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1.

bemutatása

1.1, A szabá|yozás cé|ia

A Víziközmű-szolgáltató jelen Üz|etszabályzatában a víziközmű-

szo|gá|tatásror sioío"2o11. ev.ccix. számú törvény, az annak végrehajtására

kiadott 58t2o1;' 1lli l sz. xórmányrendelet, és egyéb ? víziközmű-

szolgá|tatási tevéklnységre vonatkozó hatá|yos jogszabá|yok figye|embe

vételéve|'"gn.ü,o,2^ á víziktizmű-szolgá|taiássa| kapcsolatos jogokat és

köte|ezettségeket, va|amint . 
- 

ui'iroáű-szolgáltatás igénybevételéve|

kapcsolato. aIijanos műszaki, kereskedeImi, e|számo|ási és fizetési

feltételeket, ilIetve valamennyi, a víziközmű-szoIgáltatással összefüggő

rész|etes fe|téte|t.
A VíziközmtÍ-.iorgah"to eIkötelezett a vízikÖzmű-szolgáltatás. folyamatos

minőségi teiroíÁön"k ."gu"lósítasában. Cél a műszaki, techno|ógiai és

ügyfé|szolgá|ati fe|adatok 
-biztonságos, magas ..színvonalú 

te|jesítése, a

környezet megóvása, a relnásiialor< mégeÉgedettsége. Fe|adatának

|ényegét Úgy fogalm azza.*"g, r'így_á minoség tetjes körű garantálásával

rlJíoJmeriJá r"lr,"' zná|ók megelégedettségét.

1.2. Az üz|etszabá|yzathatá|ya

1,2.,| Az Üzletszabá|yzatterü|eti hatá|ya

pE. Üz|etszabáIyzat terü|eti hatá|ya a. Víziközmű-szolgáltató vízjogi

engedé|yeibenmeghatározott.múiködésiterü|etére,azEl|átásértFe|e|ősökke|
megkötött u,"'"itJtesi szerződésekben fogIalt e||átási területre tejed ki.

1.2.2 AzÜzletszabá|yzatszemé|yi hatá|ya

Az Üz|ets zabá|yzat személyi hatá|ya a Víziközmű-szolgá|tató szolgáltatásait

igé nybe ueu.l [.,r.tiié re, a Víiiköz; ú -szolg á ltat óv.a] .szerződ 
éses kapcsolatba n

á-llókra, valamint a Vízikozmű-szo|gá|tatóra terjed ki.

1.2.g Az Üz|etszabá|yzatidőbeli hatá|ya

Azüz|etszabá|yzatje|envá|tozataaMagyarEnergetikaiésKözmű-
szabá|yozasi 

-Éivata| 
jóváhagyáiáu"t -lép. 

íatá|yba. Az uz|etszabá|yzat

visszavoná.ig háüúo., 
"nnái-moaósitasi 

jogat- a Viziközmú.szolgá|tató

fenntartja.

,|.2.4AzUzletszabá|yzatmódosításáravonatkozórendelkezések

Üz|etsz abá|yzat cé|j a'

hatá|ya, a Víziközmű-szo|gá|tató adatai, a tevékenység

81144
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Az.Üz|etszabd,|yzategyesmódosításgi.l\íagyarEm
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" 
t?ryo a é s a j óvá h a g yottmódosításokat - e|teiő iras6áti'"gairápodá. hi;;ffi'#"-: Í.üIf;:18il::e|őtt megkÖtÖtt szerződésekre i. 
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-

T

AVíziközmű-szo|gá|tató mindenkor hatályos Üz|etsza bá|yzata hozzáférhető awww.alfoldviz.hu internetes o|da|on,,u"l"'int- 
" Víziközm(j-szo|gá|tató

Ü gyfé|szo|gá lati j 19{.a!oa n és ü gyfé|szotga lati Íio riiooa io" n'Amennyiben a Vízikozmű-szJ|gá|tató'úióoJ.áimeghgtá rozó jogszabá|yokvá |tozása az Ü,z|etszabá|.yzabán fog |a |ta krá i. 
-rii' 

át, a Y íziközm(j-izolgá |tatókÖte|es az Üz|etszabá|yzatot 
?,|l"lílvo9 

-rö.'"bá|yoknak 
megfe|e|őenmódosítani. A Vizlközmű-szotgáltató kÖóű. a Fe|hasznátókat ajogszabá|yvá|tozás miatt és a. ágyeu ok miatt végreha;tott módosításokró| awww.a|fo|dviz.hu internetes oláálon t".t!'o 

-"kö-étét"|, 
va|amint azügyfé|szo|gá|ati irodákban és az yoy{é|szolgáiati fió.kirodákban (17.fejezet)történő kifüggesztés útján értesíteni.I víziko.zmíj-szo|gáltató köte|es továbbáa közzététel tényéről a Fe|haszná|ót, a 

'óil;ítá;;t.n.tayo"|épését kÖvetőenesedékes szám|a kikü|désekor írásban ;áó';.il,.a|fo|dviz.hu web|apon ésegyéb szokásos módon értesíteni.
Amennyiben a vonatkozó 

.jogszabá|yok a Yíziközm(j-szo|gá|tatóüz|etszabá|yzatában fogla|takat eriírt6en me!uálto.i.l., az azuiiát..áoarv..t
lffi*.J:Tx,":::j" 

magá után, metyet a Fe|Áa.'n]iá, e|kti|cinítáiiv.i-zllsznar

í'3. AVíziközmű.szo|gá|tatóadatai

'7
I

I

L.^

I

I

I

jr!l!v'i.7 _Regioná|is Vízjközmű-szo|gá|tató Zártkör(jen
M űködő Részvénytársaság

A|fö|dvízZrt,
5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.
13100887_2_04
04-1 0-0001 580
5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.
06-40t922-394
06-80/922-333
06-66t523-232
uqvfel@alfoldviz. hu
www.alfoldviz.hu

lJ gyfét szotg át ati te t efo n :

Hibabejelentés:
Fax:
E-mail:
Honlap:

r
I

-

-
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1.4. AYíziközmű.szo|gá|tatótevékenységeinekbemutatása

Az ALFtLDv]z (rt )9geladjét a. P".ke: Megyei Tanács ,1g54.jú|ius 
30-ánhozta |étre békésj szekhe|lyei. n aetes rr,r"óvÉíVi.'uepitő és KútkarbantartóVá|la|at a nevébő| ís .áooo"n etsosor6án rüiiurassal es - javítássa|fog|a|kozott. Kezdetbe\ 9r építői|ari teverenyseg.ált. a Társaság fő profi|ját,melyben a 60-as évektő| kezdődően 

".onóán-'.in a te|epü|ési vezetékesvíze|látáshoz és a csatornaszo|gá|tatá.noi i.ii.iáo.u."'"ltetési fe|adatok ismegjelentek. 1973-ban je|entős róroutopontt'o' ál"t a Társaság, tevékenységeiközött az Üzeme|tetés egyertálműén at*tt" -. vezető szerepet. Arendszervá|tás után beköveike ző gazdaságl vá|toiások hatás ára, a ,90-es-l

n
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évek eIején megkezdődott a Társaság korszerűsítése, áta|akítása.

