás király krt. 13. 

Telefon: +36 74 511-720 

Fax:  +36 74 511-727 

E-mail: fejer.titkarsag@kdr.antsz.hu 

 

 

Fogyasztóvédelmi Hatóság: 

 

Név:  Szekszárdi kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály 

Cím:  7100 Szekszárd, Kiskorzó tér 3. 

Telefon: +36 74 795-385 

Fax: +36 74 999-103 

E-mail: fogyasztovedelem@tolna.gov.hu 

 

 

Név:  Székesfehérvári kormányhivatal Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és 

Foglalkoztatási Főosztály 

Cím:  8000 Székesfehérvár, Honvéd u. 8. 

Telefon: +36 22 795-751 

Fax: +36 22 795-814 

E-mail: hivatal.szekesfehervar@fejer.gov.hu 

 

  

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/tolna/hirdetmenyek/szekszardi-jarasi-hivatal-muszaki-engedelyezesi-es-fogyasztovedelmi-foosztaly
mailto:fogyved_ddf_szekszard@nfh.hu
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/tolna/hirdetmenyek/szekszardi-jarasi-hivatal-muszaki-engedelyezesi-es-fogyasztovedelmi-foosztaly
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/tolna/hirdetmenyek/szekszardi-jarasi-hivatal-muszaki-engedelyezesi-es-fogyasztovedelmi-foosztaly
mailto:hivatal.szekesfehervar@fejer.gov.hu
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2-es számú melléklet 

Békéltető Testület: 

 

Név:  Tolna Megyei Békéltető Testület  

    Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 

Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. 

Telefon:  +36 74 411-661 

Fax: +36 74 411-456 

E-mail: - 

 

Név:  Fejér Megyei Békéltető Testület 

    Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 

Cím:  8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6. 

Telefon: +36 22 510-310 

Fax: +36 22 510-312 

E-mail: - 

 

 

Környezetvédelmi Hatóság: 

 

Név:  Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

Cím:  8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1. 

Telefon:  +36 22 514-300 

Fax: +36 22 313-564 

E-mail:  fejer.vizugy@katved.gov.hu 

 

 

Név:  Nemzeti Akkreditáló Hatóság 

Cím: 1119 Budapest, Tétényi út 82. 

Telefon:  +36 1 550-1007 

Fax:  +36 1 550-1036 

E-mail: titkarsag@nah.gov.hu 

 

 

  

http://fejer.vizugy@katved.gov.hu/
mailto:titkarsag@nah.gov.hu
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3-as számú melléklet 

3. Az Üzletszabályzat összeállításánál figyelembe vett jogszabályok 

 

• 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 

• 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről 

• 2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról 

• 342/2016. (XI. 17.) Korm. rendelet a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes 

rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet módosításáról 

• 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes 

rendelkezéseinek végrehajtásáról 

• 2011.   évi   CXII.   törvény   az   információs   önrendelkezési   jogról   és az információszabadságról 

• 1991. évi XLV. törvény a mérésügyről, és a végrehajtására kiadott 127/1991. (X.9.) Korm. rendelet 

• 16/2016. (V. 12.) BM rendelet a közcélú ivóvízművek, valamint a közcélú szennyvízelvezető és -tisztító 

művek üzemeltetése során teljesítendő vízügyi és vízvédelmi szakmai követelményekről, vizsgálatok 

köréről, valamint adatszolgáltatás tartalmáról 

• 21/2002 (IV.25.) KöViM rendelet a víziközművek üzemeltetéséről 

• 201/2001 (X.25.) Korm. rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről 

• 123/1997. (VII.18.) számú Korm. rendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok valamint az ivóvízellátást 

szolgáló vízilétesítmények védelméről 

• 219/2004. (VII.21.) számú Kormányrendelet a felszín alatti vizek védelméről 

• 28/2004. (XII.25.) KvVM rendelet a vízszennyező anyagok kibocsátására vonatkozó határértékekről és 

alkalmazásuk egyes szabályairól 

• 220/2004. (VII.21.) Kormányrendelet a felszíni vizek védelmének szabályairól 

• 2003. évi LXXXIX. törvény a környezetterhelési díjról 

• 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól 

• 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
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4-es számú melléklet 

4. Közüzemi szolgáltatási szerződések 

Nem lakossági bekötési vízmérővel rendelkező közüzemi szolgáltatási szerződés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-es számú melléklet 
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4-es számú melléklet 
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4-es számú melléklet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-es számú melléklet 
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4-es számú melléklet 
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5-ös számú melléklet 

Lakossági bekötési vízmérővel rendelkező közüzemi szolgáltatási szerződés 
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5-ös számú melléklet 
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5-ös számú melléklet 
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5-ös számú melléklet 
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6-os számú melléklet 

Társasházi bekötési vízmérővel rendelkező közüzemi szolgáltatási szerződés 
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6-os számú melléklet 
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6-os számú melléklet 
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6-os számú melléklet 
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7-es számú melléklet 

Nem lakossági mellékvízmérővel rendelkező közüzemi szolgáltatási szerződés 
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7-es számú melléklet 
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7-es számú melléklet 
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7-es számú melléklet 
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8-as számú melléklet 

Lakossági mellékvízmérővel rendelkező közüzemi szolgáltatási szerződés 
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8-as számú melléklet 
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8-as számú melléklet 
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8-as számú melléklet 
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9-es számú melléklet 

Társasházi mellékvízmérővel rendelkező közüzemi szolgáltatási szerződés 
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9-es számú melléklet 
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9-es számú melléklet 
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9-es számú melléklet 
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10-es számú melléklet 

Nem lakossági locsoló vízmérővel rendelkező közüzemi szolgáltatási szerződés 
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10-es számú melléklet 
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10-es számú melléklet 
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10-es számú melléklet 
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10-es számú melléklet 
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11-es számú melléklet 

Lakossági locsoló vízmérővel rendelkező közüzemi szolgáltatási szerződés 
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11-es számú melléklet 
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11-es számú melléklet 
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11-es számú melléklet 
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12-es számú melléklet 

Társasházi locsoló vízmérővel rendelkező közüzemi szolgáltatási szerződés 
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12-es számú melléklet 
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12-es számú melléklet 
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12-es számú melléklet 
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13-as számú melléklet 

5. Általános szerződési feltételek lakossági és nem lakossági közüzemi szerződésekhez 

 

A közüzemi szerződés létrehozásával és tartalmi elemeivel kapcsolatban a víziközmű-szolgáltatásról szóló 

2011. évi CCIX. törvény (Vksztv.) annak végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) sz. Kormányrendelet 

(továbbiakban: Vhr.) és a szolgáltató Üzletszabályzatának rendelkezései az irányadók. 

A Közüzemi Szerződések elválaszthatatlan mellékletét képezik a szolgáltató Általános Szerződési Feltételei. 

A Közüzemi Szerződés aláírásával a felhasználó hozzájárulását adja ahhoz, hogy a szolgáltató az Általános 

Szerződési Feltételeket a Polgári Törvénykönyv figyelembevételével, indokolt esetben – hatósági kötelezés, 

törvényi változás, a működés hatékonyabbá tétele (jogszabályi kereteken belül) okán - egyoldalúan módosítsa. Az 

Általános Szerződési Feltételek és az Üzletszabályzat bármely okból történő módosítása esetén a szolgáltató 

köteles a felhasználót a módosítás tényéről és tartalmáról, a módosításoknak a Magyar Energetikai és Közmű-

szabályozási Hivatal jóváhagyását követő hatályba lépése után 3 napon belül, az ügyfélszolgálati irodákban, 

valamint a társaság honlapján (www.erovzrt.hu) értesíteni. 

A Szolgáltató vállalja, hogy a felhasználási helyen folyamatos víziközmű-szolgáltatást biztosít a hatályos 

jogszabályban rögzített minőségben, az adott helyre alkalmazható műszaki megoldással. 

 

1. A Közüzemi szerződés létrejötte, időbeli hatálya 

 

Lakossági felhasználó esetében a Közüzemi Szerződéses jogviszony már a víziközmű szolgáltatás 

igénybevételével (ráutaló magatartás) is létrejön, még nem lakossági felhasználó esetén a szerződés megkötésével 

jön létre. A Közüzemi Szerződés határozatlan időre jön létre. 