2009 óta az ALFÖLDVí1Zrt, tiszta profiIú viziközmú-szo|gá|tatóként működik.
E tiszta profilúság azt jelenti, hogy a Társaság kizárólag ivőviz- és
szennyvízszolgá|tatással fog!alkozik, il|etve csak o|yan tevékenységeket
fo|ytat, melyek közvetlenüI segítik, kiegészítik e két közszolgálati tevékenység
műkÖdését.

Az ALFtLDvíz zÍt. két fó tevékenysége - ezen belül is minőségi célja . a

szo|gá|tatási területén é!o Iakosság egészséges ivóvízzel va|ó eIlátása,
valamint a keletkezett szennyviz e|vezetése és kezelése oly módon, hogy az
visszakerü|ve a természetbe ne okozzon károkat a természetes körforgásban.
Társaságunk felelősséget érez a szoIgáltatás folytonosságáért, biztonságáért,
il|etve a felhasználók egészséges ivóvízze| vaIó e|látásáért.

A Társaságunk által üzeme|tetett te|epülések többsége a Körös - és a Maros -

hordalékkúp területén helyezkedik el, ezért kizáró|ag felszín alatti vízbázisok
igénybevétörcvel biztosítjúk a lakosság vízel|átását. Az ALFÖLDVíz zrt. a
félhaszná|ói nagy részét egy nagy kiterjedésű regionális rendszeren keresztÜ|

a kedvezőbb adottságokka! rendelkező Maros-hordalékkúp vízkész|etét
felhasználva látja el. A regioná|is rendszerhez nem kapcso|ódó telepü|éseken
helyi kutakbó| történik az ivóvíz-szolgá|tatás.

Társaságunk működési területén fo|yamatos célnak tekinti a csatornázottság
kiterjesztését annak érdekében, hogy a keletkezett szennyvíz minél nagyobb
része kerü!jön megtisztításra, s egyre kevesebb hányada szennyezze
tisztítat|anul a kÖrnyezetet. A szennyvízkezelés terü|etén Társaságunk kiemelt
feladatának tartja az aIkalmazott techno|ógiák fejIesztését a kibocsátott
szennyvíz törvényi e|őírásoknak megfelelő határértékeinek betartásához. A
tisztítitelepek egy részén bio|ógiai tisztítású, az újabb telepeken már kizáro|ag

harmadik tisztítási fokozatta| is rende|kező technológiát üzemeltet az
ALFÖLDVíz zrt., ami |ehetővé teszi a növényi tápanyagok kinyerését az
elfolyó tisztított szen nyvízbő|.

A Vízellátás egyik fontos e|eme, a szo|gáltatott ivóvíz minőségének fo|yamatos

el|enőrzése a terme|ő kutaktól kiinduIva az e|osztóháIózaton át, egészen a
fe|használói csapig. EmelIett a környezet véde|me érdekében kiemelt
jelentoséggeI bír a szennyvíztisztítás hatékonyságának kontrol|ja, kü|Önös

iekintetteÍ az e|fo|yó szennyvíz minőségére. Társaságunk 1976-ban, a

szolgáltatási minőség megfelelő és folyamatos biztosítása érdekében
|étrehozta Központi Laboratóriumát, mely az a|apítás óta tartó fej|ődés révén
egy modern, széles vizsgálati pa|ettával rendelkező |aboratóriummá vá!t.

vtírtioeset 1996. év óta az MSZ EN |So/lEc 17025 szabvány szerint, a

Nemzeti Akkreditá|ó Testü|et (NAT) rendszeres éves fe|ügyelete mellett,

akkreditáltan végzi. Laboratóriumunk a NAT által a NAT-1-0951120,|2 számon
akkred itált vizsgálólaboratórium.

Az ALFÖLDviz Zrt. tulajdonosi összetételét tekintve száz száza!ékig nemzeti
tu|ajdonban - te|epü|ési önkormányzati, i|letve állami tulajdonban - á|l.

Az e|mú|t évtizedek elköte|ezett munkájának, és fejlesztéseinek köszönhetően
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= az ALFOLDVíZ vt' ma a magyar víziközmú-szektor egyik je|entős
szolgá|tatója. A Magyar Yíziközmíi Szövetség statisztikai adatai a|apján
Társaságunk valamennyi műszaki, i|letve gazdasági mutatója a|apján e|őke|ő
he|yet fog|aI eI a víziközmű-szolgáltatói rangsorban.

1.5. AVíziközmű.szolgáltatóellátásiterü|ete

A VízikÖzmű-szo|gáltató ellátásiterületét a 15. számú me||ék|ettarta|mazza.

1'6. AVíziközmiÍ.szolgáltatókapcsolatai

1.6.1 Kapcsolat a Felhasználókkal

1. A Szolgá|tató a Felhasználók tájékoztatása érdekében vá|lalja, hogy

2, Ügyfé|szolgálati irodáiban és ügyfé|szo|gá|ati fiókirodáiban fe|készü|t
munkatársak fogadják a Fe|használókat (ügyfé|szo|gálati e|érhetőségeket a
1 7 . tejezet tarlalmazza) ;

3. Meghatározott időszakonként megjelenő hírlevélben tájékoztatja a
szolgá|tatássaI kapcsolatos információkról a Felhaszná]ókat,

4. Rendszeresen kiadványokban, szóró|apokon, médiában és a www.alfoldviz.hu
hon lapon közzétett közleményekben tájékoztatja a Felhas zná|ókat;

5. 0.24 óráig tartó ügyeleti szo|gáIattal és ingyenesen hívható zÖld számmal
biztosítja a hibabeje|entések fogadását és keze|ését;

6. Nyí!t napokon, Yiz Vi|ágnapi rendezvény sorozattal, ismeretterjesztő
tevékenységgeI biztosítja Fe|haszná!ói számára tevékenységének
megismerését, a víz értékének kozvetítését, a tudatos környezetpolitikai
nevelést;

7 ' Meghatározott időközönként e|égedettségvizsgá|atot végez, a Fe|haszná|ók
véleményének, elvá rásainak meg ismerése é rdekében.

1.6.2 Kapcsolat a hatósági és érdekképviseletl szervezetekkel

A Szolgáltató rendszeres kapcsolatot tart a hatósági és érdekképvise|eti
szervezetekke| annak érdekében, hogy a partnereit érintő kérdésekben:

o megismerje vé|eményüket, javaslataikat;

. ta!ékoztassa tervezett intézkedéseiről;
o visszajelzést adjon az érdekképviseletek á|taI kÖzvetített észrevéte|ek és

panaszok kivizsgálásának eredményérő| és az ezekkeI kapcso|atos
Felhasználót és Szolgá |tatót éri ntő feladatokró!, köte|ezettségekrő|.

Minőség. és környezetirányítás

A Szolgá|tató cé|ja, hogy tevékenysége során kimagasló minőségti szo|gáltatást
nyÚjtson a Felhaszná|óknak és üzleti partnereinek, miközben kieme|ten fontos a
természeti erőforrásokkaI va|ó takarékos és hatékony gazdá|kodás. Ennek
megfe|eIően a VízikÖzmű-szolgá|tató óvja vízbázisait, és kü|Önös figye|met fordít
a közműves sze n nyvíze |vezetéssel kapcsolatos környezetvédeIm i teendő ire.
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Stratégiai céIkitűzéseit, minoség-, környezet-, munka- és egészségVédeImi
politikáját rendszeresen feIülvizsgálja, a bennÜk foglalt e|vek betartása,
megvalósítása a Víziközmű.szo|gáltató minden munkavá|laIója számára kcitelező.

1.8. Egyéb rendelkezések

A Víziközmű-szolgáItató tevékenységeinek díjai a mindenkor hatályos Közüzemi
szerződés és a mindenkori árhatósági jogkörrel fe|hatalmazott jogalkotó á|tal kiadottak

szerint érvényesek.
A Víziközmű-szo|gáltató vízikÖzmű-szolgáltatási tevékenységére, a fe|ek jogaira,

köte|ezettségeire Vonatkozó és az Üzletszabályzatban foglaltak alapjáu l szolgáló,
azÜz|etszabá|yzat készítésének időpontjában érvényes Vonatkozó jogszabályok
jegyzéke a 19'1. pontban taIáIható. Amennyiben az Üz|etszabá)yzat másként
nem határozza meg, úgy jogszabály alatt a 19.1 pontban feIsorolt, vonatkozó
jogszabályok rende|kezései értendőek.

f

I
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2. Foga|om meghatározások ésrövidítések

r

-

1. alapdíi: a vízközmű-szo|gá|tatás rende|kezésre á||ásáért fizetendő díj;2. átadási pont o|yan viáxa)iu,,.'"lv- o"lpii"tt mérőberendezés, e|zárószere|vény és mintavéte|i |ehetőseg utjan oiii"'iti. két víziközmű-rendszerkapcsolatát, va|amint az összekapósoÉ 
"i.ir.o)'u-rendszerek üzeme|tetésesorán az ivővízátadás, - átvéte| e.s. 9 91ennv"L?1'oa., - atvetel.rnen-nyiségi és^ minőségi elszámo|ásának műszaki fe|téte|eít.3. bebocsátó: aki a oeoocsatáii hetyen " .."nnyuíztÖrzshál ozatra bekÖtöttingat|anró| a szennyvízelvezetéJ - 

''"rúlütá;i ponton a közművesszennyvíze|vezető tÖrzshá|ózatba -.'"nniü."i] u'gv a nem közműve|összegyÚjtÖtt háztartási szennyvízueooósausi ponton nem kÖzművet. összegyűjtÖtt háztartási szennyvizát uocsa1 ue;.-.4. bebocsátó hetv: krlzműves szennyvíze|vezetés esetében aszennyvíze|vezetés szolgáttatási.. pontja;,;e; közműve| 
- 

<lssiegvuitöttháztartási sz1nnw,í7.esetdben |edig." né' kcizmüvel összegyűjtött háztartási- szennyvíz bebocsátási pontja;
5' bekötési vízmérő: a 

.fe|hászná|ási 
hety ivóvízhaszná|atának méréséreszo |g á |ó, az iv őv íz-be kötővezeté k vé g p o n tla ,".tliJp itett mé rő,6' csatlakoző ivoví?hálozat: több teiÉasziraü,i.i"lv ivivízét az ivóviz-bekötővezeték. végpontjáto| a házi ivóvízháázaiotua szál|ító vízvezeték-há|őzat (csat|akozó. lvaiizna|ózat), u"gv i.'bb }"Jil"..nalási he|y szennyvizéta házi szennyvízhálózatból a szennyviz-bekötővezeték végpontjáig szá||ítóvezeték-há|ózat (csat|akozó 

..s'9nlYYízhá|ozat), ame|y az érintettfe|haszná|ási he|yek szerinti ingatlantu|"ioono.ór.-r*á'o. tu|ajdonát képezi,7, eqészséaljqvi in.[éznénv:"' éöé...égügyről .ior-r997. éVi cuü. ]5'ény 3.
^ $ g) pontja szerinÜ. intéz-mény; " 

_

8. egyéb víz. a szennt'Víz törzshá|ozatba bocsátott te|epütési, háztartási vagy
rsi.:..".l[f:.#:,,i';"ai 

minősúlő, a vizixozÁu-,.obártáió 'r'",.öái,Ésává|

9' elkülönített felhasznétii h-ely:: 
{el'nas;1ql{s! he|yen be|ü| minden, Öná||óvízhasználatta|' rendé|kezBlpÜ|9l, épü|etrész,-.,l"ta., nem i;kil' cé|jára

, ^ 
s1o|-oáló helyiség, Öná||óan hasznahato nerÉmenv:-,"W"' 

"rr.urunitJi;;il;íá|ói he|y tu|ajdonosa Vagy
11.el|átási terütet: 

9|y3.n, téÉpu|esi 
'közigazgatási terÜlette| vagy terütetekke|egyérte|műen behatáro|ható terü|et, arrreryén oelui á felhaszná|ók részére azad ott v íziközmű -szo I g á |ta tá st u g ya n az a v í ziközmű -szo |g á |ta to v égzi,12.felhasználási hely: az a iiűío.^u-..olg]|i"ü.|" bekapcso|t ingat|an,a me |ye n a víziközmű -szo|gá |tatást a pettr asááio iöá'vo" veszi,13.Felhasználo: a vízlköaÁŰ-.ioúart"ta.t e tcirv?ny szerinti szerződésesjogviszony keretében igénybe ievo termeszóüs vagy jogi szemé|y, jogiszemé|yiséggeI nem rende|kező 
''"'"i"i-.áii (ame|y) a viziközmíj-

,T:j3:';:g'ba 
bekapcso|t ingat|an nasznaloJá-'e* ,á,.uán 

'ó,gott" "iing"tr"n
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|4.fogvasztásmérő: a vízmennyiség Vagy a szennyvízmennyiség mérésére
szo|gáló méroeszköz:

1\'ivóvízmérő: a bekötési vízméro és a me||ékvízmérő me|Iett azivovízhá|izatba
ueepitett . az áramló víz mennyiségének meghatározására szo|gáló
hite|esített mérőeszköz és annak tartozékai:

a' átadási vízmérő: viziközmű-szolgá|tatók között a mennyiségi
élszámolái mérésére szoIgáló, az átadási ponton beépített ivóvízmérő,

b' ikermérőj egy Vagy több ingatlan kü|önböző felhaszná|ási helyei

ivóvízhasznáátanar mérésére szolgá|ó, az ivóvíz bekötővezeték
végpontjára csillagpontosan kiaIakított bekötési vízmérők,

c' loősoláii vízmérő: |ocso|ási célú vízhaszná|at mérése cé|jábó| ivóvíz-
bekötővezetékre telepített kizárólag közterületi locsolási bekötési
vízmérő Vagy ivóvíz.bekötővezetékre telepített ikermérő Vagy a

be kötés i v ízmé rőt követő házi iv óv ízhá|ózatr a te le p ített me l | é kv ízm é rő,

d' torzshálózati vízmérő: közvetlenül a törzshálózati felhaszná|ási
helrkre' többek között közterü|eti vízvételi helyre telepített vízmérői

16.szennwÍimennyiség-mérő: a szennyvízhá|ózatba beépített az áramló

ffiégénekmeghatározásáraszolgá|ó-ka!ibráItmérőeszköz
(igy pébaul készülék, berendezés, műszer), ideértve annak tartozékait is:, .. 

á. átadási szennwízmennyiséq-mérő: az átadó és az átvevő szennyvíz-
trauzatanat csatlakozási pontján, vagy összekötő vezetéken, az átadó
és az áNevő által egyeztetett helyen, az átadó á|tal beépíttetett,

kalibráltatott szen nyvízmen nyiség-méro,
b. közműves szennwízmennviséq-mérő: a szennyvíz mennyiségének

meresere alkalmas, a felhaszná|ó áIta| a víziközmií-szolgá|tató
jóváhagyásával beépített műtárgy, berendezés, amelyet a felhasználó
akkreditáft, kalibráló laboratórium igénybevéte!éve| hite|es haszná|ati
eta|onnaI rendszeresen e|lenőriz;

17.fogyasztással aránvos díi: 1 m3 szo|gá|tatott ivóvízmennyiség, Vagy szennyviz-
bekötővezetékbe bocsátott szennyvízmennyiség díja;

18.qvermekintézmény:
a. a nemzeti kÖzneve|ésrő| szóló törvény szerinti óvoda, á|talános isko|a,

gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézmény, konduktív pedagógiai

intézmény, és az ezekhez tartozó kollégium, ha
aa. á|lami, Vagy önkormányzati fenntartású, vagy
ab. á|lami, V"gy önkormányzati feIadatok ellátására hatályos
közneve|ési szeriődéssel rendelkezik; a gyermekek védelmérő| és a
gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerinti bö|csőde, családi
náprcizi, gyérmekek átmeneti otthona, csaIádok átmeneti otthona,
gyermekoithon, Iakásotthon, utógondozói otthon és javítóintézet, ha

b. á||ami vagy önkormányzati fenntartású, vagy
c. á!lami *-gv önkormányzati feladatok e!!átására hatá|yos ellátási

szerződésseI rende|kezik;
19'házi ivővízhálózat: a felhasználási he|y ivóvízfogyasztását biztosítő _ az

'gat|". 
alkotóÉs'ét képező - vezeték, amely a vízkivéte|i helyig szálIítja a

viiet, valamint annak kiegészítő e|emei (így kÍ.jlönösen vízmérő berendezés
elhe|yezésére szo|gá|ó akna),

20.házi. szennwízhálózat: a feIhasználási he|yen ke|etkező szennyvíz

@-azingatlanalkotórészétképező-vezeték,valamint
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21'háztartási szennw.íz.. rendszeres emberi tartózkodás-Jtjáil'.,olgáló terÜ|etrcí|származo szennwíz, ami az emberi anyagcserébő| és háztartásitevékenységből származik. és nem ta.rta|maz tánivizet vagy csapadékvizet,továbbá nem minősülveszé|yes hu||adéknak; 
-,

22'ipar!- szennwíz-.. minden o|yan szennyvíz, amely ipari vagy kereskedelmitevékenységbő| származik, és nem minősü| naitartasi szennyvíznek vagycsapadékvíznek és nem veszé|yes hut|adék;
23'iupvízmérési hety: az ivóvizet szallito vezeték és környezetének úgy kialakítottrésze, ame|y lehetővé teszi a vonatkozó jogszabályi e|őírásoknak ismegfe|elve az elszámo|ás alapjáut szotjáIó ivóvízmérő szakszerűbeépítését, működtetésétése!|enőrzését; ---v--.-
zl : az az ingat|an, amelyen |egalábbegy o|yan vízvételi hely ta|álhato, arrrely a kcizmöves ivoviz-'.orgárt"ta,,"lehetőséget ad, vagy o|yan szennyvíz-elvezetési he|y, ame|y-á-iiümuue,

sze n nyvíz-e|vezetési szo !gá Itatás igé nybevéte !ére ad te-hetősegát;25,ivivízvételi hely: az ivőuzet szá||ító 
-vezeték 

azon resz", 
"ioi a beépítettszere|vények rendeltetésszerű haszná|atáva| a vezetékbő| ivóvíz vétetezéseIehetséges;

annak kiegészítő ..e|eme-i (így kÜtönÖsen szennyvízmennyiség-mérő,
::i:!y:T]1?i9 g;9 ||e nő rző a k n á, sze n n yv íz-e |ő keze |ő m ű ),

za.Wal1i7i\a1l1i.-sz|r|gáltatásbabekapcso|tingattanonaz
-. 