A szolgáltatás megkezdésének időpontja: új bekötés esetén a bekötés üzembe helyezésének időpontja, 

felhasználóváltás esetén ennek a szolgáltató felé történő bejelentés időpontja. 

A szolgáltatás feltételeit tartalmazó szerződési ajánlatot a szolgáltató az ivóvízellátásba való bekötés esetén a 

megépítéséhez adott hozzájárulással együtt az igénybejelentést követő 15 napon belül megküldi a felhasználónak. 

A szerződési ajánlatban foglaltak a szolgáltatót a szerződéses ajánlat közlésétől számított 30 napig kötik. Az 

Általános Szerződési Feltételek és az Üzletszabályzat hatálya a szolgáltatás igénybevételétől kezdődően kiterjed a 

szolgáltató és a felhasználó jogviszonyára. 

 

2. Szolgáltatási pont 

 

Ivóvíz-szolgáltatási pont: 

- az ivóvíz-bekötővezetéknek a felhasználó felöli végpontja, 

- a Víziközmű-szolgáltató által üzemeltetett törzshálózaton a közüzemi szerződésben 

meghatározott hely, elágazási pont vagy végpont, 

- a Víziközmű-szolgáltató által üzemeltetett rendszer átadási pontja. 

 

  



Üzletszabályzat 

2021. 10. 11. 

 

 

 

Oldalszám: 128 / 180 
 

 

E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. 

13-as számú melléklet 

Ivóvíz bekötés törzshálózatra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szennyvíz-elvezetési szolgáltatási pont: 

- a szennyvíz-bekötővezeték felhasználó felöli végpontja, amely 

- gravitációs bekötővezeték esetén a telekhatáron belül. attól legfeljebb 1 m távolságra telepített 

ellenőrző aknának vagy ellenőrző-, tisztítónyílásnak a kimeneti oldala, ezek hiányában 

• zártsorú beépítés esetén az épület külső falsíkja, 

• nem zártsorú beépítés esetén az ingatlan határvonala, 

 

Gravitációs szennyvízbekötés gravitációs törzshálózatra  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gravitációs szennyvíz bekötés gravitációs szennyvíz törzshálózatra tisztító aknával 
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- kényszer-áramoltatású rendszer esetén 

• az ingatlanon keletkezett szennyvizet gravitációs szennyvíz törzshálózatba juttató 

rendszer szennyvízbeemelő szivattyújának szívócsonkja vagy szennyvízbevezető 

rácsozata, 

• az ingatlan szennyvizeit kényszer-áramoltatású szennyvíz törzshálózatba juttató rendszer 

esetén az átemelő szivattyú elhelyezésétől függetlenül szennyvíz beemelő szivattyújának 

szívócsonkja, vagy szennyvízbevezető rácsozata, vagy a vákuumszelep elhelyezkedésétől 

függetlenül a vákuumszelep felhasználó felöli oldala, 

 

Szennyvízbekötés kényszer-áramoltatású törzshálózatra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- a Víziközmű-szolgáltató és a felhasználó közötti közüzemi szerződésbe meghatározott pont, 

- a Víziközmű-szolgáltató által üzemeltetett törzshálózaton a közüzemi szerződésben 

meghatározott pont, 

- a szennyvíz-átadó rendszerének átadási pontja. 

 

3. A szolgáltatott ivóvíz minősége 

A szolgáltatott ivóvíz minőségét a területileg illetékes Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 

Felügyelőség által kiadott üzemeltetési engedélyekben, valamint az ivóvíz minőségi követelményeiről és az 

ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X.25.) Kormányrendeletben foglaltak határozzák meg. 

Ha a szolgáltatott ivóvíz minősége eltér a jogszabályban vagy a Közüzemi Szerződésben meghatározottaktól, 

a szolgáltató köteles erről a felhasználókat, valamint a 201/2001. (X.25.) Kormányrendeletben meghatározott 

illetékes Népegészségügyi Szakigazgatási Szervet haladéktalanul értesíteni. Ez esetben a szolgáltató az adott 

vízmű termelő és tároló/szállító kapacitásának kihasználásával köteles fenntartani a szolgáltatás folyamatosságát, 

miközben a javító intézkedések elvégzésre kerülnek. 

Ha a vízminőség romlás nem volt megelőzhető, az illetékes Népegészségügyi Szakigazgatási Szervvel történő 

egyeztetést követően a szolgáltatónak a vízminőség helyreállítása érdekében haladéktalanul intézkednie, a 

vízhasználat betiltását vagy korlátozását kezdeményeznie és erről a felhasználókat értesítenie kell. 

Ha a közműves ivóvízellátásra rendelkezésre álló vízmennyiség természeti vagy egyéb elháríthatatlan okból 

csökken, a vízfogyasztás korlátozható. A vízkorlátozás időszakában foganatosítandó közigazgatási intézkedéseket 

a jóváhagyott tervnek és a megállapított fogyasztási rendnek megfelelően a Polgármester rendeli el. A 

vízkorlátozás közzétételéről, a végrehajtás ellenőrzéséről a Jegyző gondoskodik. 
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4. Követelmények az elvezetett szennyvíz minőségével kapcsolatosan 

 

A kibocsátóra vonatkozóan jogszabályi előírások határozzák meg a csatornába bocsátható szennyvíz 

szennyezőanyag tartalmának határértékeit. 

A szennyvíz törzshálózatba csak a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló kormányrendelet 

vagy hatóság határozatában meghatározott minőségű szennyvíz vezethető be. 

Tilos olyan szennyezőanyag-tartalmú szennyvíz és szennyezőanyag bevezetése (bebocsátása), amely 

- a szennyvízelvezető műben dolgozók egészségét – munkakörük ellátásával összefüggésben – 

veszélyezteti, és ezzel egészségkárosodást okoz vagy okozhat,  

- a szennyvízelvezető és –tisztító, valamint az iszapkezelő mű üzemszerű (rendeltetésszerű) 

működését akadályozza, veszélyezteti, a műtárgyakat, berendezéseket rongálja, illetve 

rendeltetésszerű használatra alkalmatlanná teszi,  

- a szennyvízelvezető és –tisztítóműből kibocsátva környezetkárosodást, illetve a befogadó káros 

szennyezését okozhatja, 

- a szennyvíziszap környezetvédelmi követelményeknek megfelelő, biztonságos elhelyezését, 

lerakását, illetve felhasználását akadályozza. 

-  

A víznyelőn keresztül szennyvizet, elválasztott rendszerű szennyvízelvezető műbe csapadékvizet, továbbá 

elválasztott rendszer esetén a csapadékvíz-elvezető műbe szennyvizet juttatni tilos. 

Nem lakossági felhasználó esetén a szennyvízcsatornába bocsátott szennyvíz szennyezettsége nem haladhatja 

meg a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 

28/2004. (XII.25.) sz. KvVM rendeletben előírt határértékeket, amennyiben ez megtörténik, úgy a szolgáltató a 

felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII.21.) sz. Kormányrendelet előírásai szerint 

jár el. 

 

5. Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás 

 

A nem lakossági felhasználó a jogszabályban meghatározott kivétellel a szolgáltatóval kötött szerződésben 

foglaltak szerint a szolgáltató részére víziközmű-fejlesztési hozzájárulást fizet  

- közüzemi szerződéses jogviszony esetében a felhasználási helyen biztosítandó 

szolgáltatás kapacitásáért, 

- a víziközmű-szolgáltatásba bekapcsolt ingatlanhoz biztosított kapacitás általa 

kezdeményezett bővítéséért, továbbá 

- a víziközmű-szolgáltatás minőségének (a víz minőségi paramétereinek) általa igényel 

emelése esetében. 

 

A felhasználó az adott felhasználási helyen a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás megfizetésével a megvásárolt 

közmű-fejlesztési kvóta erejéig jogosulttá válik a szolgáltatás igénybevételére. 