' r-ll\v4l | |g_94vlvalta[aDp.á ueKapcso[ lnlvővíz-törzshá|ózat és a házi jvóvízhá|őzat vagy a csatlatozo i]ivővízhá|őzat
közÖtt 

["fl Pl| Y:-':':5 1 11T:.':k" 
iva |, va |a m i n tá o e rciiés i v ízm é ro, "'"iva. bekötési vízmérő esetében

a. úszóte|kes és telekhatáron kia|akított zártsorú beépítésné| az
épü|et külső falsíkjáig terjed,

b. egyéb esetekben a betcitési vízmérőt kÖvetően a vízmérésihelyen beépített e|záro szere|vény bekötési vízmérő telolicsat|akozó pontjáig, ennek hiányában a bekötési vizme,iot
követő 10 cm-es vezetékszakasz végéig terjed,b' bekötési vízmérő hiányában az ivővíz-tcirzs-traiozaítói a rcizterütet és az

jl9-1tl1?'11tárvo-naláig'húzódó,vezetékszak".'GgLig1erjed,
27, W:!:: :- :;zi 

közm ű - rerr J ;;;G;i iö J.;'il J.izat, a me |y
;J."ték;ffii3.1;tlra-^-J^-! - -ir. 4. ! r.berendezéseiből á||.za.*e,v',",ao,ot!?t . nem gravitációs körü|ményekközÖtt üzemelte'tett' nyomás_Tlatti_ vagy 

- 
vákuumos elven működőszen nyvíze|vezető há|ozat:

29'kizintézményi fQlhasznáto: a fö|dgáze||átásról szó|ó 2008. évi XL' törvényrendelkezéseinek végrehajtásárót s}ób 1gt2oog. (|' 30.) Korm. renoánt 55/A.
$ szerinti fe|haszná|ó:

30.közműves ivóvÍzzel ellátott: az,
körzetén be|ü|, közterületen a
ivóvízvéte|i he|y ta|á|ható;

akinek lakhe|yének |egfeljebb 150 méteres
közműves ivóvízfogyasztásra módot nyújtó

31.W:-víz|k!11íi-szo|gá|tatásbabekapcsoltvagybekapcso|ni
I l"*. 

^. 

j]]9:.,i:T1 . -1,,-:':|\ö.\y-s!o baft aió 
- 
áii;i 

-; . 
]ő;' űf"l l#-ii ;

|:::1,?:y| 1.- j.''"*" * re 
.' 

köte |ezett résié re o iztá s itott 
. 

u" g i.' ilffi üffi;kapacitás, ame|ynek mértékegysége: m3/nap,
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32'közterületi vízvételi helv: lakossági ivóvíz-fogyasztás, vagy rendkívüli helyzet
esetén ttjzi víz véteIezésére vagy egyéb közcé|Ú vízigény kie|égítésére
alkalmas, közterületen e|helyezett közcélú vízi Iétesítmény;

33.lakossáqi felhasználo: az a természetes személy fe|haszná!ó, aki nem
jövedelemszerző gazdasági tevékenység keretében, saját háztartása, üdi.llő
vagy hétvégi ház, garázs eI|átása érdekében veszi igénybe a víziközmű
szo|gáltatást, valamint a társasház és a |akásszövetkezet,

34.mellékszolqáltatási szerződés: az elküIönített vízhasználatra vonatkozó
közüzemi szerződés;

35'melléloizmérő; a bekötési vízmérő után beépített, elkülönített ivóvízhaszná|at
mérésére szolgá|ó mérő,

36'műszakilaq elérhető: az a törzsháIózat, amely a viziközmű-bekötovezeték
(ivóvíz-bekötővezeték, i|letve szennyvíz-bekötővezeték) kiépítéséveI elérhető,
és az igényelt kapacitás rendelkezésre áll;

37,műszakilaq rendelkezésre álló szennwízcsatorna: az ingat|ant határo!ó
közterületen található szennyvízelvezető há|ózat, amelybe a házi
szennyvízhálózat bekötése gravitációs szennyvízelvezetés esetén házi
szennyvíz beeme|ő közbeiktatása nélküI, kényszeráramoltatású
szennyvízelvezetés esetén házi beemelő Vagy vákuumszelep
közbeiktatásával biztosítható;

38'nem kozművel összeqvűitött háztartási szennwíz-bebocsátási pont: a
szennyvíz törzsháIózatnak Vagy szennyvíztisztító telepnek e cé|ra kijelölt és
kialakított része, amely vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik;

39,nvomásproba: zárlsze|vényű, 1 bar-nál nagyobb nyomás a|atti folyadékszál|ító
hálózatok minőségvizsgálatára e!őírt módszer;

4}.szennwíz-bebocsátási pontj a szennyvízelvezetés szo|gáltatási pont Vagy a
telepü lési folyékonyhu lladék-bebocsátási pont;

41,szennwíz bekötővezeték: az ingatlanon keletkezo szennyvizeknek, továbbá
egyesített rendszerű szennyvízelvezetés esetén a csapadékvizeknek a
szennyvíz törzshálózatba történő bevezetésére szolgá|ó vezeték, amelynek a
végpontja, ha

a. gravitációs: a telekhatáron belül, attól legfeljebb 1 méter távolságra
telepített ellenőrzőaknáknak Vagy ellenőrző-, tisztítónyíIásnak a
kimeneteli oldala, ezek hiányában
a' te|ekhatáron kialakított zártsorú beépítés esetén az épület külső

fa|síkja,
b. nem telekhatáron kialakított zártsorú beépítés esetén az ingatlan

határvonala,
b. kényszeráramoItatású szennyvízelvezetés: szennyvizet a gravitációs

szennyvíz{örzshálózatba juttató rendszer esetén a szennyvíz beemelő
szivattyú szívócsonkja Vagy vizbevezető rácsozata, továbbá a
szennyvizet kényszeráramoltatású szennyvíz-törzshá|ózatba juttató
rendszer esetében az áteme!ő szivattyú, Vagy vákuumszelep
elhe|yezésétől függetlenül - a szennyvíz beemelő szivattyú
szívócsonkja, vízbevezető rácsozata, vagy a vákuumszelep fogyasztó
felőli oldala;

42'szennwíz-bekotővezeték: a felhaszná|ási he|yen ke|etkező szennyvizeknek,
továbbá egyesített rendszerű csapadékvíz-elvezetés esetében a
csapadékvizeknek a szennyvíz-torzshá|ozatba történő bevezetésére szolgáló
vezeték,
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43'szennwíz előtisztító (előkezelő) berendezés'. a szennwize|vezető mű káros
szennyezésének mege|őzését szo|gá|ó mÍÍtárgy (vízi Iétesítmény), ame|y a
szennyvízbebocsátás e|őtt - a vízjogi engedé|yben iltetve jogszabáíyban előírt
minoségűre tisztítja - a szennyvizet;

44'szennwíz-elve?etési helv: az a szennyvíz tÖrzsh á|ózatba bekapcso|t ingatlan,
i|Ietve azon be|ül mindazon e|kü|önített felhasznáIói he|y, amelyeknek
vízhaszná|ata me|lékszo|gáltatási szerződés a|apját képező me|lékvízmérove|
mért, és szennyvizei elvezetését a házi szennyvízh á|őzat biztosítja; 5.szennwíztisztító telep: a viziközmíi szennyvíztisztítási feladátait szo|gáló
öná|!ó része, ame|yek szennyvizek mechanikai, bio|ógiai Vagy harmadik
tisztítási fokozatta| történő tisztítását biztosítja, a kapcsolódó islapkezelési
tech no|ógiávaI együtt;

46.szennyvíz torzshá!ózat: o|yan, a víziközmű-rendszer részét képező há|ózat,
ameIy a szennwíz tőgyŰjtőbő|, az erre kapcso|t me|lékgyúÍjtőkbő| és ezek
berendezéseiből álI,

47 'szolqáltatási díj:a víziközmű-szolgáltatás igénybevéte|ének e|lenértékeként a
víziközmű.szolgáltatásról szóló 2011. évi CClX. törvény szerint fizetendő díj;

4 8. szo lg áltatási po nt:
a' ivóvíz-szolgá|tatási pont:

a. az ivóvíz-bekötővezetéknek a felhasznáIó fe|cíli végpontja,
b. a víztközmű-szolgá|tató által üzemeltetett törishá|ózaton a

közüzemi szerződésben meghatározott hely, e|ágazási pont
vagy végpont,

c. a viziközmű-szo|gáltató álta| üzeme|tetett rendszer átadási
pontja,

b. szennyvízelvezetési szo|gáltatási pont: a szennyvíz-bekcitővezeték
fe|használó fe|ő!i végpontja, ame|y

a. gravitációs bekötóvezeték esetén a te|ekhatáron be|ü|, attól
|egfeljebb 1 m távolságra telepített e|!enőrzőaknának Vagy
e||enőrző-, tisztítónyí|ásnak a kimeneti o|da|a, ezek hiányában

b. zártsorú beépítés esetén az épü|et kü|ső falsíkja,
c, nem zártsorú beépítés esetén az ingat|an határvona|a,

c' kényszeráramoltatású rendszer esetén
a' az ingat|anon ke|etkezett szennyvizet gravitációs szennyvíz

tö rzs h á lózatba j uttató ren d sze r sze n nyvízbee me|ő szivattyújá n ak
szívócso n kja Vagy sze n nyvízbevezető rácsozata,

b, az ingat|an szennyvizeit kényszeráramoltatású szennyvíz
törzshá!ózatba juttató rendszer esetén az áteme|ő szlvattyti
eIhelyezésétő| függet|enül szennyvíz beemeIő szivattyújánák
szívócsonkja, Vagy szennyvízbevezető rácsozata, ú"gy a
vákuumsze|ep e|helyezkedésétő| fÜggetlenü| a vákuumsz-etep
fe|haszná|ó felöli olda|a,

c. a víziközmű-szolgá|tató és a fe|haszná|ó közötti közüzemi
szerződésben meghatározott pont,

d. a víziközmű-szolgáltató á|ta| üzeme|tetett tÖrzshálózaton a
közüzemi szerződésben meghatározott pont,

e. a szennyvíz-átadó rendszerének átadási pontja;
49'szolqáltatott ivóvíz; közüzemi jogviszony keretében a felhaszná|o részére a

szoIgáltatási ponton, Vagy közvet|enü| a viziközmű-elosztóhá|ózat
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vízbő| biztosított ivóvÍz;
50'telep(,jtési szen;Wíz.-Áá't",tá.i, vagy háztartási.és' ipari szennYví1, továbbá

@ndszeresetén-ezekcsapadékvizze|képződöttkeveréke;
s1'úi uzem; o|yan üzem, amely Vhr. hatá|yba|épését követően

a. kezdi meg működését,
b. kezdi '".g " 

t"Ézíni.vizek minősége védelmének szabályairoI szóló

22ot2ooi: 
-(v||. 

21.\ Korm. rendelet 1. számú me||ék|etében

meghatarozott anyagok (a továbbiakban: Szennyezőanyag Iista)

fe|haszná|ásával járó tevékenységét, vagy
c. |egalább 21o/o-ka| tartósan megnoveIi áz e rende|et hatá|ybalépését

megeloző időszakhoz képést a Szennyezőanyag |istában

meghatározott anyagok fe|használását;
52'üzem: az a természetes Vagy - a |akásszövetkezetek kivéte|éve| - jogi

személy, il1etve jogi szemé|yiségge| nem. rende|kező gazdas.ági társaság, aki

(amely) 
" 

s'"n'ivá zaányag,|istiún meghatározott anyagot használ, továbbá

a Szennyezőanyag listában meg nem ;áon anyagokat a kÜszöbérték 10%-át

elérő mértékbeí bócsát be a köiműves szennyvíze|vezető műbe;

53' víziközmíi: oIyan közcé|ú vízi létesítmény, amely

".^|"meiy 
te|epü|és vagy települések közm.űves ivóvíze|látását, ezen

be|üI a ivóvíztermelést, az ehhez kapcso|ódó ivóvízbázis-véde|met, az

ivóvízkeze|ést, - tárolást, - szá|lítást és - e|osztást, és

b. a kÖzmíuá, .'"n nyvize|vezetés során (egyesített rendszer esetén a

csapaoérvíz-eIvezeiést is ideértve) a szennyvíz osszegyűjtését,

elvezetését, tisztítását, a tisztított szennyvíz hasznosítását,

elhelyezését szolgáIja,
54.víziközmű-hátózat: az ivovÍz-törzshá|ózat, a szennyvízelvezetó törzshá|ózat

á_l.apcsolódó "íziközmű 
rendszerelemek, a csatlakozó ivóvíz-, iIIetve

szennyvízhá|izatok, valamint az ivóviz és a szennyvíz bekötővezetékek

együttesen;
ss' íniiozmj-reitesztes: vízikozműre irányu|ó olyan..beruházási vagy fe|újítási

tevékenység, mely célja szerint új- víziközmtÍ létesítését, a meg|évő

víziközmű novitesei, rekónstrukcióját és pótIását is magába fog|alhatja,

sa.vízikozmti-reniiiái:a víziközmiivér oIyan egybefüggő struktúrája, ame|y:

a. tiná|!óan kiárólag egy te|epülés e|látását biztosítja (szigetüzem)'

b.öná|!ian, ttiuu teiepi:ies 
"ttata.at 

is szo|gá|ja, és rajta a tuIajdoni

viszonYok azonosak,
c. átadási pontokkal egyérte|műen körülhatárolt, a kapcsoIódó

szo|gáltaiás nyújtását ié, vagy kizárólagosan azt biztosítja,

d'átadási poníotr"l egydrte|műen 
- körülhatáro|t, kapcso|ódó

szolgáltatássa| kiegészüIve egy településre nézve, Vagy azonos

tunioáni vis'ányor-melIett több 
-településre 

nézve, képes biztosítani

a viziközm ű-szolgá|tatás m ű szaki fe|téte |eit'

sl.vizit<azma-szoíiátiátó, 
^i ^víziközmű-szolgáltatást 

végző gazdasági társaság,

áme|y a Vksáú. ahpján működési engedélyt rqP.9T;

s8.vízikozmu-szóbáftaitás: a közműveJ ivóvízellátás az ahhoz kapcsolódó

túzivíz oiztosiiálsa|, továbbá a közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás,

ide értve az egyesített rendszerű csapadékvíz-e|vezetést is, me|y

tevékenyseg"[ altáí megnyilvánuIó szo|gáltatások közü| az egyiket, vagy

mindkettot a víziközmÚ-ózo[á|tató a fe|haszná|ó részére közüzemi
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jogviszony keretében nyújtja (a továbbiakban együtt: víziközmű-szolgáltatási
ágazatok),