A kvótamennyiség változást tartalmazó közműfejlesztési hozzájárulásról szóló megállapodás a közüzemi 

szerződés mellékletét képezi. 
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6. Műszaki előírások 

A szolgáltató a közműves ivóvízellátást legalább 1,5 és legfeljebb 6 bar hálózati nyomás mellett a szolgáltatási 

ponton köteles teljesíteni. Ettől eltérő szolgáltatást – a felhasználóval történt eseti megállapodás szerint – 

biztosítható a szolgáltató. 

a mérőhelyet az ingatlanoknak a bekötést lehetővé tevő ivóvízhálózatot magába foglaló közterület felé eső 1 

méteres sávjában kell kialakítani. Úszótelkes, telekhatáron kialakított zártsorú beépítés esetén vagy műszakilag 

indokolt esetben a mérőhely épületen belüli közös helyiségben, faliszekrényben, más megoldás hiányában 

közterületen is kialakítható. 

Az ivóvíz-törzshálózathoz csatlakozó tűzoltásra szolgáló külön ivóvíz-bekötővezeték létesítéséhez a 

Szolgáltató – a katasztrófavédelmi jogszabályok megtartásával – köteles hozzájárulni. A tűzoltásra szolgáló 

bekötővezetéket külön vízmérővel kell ellátni. 

Az ivóvíz közműhálózatba bekapcsolt házi ivóvízhálózatot saját vízkivételi művel összekötni tilos. 

A fogyasztásmérő üzembe helyezésekor a szolgáltató illetéktelen beavatkozás, leszerelés megakadályozása 

céljából plombával vagy műszaki zárral látja el. 

Az ivóvíz-bekötővezetéket és a házi ivóvízhálózatot elektromos hálózat és berendezések, villámhárítók 

földelésére felhasználni tilos. 

A fedlap szint alatti szifonszinttel rendelkező szennyvíz lefolyók esetén a felhasználó az ingatlan elöntés elleni 

védelmét visszaáramlás elleni műszaki védelem beépítésével biztosítja. Terepszint alatti létesítményekben, 

helyiségekben keletkező szennyvíz elvezetése esetén a szolgáltató által elfogadott műszaki megoldás (házi 

átemelő) alkalmazása szükséges. Az esetleges szennyvíz elöntésekből származó károkért a szolgáltató nem vállal 

felelősséget, amennyiben a felhasználó a fent említett műszaki megoldást nem alkalmazza. 

 

7. A Felhasználó ellenőrzési és karbantartási kötelezettsége 

A karbantartás azon tevékenységek összessége, mely arra irányul, hogy a vízhálózat rendellenes működését 

megakadályozza. Magában foglalja különösen a rendszeres ellenőrzés során feltárt hibák javítását, az 

elhasználódó, vagy nem működő alkatrészek időszakos cseréjét (pl. elzárók, tömítések stb.), továbbá a vízhálózat, 

vagy annak részeinek, időszakos felújítását. A karbantartási kötelezettség abban az esetben tekinthető 

teljesítettnek, ha a házi ivóvíz hálózaton a rendes használatból eredő állagromlás következtében meghibásodás 

nem keletkezik.  

A Szolgáltatói ellenőrzés nem mentesíti a felhasználót a tulajdonában levő víziközművek rendszeres 

ellenőrzésének és karbantartásának kötelezettsége alól. 

A Felhasználó a vízmérőakna, illetve a vízmérőhely hozzáférhetőségéről, tisztántartásáról, karbantartásáról és 

a vízmérő fagy elleni védelméről köteles gondoskodni. 

A Felhasználó köteles az ingatlan vízhálózatának, vízellátó berendezéseinek működését folyamatosan 

figyelemmel kísérni (pld. vízmérő, elzáró szerelvények) és az esetleges meghibásodást a szolgáltatónak 

haladéktalanul bejelenteni. 

Az ellenőrzést követően a házi és csatlakozó hálózaton észlelt hibák kijavításáról, illetve az előírásoktól eltérő 

víziközmű-használat megszüntetéséről a felhasználó gondoskodni köteles. 

Ha a felhasználó karbantartásának elmulasztása a vízellátás közegészségügyi feltételeit veszélyezteti és annak 

megszüntetéséről a szolgáltató felszólítása ellenére haladéktalanul nem intézkedik, úgy a szolgáltató a szolgáltatást 

az egészségügyi feltételek biztosításáig külön értesítés nélkül szünetelteti. 

A szolgáltató jogosult a víziközmű berendezések ellenőrzésére, melyet az érintett felhasználó köteles lehetővé 

tenni és tűrni, valamint a jelzett hiányosságokat a megadott határidőig megszüntetni. 
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A felhasználó a neki felróható okból megrongálódott vagy elveszett vízmérő javításának, pótlásának, 

szerelésének, hitelesítésének, továbbá újra plombázásának költségeit köteles a szolgáltatónak megtéríteni. 

Ha a felhasználási hely víziközmű-rendszerbe történő bekötése a szolgáltató beleegyezése nélkül valósult meg, 

vagy ha a mért fogyasztás csökkentését eredményező szabálytalan műszaki beavatkozás ténye állapítható meg, és 

a szolgáltató polgári jogi igényt érvényesít, az ellenkező bizonyításáig úgy kell tekinteni, hogy a jogellenes állapot 

az igénybejelentést megelőző 5 évvel korábban kezdődött. 

 

Javasolt feladatok a felhasználói ellenőrzéshez: 

 

- Az ellenőrzés rendszerességének tekintetében a felhasználó elvárható gondossággal kell, hogy 

eljárjon, azaz legalább a számlázással megegyező időszakonként (havonta, félévente) szükséges 

az ellenőrzést elvégeznie. A vízfogyasztás mértékétől függően és egy esetleges belső hálózati 

hiba magas kockázata esetében az ellenőrzés sűrűségét – elvárható mértékben - növelni kell.  

- Az ellenőrzés része többek között a hálózati berendezések, csapok, elzárók, egyéb berendezések 

működésének ellenőrzése, és a vízmérő leolvasása.  

- Szükség esetén ellenőrzés megtörténtét a felhasználó igazolni köteles. Igazolásnak tekintendő 

például az, ha a felhasználó dokumentáltan (pl. ügyfélszolgálaton történt azonnali bejelentéssel) 

bejelenti az ellenőrzés során tapasztalt rendellenességet.  

- A karbantartási kötelezettség része, hogy a felhasználó a vízhálózati rendszerét úgy működtesse, 

hogy annak esetleges sérülése esetén a keletkező kár minimális legyen. Így különösen a kerti 

csapot ellátó vezetékhálózat téli fagycsap általi víztelenítése, illetve lakatlan ingatlan esetén a 

belső rendszer víztelenítése fagyveszélyes időkben.  

- Nem lakossági felhasználó, továbbá a több elkülönített vízhasználati hellyel rendelkező 

lakossági felhasználó esetében a karbantartást és ellenőrzést külön dokumentálni is szükséges.  

- A bekötés felhasználó felőli oldalán található belső elzárójának elzárása szükséges, ha az 

életvitelszerű vízhasználat 1 hetet meghaladóan szünetel.  

- A fogyasztásmérők és a leszerelésüket megakadályozó zárak, távleolvasásra alkalmas vízmérő 

esetén az arra felszerelt feldolgozó és adatátviteli egység és annak leszerelését megakadályozó 

zárak sértetlen megőrzéséért és védelméért a felhasználó felelős, és a neki felróható okból 

megrongálódott vagy elveszett vízmérő javításának, pótlásának, szerelésének, továbbá 

hitelesítésének költségeit köteles a szolgáltatónak megtéríteni.  

- A felhasználó köteles a szolgáltatóval, illetve a fogyasztásmérő leolvasását végző személlyel 

együttműködni, a fogyasztásmérőhöz való hozzáférést biztosítani, a mérőhely, az ivóvízmérőt 

magában foglaló akna tisztántartásáról, fagy elleni védelméről gondoskodni, továbbá a 

fogyasztásmérő rendellenes működéséről a E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt.-t haladéktalanul értesíteni.  

- A felhasználó vagy képviselője köteles együttműködni az ellenőrzést végző személlyel, továbbá 

a felhasználási helyre történő bejutást és az ellenőrzést lehetővé tenni.  

- A felhasználó köteles az ellenőrzéskor a házi és a csatlakozó víziközmű-hálózaton észlelt hibák 

kijavításáról, illetőleg az előírásoktól eltérő víziközmű-használat megszüntetéséről 

gondoskodni.  

 

A Víziközmű-szolgáltató felhívja a szennyvízbekötést tervező és terveztető figyelmét, hogy a gravitációs 

rendszerű szennyvíz-törzshálózat üzemeltetőjeként az ingatlan előtt húzódó szennyvíz-törzshálózat fedlapszintje 

feletti szifonszinttel rendelkező lefolyókba jutó szennyvíz, károkozás nélküli elvezetését biztosítja. A fedlapszint 

alatti szifonszinttel rendelkező lefolyók esetén a Felhasználó köteles az ingatlan elöntés elleni védelmét 

visszaáramlás elleni műszaki védelem beépítésével biztosítani. 
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8. Mérés – mennyiségi meghatározás 

Az ingatlanon fogyasztott víz mennyisége szempontjából a bekötési vízmérő az irányadó. Közműves 

ivóvízellátás esetében az elszámolás a bekötési vízmérő mérési adatain alapul. A bekötési vízmérő és a 

mellékvízmérők mérési különbözetéből megállapított fogyasztási különbözetet külön megállapodás hiányában a 

bekötési vízmérő szerinti felhasználó fizeti meg a Víziközmű-szolgáltatónak. 

A szennyvízelvezetési helyről a szennyvízelvezető műbe kerülő szennyvíz mennyisége méréssel, mérés 

hiányában pedig az adott helyen fogyasztott vízmennyiség alapulvételével állapítható meg. 

A szennyvíz mennyiségének mérésére csak olyan mérőeszköz alkalmazható, amely megfelel az 

Üzletszabályzatban foglaltaknak, és amelyhez a Víziközmű-szolgáltató előzetesen hozzájárult. 

Több felhasználó közös bekötése esetén a nem lakossági felhasználók vízhasználatát külön vízmérővel kell 

mérni. 

 

9. Fogyasztásmérők leolvasása 

A fogyasztásmérő leolvasásának gyakoriságát a szolgáltató jogosult megállapítani. A szolgáltató köteles 

legalább 5 napos időtartam megjelölésével a felhasználót értesíteni a leolvasás várható idejéről a leolvasás előtti 

utolsó számlában, számla mellékletében vagy egyéb módon. 

Amennyiben a fogyasztásmérő leolvasását végző személy az előzetesen jelzett időpontban nem tudta rögzíteni 

a mérőállást, köteles értesítést hagyni a levélszekrényben vagy fellelhető módon a felhasználási helyen. Az 

értesítésben a szolgáltató felhívja a felhasználó figyelmét a leolvasás második megkísérlésének idejére, annak nem 

megfelelősége esetén az időpont-egyeztetés lehetőségére, a szolgáltató időpont-egyeztetésre alkalmas 

elérhetőségére és a leolvasás legkésőbbi időpontjára. A leolvasás időpontja tekintetében a szolgáltató és a 

felhasználó köteles megegyezni. 

Ha az ismételt leolvasás is eredménytelen, a szolgáltató vagy megbízottja a szolgáltatott mennyiséget az 

Üzletszabályzatában meghatározott számítást alapul véve állapítja meg. 

Ha az értesítés ellenére a felhasználó nem él az időpont-egyeztetés lehetőségével, vagy nem biztosítja a 

leolvasás elvégzését, a szolgáltatót a leolvasás elmaradásáért nem terheli felelősség. 

A felhasználó köteles a szolgáltatóval együttműködni, a fogyasztásmérőhöz való hozzáférést biztosítani, a 

mérőhely tisztántartásáról, fagy elleni védelméről gondoskodni, továbbá a fogyasztásmérő rendellenes 

működéséről a szolgáltatót haladéktalanul értesíteni. 

 

10. Szennyvízmennyiség-mérők telepítése és cseréje 

Szennyvíz-mennyiségmérő beüzemelése a szennyvízkivezetésnek és a mennyiségmérés mérőkörének 

megfelelően zárt, beavatkozás-mentes kialakítása esetén történik. A mérőnek – beüzemelése előtt, majd 2 évente 

– a beépítési helyen történő helyszíni kalibrálása szükséges akkreditált szervezet által. Ez a tevékenység a 

kalibrálási folyamat előzetes írásos rögzítése és bemutatása mellett, az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. képviselőjének 

jelenlétében és jóváhagyásával végezhető el.  

 

A felhasználási helyen történő mérőcseréről, a le- és felszerelés adatairól a felhasználó az E.R.Ö.V. Víziközmű 

Zrt.-t a cserét vagy időszakos kalibrálást megelőzően felülvizsgálat, szakfelügyelet és jóváhagyás céljából 

értesíteni köteles.  

 

A cseréről vagy kalibrálásról jegyzőkönyv felvétele szükséges, amely tartalmazza:  

- a szennyvíz-mennyiségmérő cseréjének/kalibrálásának okát, a csere/kalibrálás dátumát,  



Üzletszabályzat 

2021. 10. 11. 

 

 

 

Oldalszám: 134 / 180 
 

 

E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. 

13-as számú melléklet 

- a cserét/kalibrálást végző szervezet megnevezését, jogosultságát,  

- a lecserélt és a felszerelt/kalibrált szennyvíz-mennyiségmérő adatait (típus, gyári szám, átmérő, 

a hitelesítés vagy kalibrálás dátuma) és mérőállását, állapotát,  

- a lecserélt és a felszerelt/kalibrált szennyvíz-mennyiségmérő védelmi eszköz, eszközök 

azonosítóját,  

- távleolvasásra alkalmas szennyvíz-mennyiségmérő esetén a telepített eszköz azonosítóját,  

- a felhasználó vagy a képviselője, illetve az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. képviselőjének olvasható 

nevét és aláírását.  

 

Eltérő mérőtípus/-beállítás esetén az ismételt beüzemelés feltétele – a felhasználó költségére – a fenti 

kalibrálási eljárás elvégzése és annak megfelelő eredménye. 

A felhasználó a tulajdonában lévő szennyvízmennyiség-mérők megfelelő működéséről, rendszeres 

karbantartásáról, időszakos kalibrálásáról saját költségén kell gondoskodnia. Az ebből eredő hiányosságokért az 

E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. felelősséggel nem tartozik. 

 

11. Szolgáltatási díj megállapítása 

A víziközmű-szolgáltatás igénybevételéért a felhasználók a Vksztv. és a felhatalmazása alapján kiadott 

miniszteri rendelet szerinti díjat kell fizetnie. A szolgáltatási díj alapdíjból és fogyasztással arányos díjból áll. 

A díjfizetés alapja a hiteles fogyasztásmérőn mért és a szolgáltató által rögzített mérési eredmény, annak 

hiányában, a Vhr.-ben, illetve az Üzletszabályzatban foglaltak szerint megállapított mennyiség. 

 

12. Számlázás 

A számla kiállítására vonatkozó jogszabályok előírásainak figyelembevételével a szolgáltató felhasználóként 

és felhasználási helyenként, a vízszolgáltatás, szennyvízelvezetés és –tisztítás díjairól, a szolgáltatások 

ellenértékéről és azzal összefüggésben felmerült egyéb költségekről szóló számlát bocsát ki a felhasználó részére. 

A víz- és csatornadíj számlák mérővel rendelkező fogyasztási hely esetén a leolvasott, bejelentett vagy becsült 

vízmérő és szennyvíz-mennyiségmérő állások; mérővel nem rendelkező felhasználási helyek esetében az 

Üzletszabályzatban foglaltak alapján készülnek.  

A víz- és csatornadíj számlák kiállítása az Üzletszabályzatban meghatározott gyakorisággal történik. 

 

13. Bekötési vízmérő cseréje 

A szolgáltató a fogyasztásmérő cseréjét megelőzően legalább 15 nappal köteles a felhasználót a munkavégzés 

időpontjáról tértivevényes levélben vagy egyéb igazolható módon értesíteni. Az értesítésben a szolgáltató felhívja 

a felhasználó figyelmét az időpont-egyeztetés lehetőségére – azzal, hogy a cserére legalább munkanapon 20 óráig 

lehetőséget biztosít -, valamint a szolgáltató időpont-egyeztetésre alkalmas elérhetőségére. 

A felhasználó köteles a szolgáltató által megküldött értesítésben megjelölt vagy a közös megegyezéssel kijelölt 

időpontban a felhasználási helyhez tartozó mérőhelyen a munkavégzést lehetővé tenni.  