59'víziközmű-szolgáltatásba bekapcsoIt ingat|an: az az ingatlan Vagy
ingatlanrész

a. amelyen. |ega|ább egy olyan vízvéte|i hely ta|álható, ame|y a
közm űves iv ovíze||átás ra le hetőséget k íná |, vagy

b. ame|yen a ke|etkező szennyvíz részben, vagy egészben tÖrténő
elvezetése érdekében a szennyvíz-bekcitbveieték, Vagy a
sze n nyvíz bekötővezeté k és a csatlakozó sze n nyv ízhá|ózat ti6p u n,

2.1. Rövidítések

Vksztv: 20 1 1 . évi C C X. tö rvé ny a v iziközmű -szo|gá |tatásró |,
Vhr: A Kormány 5812013. U.27.) Korm. ,eid"|et" a viziközmű-
szo|gá|tatásról szó|ó 2011. évi CCIX. törvény egyes rende|kezéseinek
végrehajtásáról.

1.
2.
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Lakossági Felhaszná|ó esetében a FeIhasznáIó és a Víziközmű-szo|gá|tató a

szolgáltaiási szerződés megkötése során a je|en üz|etszabályzatban rögzítettektől

e|térő szerződéses fe|téteIekben nem á!|apodhat meg.
A nem lakossági Fe|használó esetében a nem lakossági közüzemi szerződésben
meghatározott feItéteIeitőI műszaki vagy pénzügyi-gazdasági, il|etve jogi

szempontok szerint indokolt esetben eItérően is megál|apodhat.
rgyeöi feltételek a|ka|mazása esetén a Víziközmű-szolgáItató köte|es azokat

niiívanosságra hozni, és minden, a feltéteIeket teljesítő szerződő fé! részére

bttosítani. Á teItetebk nyilvánosságra hozatala honlapon, és ügyfélszoIgálati

irodán kifüggesztett tájékoztató anyagokon történik.

"-
-r!
-=t

E'

I

-r

--
-r-

)
' '']
J

l
' ''1

''i
J
-T

J
''l
J

'l
J

l

I

Üzletsz abá|yzattól való eltérés szabá|yai

20 I 144



/"->
*trrF\

=
ll

v

L

4. A v izikozmű.szo I g á ltatás te lj es ítésé re vo n atkozó

te

rendeIkezések

A kÖzműves ivóvíz- és szennyvíze|vezetési-, tisztítási szoIgá|tatás akkor
biztosított, ha a Víziközmű-szolgáltató a viziközmű-há|ózatba bekötött ingat|an
tulajdonosának, illetőleg egyéb jogcímen használójának a szo|gáItatási ponton a
jogszabályokban meghatározottaknak megfele|ő ivóvizet szo|gá|tat vaIamint az
ingat|anon ke|etkező szennyvizet e|szál|ítja és megtisztítja.
A közüzemi viz- és szennyvízszolgáltatás a vízjogi üzemeltetési engedélyben
rögzített feltéte|ekkel és működési területen, a jogszabá|yi, a szerződéses
fe |téte|ek, vaIam int je|en üz|et szabá|yzat a|apján gyakoro|ható.

4.1. AVíziközmű.szolgáltatásminőségikövetelményei

1' A víziközmű-szo|gá|tató szolgáItatási köte|ezettsége és a szolgá|tatás
mintíségéért va|ó fele!őssége a közműves ivóvíze|látás esetében a
szoIgáltatási pontig, közműves szennyvízeIvezetés és {isztítás esetében a
szolgáltatási ponttól a szennyvíz-befogadóba, i|letve az átvevó rendszerébe
történő bevezetéséig áll fenn.

2' AVíziközmű-szo|gá|tató álta| szo|gá|tatott ivoviz minőségét azivóvíz minőségi
követelményeirő| és az e|lenőrzés rendjéről szóló 20112001. (X. 25.) Korm.
rendelet határozza meg'

3. Ha a szolgáItatott ivóvíz minosége e|tér a jogszabályban vagy a közüzemi
szerződésben meghatározottaktó|, a Víziközmű-szo|gá|tató az ott
megállapított kötelezettségein túlmenően - köteles errő| a Fe|haszná|ókat,
va|amint azivovíz minőségi követe|ményeirő| és az el|enőrzés rendjéro| szó!ó
kormányrendeletben meghatározott illetékes népegészségügyi szakigazgatási
szervet haladékta|an u | értesíten i.

4, A Víziközmű-szolgáltatónak a Felhaszná|ók egészségét veszé|yeztető
vízminőség-rom!ás megelőzése érdekében folyamatosan gondoskodnia ke||

az ivővíz minőségi követelményeiről és az e|lenőrzés rendjéről szó|ó
kormányrende|etben e|őírt vízminoségi határértékek fenntartásáró|. Ha a
vízminőség rom|ás nem voIt megelőzhető, az i|letékes népegészségügyi
szakigazgatási szervéveI történő egyeztetést követően a viziközmŰ-
szolgá|tatónak a vízminőség he|yreál|ítása iránt ha|adékta|anul intézkednie, a
vízhaszná|at beti|tását Vagy korlátozását kezdeményeznie, és errő| a
FeIhaszná|ókat értesíten ie kel|.

5. A viziközmú-szolgáltatónak a vízminőséget veszé|yeztető rendkívüli
eseményekrő| a népegészségügyi szakigazgatási szervet haIadéktaIanuI
tájékoztatnia kel|.

6. A szennyvizek közcsatornában történő elvezetése és tisztítása a vonatkozó
jogszabá |yok és e ngedé|yek betartásáva l törté n het.

4.2. AVíziközmű.szolgá|tatásfolyamatossága

4.2.1 Aközművesivóvízellátásravonatkozórende|kezések
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' tJ,íli.flli ;Í#*?r.iJ''!ií". ''Joartatí:i .nont9.n. 
köte|es teljesíteni. Ettől

e|téro szo|gáltatási : ; Ééln"..naiáu"ái io,.tent eseti megá||apodás szerint - a

üüirtizmti ]szo|gáltató biztos íth at.