A fogyasztásmérők és a felszerelésüket megakadályozó zárak sértetlen megőrzéséért és védelméért a 

felhasználó felelős és a megrongálódott vagy elveszett vízmérő javításának, pótlásának, szerelésének, továbbá 

hitelesítésének költségeit köteles a Víziközmű-szolgáltatónak megtéríteni. 
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14. Mellékszolgáltatási szerződés 

A szolgáltató és az elkülönített vízhasználó a mellékvízmérővel elkülönített vízhasználatra írásban 

mellékszolgáltatási szerződést köt. 

A mellékszolgáltatási szerződésből eredő kötelezettségekért a felhasználó és az ingatlan – társasház esetében 

az albetét – tulajdonosa egyetemlegesen felel. 

A mellékszolgáltatási szerződés létrejöttére, a csatlakozó vezeték kiépítésére, az ivóvízmérőre – e rendelet 

eltérő rendelkezése hiányában – a közüzemi szerződés létrejöttére, az ivóvíz bekötővezeték és mérési hely 

kialakítására, a fogyasztásmérésre, továbbá a felhasználó személyében bekövetkező változásra vonatkozó 

szabályait kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy a szerződés alatt a mellékszolgáltatási szerződést, felhasználó 

alatt az elkülönített vízhasználót kell érteni. 

A számla kibocsátásának gyakoriságát az elkülönített vízhasználó és szolgáltató közötti mellékszolgáltatási 

szerződés rögzíti. 

A mellékvízmérő létesítése esetén a szolgáltatás megkezdésének időpontja az elkülönített vízhasználó és a 

bekötési vízmérő felhasználója által írásban közösen bejelentett időpont, elkülönített vízhasználó váltás esetén az 

átadás-átvételi dokumentumban rögzített időpont. 

Ha a bekötési mérő több elkülönített felhasználási hely vízhasználatát méri, a szolgáltatás szempontjából – 

külön megállapodás hiányában – a bekötési vízmérőn mért fogyasztás az elszámolás alapja. A bekötési vízmérő 

és az elkülönített vízhasználatokat mérő mellékvízmérők mérési különbözetéből megállapított fogyasztási 

különbözet esetén a bekötési vízmérő szerinti felhasználó köteles a fogyasztási különbözetet a szolgáltatónak 

megfizetni. 

Ha a díjszámlázás során a bekötési vízmérő és az ahhoz rendelt mellékvízmérők fogyasztási értékeinek összege 

nem ad egyezőséget, a szolgáltató az eltérés okát csak költségtérítés ellenében, a közösség képviselőjének 

megrendelésére vizsgálja. 

A felhasználó saját költségén köteles gondoskodni a tulajdonában levő mellékvízmérő(k) külön jogszabályban 

előírt időszakonkénti hitelesíttetéséről, mely 8 év. 

Ha a mellékvízmérő rendellenesen vagy hibásan működik, nem mér, nem lehet leolvasni a hitelesítés ideje 

lejárt (a továbbiakban: együtt hibás mérés) a mérőeszköz adatai a számlázás alapjául nem szolgálhatnak. 

A hitelesítés elmulasztása esetén a mellékszolgáltatási szerződés megszűnik. A víziközmű-szolgáltató a 

szerződés megszűnéséről a bekötési vízmérő szerinti felhasználót és az elkülönített felhasználót egyidejűleg 

tájékoztatja. 
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6. Víz- és szennyvíz törzshálózatba történő rákötés iránti hozzájáruláshoz szükséges terv 
tartalma  

 

 

I. Vízimérnök tervezési (VZ-T) épületgészeti-tervezői (G-T), illetve településrendezési, illetve 

településrendezési víziközmű tervezési (TV-T) jogosultsággal rendelkező személy által elkészített 

terv. 

 

A) Az ivóvíz-törzshálózatba való bekötés iránti hozzájáruláshoz szükséges terve tartalma 

 

1. Műszaki leírás, amely tartalmazza: 

a) a kérelmező (tulajdonos) nevét, postai címét; 

b) az ingatlan 60 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolatát és földhivatali térképmásolatát 

(TAKARNET rendszerből származó másolat megfelel); 

c) A vízszükséglet összeállítását az egy főre jutó liter/fő/nap, vagy a normák szerinti m3/ 

napban kifejezve, a csúcsfogyasztási igény feltüntetésével, továbbá a vízszükséglet 

indokolását; 

d) a létesítmények, berendezések rövid leírását, műszaki jellemzőt, a vízvételi helyek számát. 

 

2. Helyszínrajz (1:200, 1:500 léptékben) feltüntetve: 

a) az érintett ingatlant, annak helyrajzi, illetve házszámát; 

b) a vezetékek nyomvonalát, átmérőjét, anyagát; 

c) az ivóvíz-hálózathoz tartozó nyomásfokozó és nyomáscsökkentő helyét; 

d) a vezetékkel, berendezésekkel érintett létesítményeket. 

 

3. Vízmérőhely építészeti, gépészeti terve (ha a Víziközmű-szolgáltató üzletszabályzata – az 

ivóvíz-törzshálózat vízminőségének megóvása vagy a fagyvédelem végett – külön előírja, a 

bekötési vízmérőt követő elzáró-, valamint leürítő szerelvénnyel és visszacsapó szeleppel 

együtt). 

 

4. Nem lakossági vízhasználat esetén az ivóvízhálózathoz tartozó létesítmények és berendezések 

építészeti és gépészeti általános terve. 

 

5. A Víziközmű-szolgáltató külön előírása hossz-szelvény és felhasználói egyenérték. 
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B) Szennyvíz-törzshálózatba való bekötés iránti hozzájáruláshoz szükséges terv tartalma 

 

1. Műszaki leírás tartalmazza: 

a) a kérelmező (tulajdonos) nevét, postai címét; 

b) az ingatlan 60 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolatát és földhivatali térképmásolatát 

(TAKARNET rendszerből származó másolat megfelel); 

c) az elvezetendő szennyvíz napi átlagos és csúcsidei mennyiségét (m3/nap), minőségét; 

d) az előtisztításra, valamint az előtisztítás utáni szennyvízminőségre vonatkozó adatokat; 

e) a szennyvízhálózathoz tartozó berendezések (átemelő, szennyvíz előtisztító berendezés 

stb.) rövid leírását, műszaki jellemzőit; 

 

2. Helyszínrajz (1:200, 1:500 léptékben) feltüntetve: 

a) az érintett ingatlant és annak helyrajzi számát, illetve házszámát; 

b) a szennyvízhálózatok nyomvonalát, átmérőjét, anyagát, lejtését, jellemző pontjainak 

abszolút magassági adatait; 

c) a szennyvízhálózathoz tartozó berendezések (aknák, szennyvíz-előtisztító berendezés, 

szennyvízmennyiség-mérő stb.) helyét; 

d) a szennyvízhálózattal érintett létesítményeket. 

 

3. Nem lakossági szennyvízkibocsátás esetén a szennyvízhálózathoz tartozó létesítmények és 

berendezések építészeti és gépészeti általános terve. 

 

4. A Víziközmű-szolgáltató külön előírására hossz-szelvény és felhasználói egyenérték 
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7. Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás mértéke  

 

 

 

 

 

Ivóvíz-szolgáltatás:  20.000,- Ft/m3/nap + ÁFA 

 

Csatornaszolgáltatás:   60.000,- Ft/m3/nap + ÁFA 
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8. A szolgáltató és a felhasználó által fizetendő kötbér  

 

Szolgáltató által fizetendő kötbér: 

 

1. Amennyiben a szolgáltató a víziközmű-szolgáltatást a felhasználó érdekkörében felmerülő mulasztás 

orvoslásától számított 3 napon belül -neki felróható okból - nem állítja vissza: 

− köteles a lakossági felhasználónak a 4. naptól naponta a visszanyitási díj 2%-ának megfelelő mértékű 

kötbért fizetni. A kötbér maximális mértéke a teljes visszanyitási díj 50 %-a lehet. A kötbér fizetése a 

munka elvégzésével válik esedékessé. 

2. Nem értesíti az előírt határidőben a felhasználót az előre tervezett karbantartási, felújítási vagy fejlesztési 

munkák miatti szünetelés időpontjáról és várható időtartamáról: 

− kötbér mértéke a szüneteltetés időtartamára vetített (nap), az előző 1 évből számított napi 

átlagmennyiség (m3/nap) és az aktuális ivóvíz egységár (Ft/m3) szorzatából képzett összeg (Ft). 

3. A szolgáltatás minősége és a szolgáltatás színvonala a jogszabályokban, a működési engedélyében, az 

üzemeltetési szerződésben vagy az üzletszabályzatában előírtaknak nem felel meg: 

− kötbér mértéke a nem megfelelő szolgáltatású napokra számított bruttó 100 Ft/nap. 

4. A szolgáltatást a szerződésben rögzített időpontban nem kezdi meg, vagy jogellenesen szünetelteti: 

− kötbér mértéke a késedelmes vagy jogellenesen szüneteltetett napokra 1000 Ft/nap. 

5. Olyan fogyasztásmérőt üzemeltet, amely érvényes hitelesítéssel vagy kalibrációval nem rendelkezik, és 

annak hitelesítésére jogszabály vagy szerződés a víziközmű-szolgáltatót kötelezi: 

− kötbér mértéke 300 Ft/leolvasásonként. 

6. A fogyasztásmérők hitelesítési idejének nyilvántartásáról nem gondoskodik és a csere vagy újra hitelesítés 

szükségességéről a fogyasztásmérő tulajdonosát az e rendeletben előírtaknak megfelelően nem értesítette: 

− kötbér mértéke 100 Ft/alkalom. 

7. Az üzletszabályzatban foglalt egyéb kötelezettségeit nem teljesíti: 

− Az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. a közszolgáltatási szerződés megszegésével okozott kárért a polgári jog 

általános szabályai szerint felelősséggel tartozik. A felhasználót, illetve az elkülönített vízhasználót 

kártérítés illeti meg, amennyiben a kár bekövetkezte, annak összegszerűsége és az E.R.Ö.V. Víziközmű 

Zrt. felróható magatartása közötti okozati összefüggést igazolja 

 

Felhasználó által fizetendő kötbér: 

1. Engedély nélküli csatornarákötés: 

− A feltárást megelőző max. 5 év vízfogyasztásával megegyező csatornaszolgáltatási díj összege. 

2. Engedély nélküli vízbekötés, vízvételezés: 

− kötbér mértéke nettó 250.000,- Ft. 

3. Szabálytalan közműhasználat (fordítottan beépített mérő, a mérés pontosságának zavarása, sérült, rongált 

plomba, zárógyűrű, mennyiségi korlátozás vagy szüneteltetés jogszerűtlen megszüntetése, vízóra csere 

lehetetlenné tétele): 

− kötbér mértéke nettó 100.000,- Ft. 

4. Locsolómérőről szociális vízvételezés csatornaszolgáltatással: 

− kötbér mértéke nettó 100.000,- Ft. 

5. A szerződésben meghatározott, lekötött kvótát a felhasználó túllépte: 

− kötbér mértéke a napi túllépés m3 értéke és a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás Ft/m3 díjának 200%-

os szorzata.  
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9. Megállapodás víziközmű-fejlesztési hozzájárulásról  

 

Jegyzőkönyv 

A közműfejlesztéssel lekötött vízmennyiség és az elvezetésre kerülő szennyvízmennyiség (kvóta/kapacitás) 

megerősítéséről. 

 

Közműfejlesztési kvóta: a 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. (2011. évi CCIX. tv. 2. § 14. pont alapján) 

Az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. 7100 Szekszárd, Mátyás király u. 62. mint Víziközmű-szolgáltató és 

 

Név:  

Ügyfél azonosító: 

Számlázási cím: 

Fogyasztási hely:  

mint közműszolgáltatást igénybe vevő (felhasználó) rögzítik, hogy a szolgáltató a víziközmű-szolgáltatásról 

szóló (2011. évi CCIX. tv. 2. § 14. pont alapján) 

 

- Ivóvíz tekintetében       m3/napi igényt 

 

- Szennyvízelvezetés és -tisztítás tekintetében    m3/napi igényt, 

 

- Mérővel ellátott tűzi víz tekintetében     m3/napi igényt 

 

mint lekötött mennyiséget, rendezett körülmények között tart nyilván, vagyonértékű jogcímen. 

 

A vízszolgáltatás és szennyvízelvezetés igénybevételének feltételeit a felek a Szolgáltatási szerződésben 

rögzítették. A lekötés tényét és a kapacitás mértékét a felek aláírásukkal megerősítik. A lekötött kapacitás a 

közműszolgáltató jogutódjára is kiterjed. 

 

…………………., ….. év …………….. hó ….. nap 

 

 

 _____________________ _____________________ 

 Víziközmű-szolgáltató fogyasztó 
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10.  Mellékmérő felszereléséhez szükséges dokumentumok  

 

1. Műszaki leírás, mely tartalmazza a megrendelő, a tervező és a kivitelező azonosítására 

alkalmas adatokat, a beépítésre kerülő mérőberendezések típusát, főbb jellemzőit. 

 

 

2. Tervrajzok: 

 

a) az érintett ingatlan házi ivóvízhálózatát, ezek tartozékait feltüntető vázrajz a mérőbeépítés 

helyének megjelölésével, mely azonosításra, valamint helykiválasztás helyességének 

megítélésére alkalmas; 

 

b) a tervezett mérőbeépítés szerelési rajzai olyan léptékben, amely a műszaki megoldás 

elbírálhatóságát lehetővé teszi. 

 

 

N Y I L A T K O Z A T 

 

Alulírott Cégneve: ………………………………………………………………..….., képviseli: 

…………………………………………………………………………… mint a 

………………………… település ………………………………. utca ….. sz. ….. 

hrsz. ingatlan Közös Képviselője nyilatkozom miszerint a tárgyi ingatlan ivóvíz vezetékein: 

 

- Műszaki meghibásodás, illetve méretlen vízelfolyás nincs. 

- Méretlen megcsapoló hely nem található. 

- Minden szabad vezetékág le van zárva és számozott záróbélyeggel, plombával vagy VIPAK 

zárógyűrűvel el van látva. 

- Minden vízmérő a hatályos műszaki szabályzatoknak megfelelően van beépítve, hiteles és 

megfelelő hidraulikai paraméterekkel (átmérő, indulási érzékenység) rendelkezik és VIPAK 

zárógyűrűvel el van látva. 

 

Kelt.: …………………., ….. év …………….. hó ….. nap 

 

Közös Képviselő neve:    ………………………………………………… 

      aláírása:    ………………………………………………… 

      levelezési címe:   ………………………………………………… 

      telefonszáma:  ………………………………………………… 

      elektronikus elérhetősége: …………………………………………………. 
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NYILATKOZAT 

 

Az E.R.Ö.V Víziközmű Zrt. és ……………………………………………………… utca ……….. hrsz. 

Társasház tulajdonosai, bérlői a mellékvízmérőkön mért fogyasztás szerinti elszámolásra vonatkozó előírásokat, 

feltételeket, szabályokat megismertem és hozzájárulok a Mellékszolgáltatási Szerződés szerinti fogyasztás 

elszámolásához. 

 

Név 

tulajdonos 

bérlő 

Lakás 

……. emelet 

……. ajtó 

Aláírás 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Kelt.: …………………., ….. év …………….. hó ….. nap 
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Jegyzőkönyv a műszaki feltételek ellenőrzéséről 

 

Az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. részéről ………………………………………………, valamint Cég: 

…………………………………………., képviseli: …………………………………….., mint a 

………………………………..…. település, ……………..……………. utca, ….. sz, ………… hrsz. épület közös 

képviselője, az Elszámolási Megállapodás előfeltételeként az épületet bejárták, és az alábbi megállapításokat tették 

(megfelelő rész aláhúzandó): 

A helyszínen tapasztaltak a benyújtott műszaki dokumentációnak (műszaki leírás és táblázat)  

megfelelnek / nem feleltek meg. 

Az alábbiak nem feletek meg: …………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………….. 

Az épületben méretlen vízvételi lehetőség van / nincs. 

A vezetékeken műszaki meghibásodásra vagy elfolyásra utaló jelenségeket tapasztaltunk / nem 

tapasztaltunk. 

Szabad vezetékvégek az épületben találhatók / nem találhatók. 

Amennyiben szabad vezetékvégek találhatók az épületben, azok  

plombáltak / nem plombáltak. 

Az alábbiak nem plombáltak: ………………………………………………………………….. 

    …………………………………………………………………... 

Az épület összes helyiségét bejártuk / nem jártuk be. 

Az alábbiakban nem jártunk: …………………………………………………………………... 

    …………………………………………………………………... 

A bekötési vízmérőhöz tartozó valamennyi mellékvízmérőt leellenőriztük és a mérőállásokat rögzítettük igen 

/ nem. 

Az alábbiakat nem tudtuk ellenőrizni: …………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………... 

Alulírottak a fentiek alapján kijelentik, hogy az épület műszaki szempontból a vizsgálat időpontjában az 

átvételre (a megfelelő megállapítás x-el jelelölendő): 

Megfelelt  □    Nem felelt meg  □ 

Megjegyzés: …………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….. 
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E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt.:    neve:   …………………………………. 

      beosztása: …………………………………. 

      aláírása: …………………………………. 

Közös Képviselő:   cégneve: ………………………………………………. 

     képviselő neve: ………………………………………… 

     aláírása: ………………………………………………… 

     levelezési címe: ………………………………………… 

     telefonszáma: …………………………………………… 

     elektronikus elérhetősége: ……………………………… 

Melléklet: A Társasház által átadott táblázatos műszaki dokumentáció 
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Megállapodás 

mely létrejött az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. (7100 Szekszárd, Mátyás király u. 62.) továbbiakban: Szolgáltató 

másrészről a ……………………………………………………………………………….(cím) 

Társasház, partnerazonosító ………………………………………………………………… 

………………………………………. (cégnév) ………………………………….... (képviseli) 

között a bekötési vízmérő és a hozzátartozó mellékvízmérők elszámolására az alábbiak szerint: 

I. A 2011. évi CCIX. sz. törvény szerint a közműves ivóvízellátás esetén az elszámolás alapja a bekötési 

vízmérőn meghatározott érték. A bekötési vízmérő és a mellékvízmérők mérési különbözeteként 

megállapított vízfogyasztás utáni vízközmű szolgáltatási díjat a bekötési vízmérő szerinti felhasználó 

fizeti meg a Szolgáltatónak. 

A szerződő felek tudomásul veszik, hogy a II. pontban meghatározott együttes feltételek teljesülése 

esetén a víziközmű szolgáltatási díj teljes körű elszámolása az alábbiak szerint valósul meg: 

II. 1. A szolgáltatónak a Társasház dokumentumokkal alátámasztva bejelentette, hogy a: 

…………………………………………………………………..címen található ……….. db 

bekötési vízmérővel rendelkező felhasználói helyen, a bekötési vízmérő mellett, az elkülönített 

vízhasználók vízhasználati helyei és más vízvételi helyek kizárólag: 

- hatályos közüzemi szerződéssel rendelkeznek, tartozásuk nincs a szolgáltató felé 

- hiteles, plombával ellátott mellékvízmérőkkel rendelkeznek 

- a csatlakozó hálózati szakaszon, a karbantartás elmaradására visszavezethető vízveszteség 

vagy elszámolatlan vízvételezési lehetőség kizárható 

1. A Szolgáltató az általa kiadott útmutató alapján a helyszínen ………. év …………… hó …….. nap 

ellenőrizte, hogy a Társasház által bejelentett műszaki állapot a valóságnak megfelelő. Megállapításait 

a mellékelt jegyzőkönyv tartalmazza. 

Mindkét fél kijelenti, hogy a Megállapodás megkötésekor: 

- minden elkülönített vízhasználó érvényes szolgáltatási szerződéssel rendelkezik, tartozása 

nincs a szolgáltató felé 

- minden elkülönített vízhasználó hiteles plombált vízmérővel rendelkezik 

- nincs méretlen vízvételezési hely 

- az összes mellékvízmérőt és a bekötési vízmérőt a felek közösen leolvasták. 

2. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodás hatályba lépését követően a:  

- Társasház nem köteles megfizetni a Szolgáltatónak a bekötési vízmérő és a 

mellékvízmérőkön mért fogyasztás különbözetet mindaddig, amíg a bekötési vízmérőn mért 

mennyiség 5 %-át nem haladja meg. 

- Szolgáltató nem köteles megfizetni a Társasház részére a bekötési vízmérő és 

mellékvízmérők negatív fogyasztási különbözetét mindaddig, amíg a bekötési vízmérőn és 

a mellékvízmérőkön mért különbség az 5 %-ot nem haladja meg. 

3. A Felek megállapodnak az alábbiakban: 

- A törvényben meghatározott „szolgáltatási pont” a megállapodás hatályba lépésével nem változik. 

- A Szolgáltató a Megállapodás aláírása után is köteles a bekötési vízmérőt (főmérőt) továbbra is 

folyamatosan karbantartani, annak hitelességéről gondoskodni. 
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- A bekötési vízmérőn mért fogyasztás folyamatos figyelemmel kísérése a Társasháznak a Közüzemi 

Szerződés alapján továbbra is feladata. 

- Elkülönített vízhasználók kötelesek biztosítani a Szolgáltató által értesített időpontban a 

mellékvízmérő leolvasását. 

- A Szolgáltató indokolt esetben elfogadja a Társasházi közös képviselője által a mellékvízmérőkön 

leolvasott értékeket, a mellékvízmérők 10 %-a megfelelő darabszámig maximum. 

- A Társasház képviselőjével előre egyeztetett időpontban a Szolgáltató jogosult a bekötési vízmérő 

és mellékvízmérők közötti hálózat, valamint az elkülönített felhasználói helyek helyszíni 

ellenőrzésére. 

- Amennyiben a bekötési vízmérő és a mellékvízmérő közötti vezeték szakaszon meghibásodás 

történik, akkor az ebből adódó fogyasztási különbözetet a Szolgáltató jogosult leszámlázni a 

Társasháznak a bekötési vízmérőre kiállított számláján. 

- Szolgáltató a bekötési vízmérőre köteles elszámoló számlákat készíteni és megküldeni azt a 

Társasháznak úgy, hogy a bekötési vízmérő és az elkülönített vízhasználatokat mérő 

mellékvízmérők mérési különbözetéből megállapított fogyasztási különbözetre, „0” Ft-os 

díjtételeket alkalmaz ± 5 %-ig. 

- Szolgáltató jogosult az 58/2013. (II.27.) Kormányrendeletben meghatározottak szerint a rendelet 

84. § (8) bekezdése alapján, a mellékszolgáltatási szerződést 60 napot meghaladó díjtartozás esetén, 

a fizetési késedelem miatt kezdeményezett fizetési meghagyás kibocsátását követő 15 napos 

határidővel felmondani. A mellékvízmérőn történő szolgáltatás szabálytalan igénybevételének 

észlelése esetén a Szolgáltató jogosult jelen megállapodást azonnal hatállyal, egyoldalúan 

felmondani. 

- Szolgáltató kijelenti, hogy jelen megállapodás egyoldalú felmondása esetén a továbbiakban a 2011. 

évi CCIX. törvény 52. § (1) és (2) bekezdéseiben rögzítettek szerint méri és számolja el a 

szolgáltatott ivóvíz mennyiségét. 

- A jelen megállapodás kizárólag írásban, mindkét fél aláírásának napjával – eltérő időpontban történő 

aláírás esetén a későbbi aláírás napjával jön létre. 

- A jelen megállapodást bármelyik fél jogosult 30 napos felmondási határidővel a fenti felmondási 

indokok kivételével, a másik félhez intézett egyoldalú írásbeli nyilatkozattal felmondani. Szolgáltató 

vállalja, hogy e jogát elsősorban akkor gyakorolja, ha a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi 

CCIX. törvénynek, valamint ezen törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. 

(II.27.) Kormányrendeletnek a jelen megállapodás tartalmára vonatkozó szabályai alkalmazásával 

kapcsolatban jogszabályváltozásból, fogyasztóvédelmi eljárásokban hozott határozatokból, bíróság 

által hozott határozatokból, vagy a víziközmű szolgáltatókra irányadó egyéb okból eredően a felek 

jogviszonyát érintően változás következik be. 

- Jelen szerződésben nem szabályozott esetekben a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. 

törvényt, az annak végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) Kormányrendeletet és a társasházakról 

szóló törvényt kell alkalmazni. 

 

Felek jelen szerződést elolvasták, tartalmát megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt 

jóváhagyólag aláírták. 

Dátum: ………………………………….. 

………………………………..    ………………………………… 

         Szolgáltató                       Társasház 

képviseli: ………………………    képviseli: ………………………… 
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11.  Locsolási vízmérő felszereléséhez szükséges dokumentumok 

 

1. Műszaki leírás, mely tartalmazza a kérelmező, a tervező és a kivitelező azonosítására alkalmas 

adatait, a beépítésre kerülő mérőberendezése típusát, főbb jellemzőit. 

 

 

2. Tervrajzok: 

 

a) az ingatlan érintett házi ivóvízhálózatát, ezek tartozékait feltüntető vázrajz, a 

mérőbeépítés helyének megjelölésével; 

 

b) a tervezett mérőbeépítés szerelési rajzai. 

A locsolási vízmérő telepítése során nem követelmény az önálló mérőakna kialakítása. A 

mérőeszköz állagának megóvása és a fagyvédelem biztosítása felhasználó kötelessége. 

 

 

  



Üzletszabályzat 

2021. 10. 11. 

 

 

 

Oldalszám: 148 / 180 
 

 

E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. 

20-as számú melléklet 

12. Védendő Felhasználók nyilvántartásba történő felvételéhez szükséges 
dokumentumok 
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13. Személyi adatlap felhasználói változásról 
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14.  Felhasználó személyében bekövetkező változás bejelentéséhez  
szükséges dokumentumok  

 

A vízdíjfizető személyének változását az erre a célra rendszeresített nyomtatványon, vagy mindkét fél által 

aláírt nyilatkozaton (átadás-átvételi vagy birtokba adási jegyzőkönyv) lehet bejelenteni a szolgáltatónál. 

A jegyzőkönyvben az alábbi adatokat kell feltüntetni:  

- az ingatlan, illetve a vízmérőhely pontos címe,   
- a vízmérő gyári száma, mérőállása az átadás napján,  

- az átadás dátuma,  

- a korábbi és az új Felhasználó neve, címe és azonosító adatai,  

- korábbi felhasználó új levelezési címe  
 

A kitöltött nyomtatvány/jegyzőkönyv mellett az alábbi dokumentumok beadása szükséges:  

- ha az új Felhasználó magánszemély  

• a változást igazoló okirat megküldése (adásvételi szerződés és 30 napnál nem régebbi 

birtokbaadási jegyzőkönyv, vagy a változást tartalmazó, 60 napnál nem régebbi tulajdoni 

lap, bérleti szerződés vagy annak felmondása);  

• résztulajdonos változás esetén a változást tartalmazó, 60 napnál nem régebbi tulajdoni lap;  

- ha az új Felhasználó gazdálkodó szervezet  

• cégbíróság bejegyzés másolata;  

• aláírási címpéldány;  

• amennyiben a korábbi Felhasználó is gazdálkodó személy vagy résztulajdonos váltás történt, 

akkor szükséges egy nyilatkozat a víziközmű-fejlesztési kontingens átruházásáról is;  

- ha az új Felhasználó intézmény:  

• cégbírósági bejegyzés másolata; szükség esetén önkormányzati határozatot vagy alapító 

okirat 

- társasházzá alakulás esetén:  

• társasházi alapító okirat;  

• közös képviselő megválasztásáról szóló jegyzőkönyv;  

- közös képviselő változás esetén:  

• közös képviselő választásról szóló jegyzőkönyv;  

- halálesetnél:  

• halotti anyakönyvi kivonat; 

• jogerős hagyaték átadó végzés; vagy  

• amennyiben a hagyatékátadó végzés nem az ingatlan teljes tulajdonjogának örökítéséről szól 

(az örökhagyó nem 1/1-ben volt tulajdonosa az ingatlannak), akkor szükség van az ingatlanon 

lévő tulajdonviszony igazolására az ingatlan aktuális (friss) teljes, 60 napnál nem régebbi 

tulajdoni lapjával. A felhasználó felelős azért, hogy az általa benyújtott tulajdoni lap a 

beadáskor fennálló tényleges tulajdoni viszonyokat tükrözi.  

 

Amennyiben az ingatlan több személy, szervezet tulajdonában van, akkor szükséges minden tulajdonos 

hozzájárulása vagy annak jogpótlása. Pénzintézeten keresztül történő fizetés esetén javasolt megadni az új 

vízdíjfizető bankszámláját vezető pénzintézet nevét, bankszámlaszámát.  
 

Névváltozásnál az alábbi dokumentumok beadása szükséges:  

- intézmény esetében:  

• önkormányzati határozat;  

- magánszemély esetében:  

• anyakönyvi kivonat;  

- gazdálkodó szervezet esetében:  

• cégbíróság bejegyzés másolata;  

• aláírási címpéldány.  
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15.  Elkülönített vízhasználó személyében bekövetkező változás bejelentéséhez szükséges 
dokumentumok  

 
A változás bejelentéséhez az átadás-átvételi jegyzőkönyvet a vízmérők adataival (mérőállás, gyári szám(ok)), 

továbbá,  

 

- ha az új elkülönített vízhasználó magánszemély:  

• a változást igazoló okirat (adásvételi vagy bérleti szerződés és 30 napnál nem régebbi 

birtokbaadási jegyzőkönyv, vagy a változást már tartalmazó, 60 napnál nem régebbi tulajdoni 

lap másolata);  

 

- ha az új elkülönített vízhasználó gazdálkodó szervezet:  

• cégbíróság bejegyzés másolata;  

• aláírási címpéldány;  

• amennyiben a régi elkülönített vízhasználó is gazdálkodó szervezet, illetve ha résztulajdonos 

váltás történt, akkor szükséges egy nyilatkozat a víziközmű-fejlesztési kontingens 

átruházásáról is;  

 

- ha az új felhasználó intézmény:  

• cégbírósági bejegyzés másolata;  

 

- halálesetnél:  

• halotti anyakönyvi kivonat másolata;  

• jogerős hagyatéki végzés, vagy a változásokat tartalmazó, 60 napnál nem régebbi tulajdoni 

lap.  

 

Amennyiben az ingatlan több személy, szervezet tulajdonában van, akkor szükséges minden tulajdonos 

hozzájárulása vagy annak jogpótlása szükséges.  

 

Névváltozásnál az alábbi dokumentumok beadása szükséges:  

 

- magánszemély esetében:  

• anyakönyvi kivonat;  
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16.  Fogyasztásmérővel nem rendelkező fogyasztási helyek esetében irányadó átalány  

 

 A. B. C.  

1 1. Fogyasztási hely (telkek)  
 

2 1.1. csak udvari csappal 40 liter/fő/nap 
 

3 1.2. épületen belüli, de lakáson kívüli közös vízcsappal 60 liter/fő/nap 
 

4 1.3. mint 1.2., de lakáson kívüli közös vízöblítéses WC-vel 75 liter/fő/nap 
 

5 1.4. épületen belüli, lakásokon belüli vízcsappal 65 liter/fő/nap 
 

6 1.5. mint 1.4., de épületen belüli, lakáson kívüli közös vízöblítéses WC-vel 80 liter/fő/nap 
 

7 1.6. épületen belüli, lakásokon belüli vízcsappal és vízöblítéses WC-vel 95 liter/fő/nap 
 

8 1.7. 
épületeken belüli, lakásokon belüli vízcsapokkal, vízöblítéses WC-vel, 

szilárd tüzelésű vízmelegítővel rendelkező fürdőszobával 
120 liter/fő/nap 

 

9 1.8. 
mint 1.7., de árammal, gázzal vagy megújuló energiával üzemelő 

vízmelegítővel 
150 liter/fő/nap 

 

10 1.9. mint 1.8., de távfűtéses melegvízellátással, 180 liter/fő/nap 
 

11 2. 
Házikert locsolás az ingatlan beépítetlen területen, de legfeljebb az 

ingatlanterület 50%-ának alapulvételével 
1 liter/m2/nap 

 

12 3. Állatállomány itatása (számosállatonként) 40 liter/db/nap 
 

13 4. 
Közkifolyókon fogyasztott víz átalánymennyiséget 150 m-es körzetben 

lakók száma szerint 
30 liter/fő/nap 
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17.  Fogyasztói igénybejelentés locsolási kedvezmény igénybevételéhez   
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19.  Előrefizetős vízmérő közüzemi szolgáltatási szerződés  
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