2' Ha a közmtÍves-úóvíze||átás a be|terület |egalább 2Oo/o-át, i||etve 500-nál több

fót érintően 
"rá,"-t"'ézetten 

12 orát, uzemzavar esetén 6 órát szünete|, a

víziközmű-szolgá|tató az ivóvi*'ul!ágbt iie|égítésérő| |ega|ább 10 Iiter/fo

mennyiségo"n'lötü" ;;;;;'i;ili Á P őrit meghaladó, dg 21 óráná|

rövidebb szuneteiés.","ien bg"ráüil.)ó iit"ilto, 24 őráímegha|adóan |ega|ább

30 |iter/fóln ap azelőírt ivóvízmennyiség.

3' Ha a rozmuves lvovíze|láta. 'Jg..üntetése 
a ttizivizhá|ózatot is érinti, a

VíziközmÚ-szo|gá|tatónak "' i|r"iai"'-.- rát".ztrófavéde|mi kirende|tség

. fl f'.:TJ"..ÍT:.ilx.'.x1..':i 

-:':T;jff.lu. 
ivóvíze||átás műszaki -okokbó|

szükségessé vá|ó nyomáscsökk;;G;á'ől Vagy időszakos kor|átozásáró| a

Fe|haszná|ókat a he|yben .,orá,á.- 'ooon-i"ga|ább 
3 nappal korábban

, Í-i:,fl::ff''l " közműves ivóvízel|átás közérdekbó| történő kor|átozását,

i||etve szunetedte.et xá,t"r"nitas náiiúl tűrni köte|es. Az e|őre tervezhető

közérdekű tevékenység kapcsán i"i.á,.ülő kor|átozásokról a Fe|használókat

lega|ább na,om.nlóp"ixor.áuT1, "-n"úün 
siorasos módon tájékoztatni ke||.

6' A közműves i"áuii-.'"rgáftatás..koíi,áti,a"^ akkor közérdekű, ha azt a

víziközmű biztonságos mű ködtetd;;i dszefü ggő köze gészség ti gyi helyzet,

há|ózatfej|esztésvagyüzemzava.r-e|hárítástesziindoko|ttá.
7' A közmtiu". iuáuüáí|átás Vkszw. ,i"'inti kor|átozása esetén a víziközmű-

szo|gáltató " 
Vr,,i". sa. s tról-uereioeseuen meghatározottak szerint

xot"É. az iv óvize||átásról gondoskod ni'

8. Ha a kozműves-ivóvizeltáta'9 ,"-nJ"it",e,'" ál|ó vízmennyiség természeti

vagy egyéo "íia,iií.'át"til "kbói.;;ál.k.;;,- 
á vízfoqvasztás kor|átozható. A

vízkor|átozás idoszakában tog"í"b,ítánoó kozigaióatási intézkedéseket a

jóváhagyott tervnek és a megá|öi{;tt t9oú331i-rendnek megfele|ően a

oo|qármester rende|i e|. A ui)fó'ilato. i{ uazzetéte|érő|, a végrehajtás

!rr"-no,.é.érő| a jegyző gondoskodik.

4.2.2Aközművesszennyvíze|vezetésrevonatkozórende|kezések

1' A felhaszná|ó a házi szennyvízhá|ózat építési követelményeknek megfe|e|ő

kialakítására, üzemképes alupoün"r. t.'I'"tartására és a szo|gá|tatási díj

, il??:íii..'.;:"'::i1!3;' .s1g,nnyvíz-tö 
rzsh álózat üzeme|te top az in gat|a n e|őtt

húzódó szennyvíz-törzshá|óz"!'i;dd;.intje Íe|etti szifonózintte| rendelkező

|efolyókba juiá .zennyvíz, kj'k;iá íetruli-. e|vezetését biztosítja' A

fed|apszin. "í"iti 
,,ironő.intt"| il;;|k"'ő |efo|yok esetén a felhaszná|ó az

ingat|an "roniá. "il"ni 
ueo"Im'ei'ii.'.áa'"'ras eIleni műszaki véde|em

beépítésével 
,.oLto.itiá' 

Éz. uiou.ui körü|mény fenná||ására a víziközmű-

szo|gá|tató új bekötés e.setén á7.ge.yúájéteníesset egyidejű|eg hívja fe| az

3 
é,i't"J.ffile.ffi:xil:L"j:[: csak a felszíni vizek minősége véde|mének

szabá|yairó| 
..,olo 

kormányrende|et u19l . hatóság határozatában

meghatározott minőségű szennyviz, i||etve szennyezőanyag vezethetó be.
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4. Ti|os olyan szennyezőanyag{artalmú szennyvíz és szennyezőanyag
bevezetése (bebocsátása), amely

a.a szennwíze|vezető műben do|gozók egészségét - munkakörük
e|látásával összefÜggésben veszétyez1eti, és ezze|
egészségkárosodást okoz vagy okozhat,

b'a szennyvíze|vezető és {isztító, va|amint az iszapkeze|ő mű üzemszerű
(rendeltetésszerű) működését akadá|yozza, veszé|yezteti, a
műtárgyakat, berendezéseket rongálja, illetve rendéftetésszerű
használatra alkalmat|anná teszi,

c. a szennyvíze|vezető és {isztítóműbő! kibocsátva környezetkárosodást,
il|etve a befogadó káros szennyezését okozhatja,

d.a szennyvíziszap környezetvédelmi követeIményeknek megfe|e|o,
biztonságos elhelyezését, lerakását, i|letve felhasziá|ását
akadá|yozza.

5. Elvá|asztott rendszerű szennyvízetvezető műbe csapadékvizet, egyesített
rendszerű szennyvíze|vezető műbe a víznye|őn keresztül szeinyvizet,
továbbá e|vá|asztott rendszer esetén a csapadékvíz-e|vezető mrÍbe
szen nyvizet juttatn í ti|os.
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5. A közíj.zemi szerződés

5.1. lgénybeielentés

1 . Yíziközmű törzsh á|őzat mentén fekvő ingat|anoknak a vizikÓzmú-há|ózatba
történó bekötését, bekapcsolását az ingatlan tulajdonosa Vagy egyéb
jogcímen hasznáIója kezdeményezheti a Víziközmű-szolgá|tatóná|, aki a

bet<<ités, bekapcsoIás Iehetőségeirő| rész|etes tájékoztatást ad.

2' A bekötés, bekapcsoIás fe|téte|e, hogy a vízlközmíj törzshálózat a

bekötővezeték kiépítéséveI műszakilag e|érhető |egyen, Vagy a víziközmű
törzshá|ózat kiépítése a bekötésse| egyidejű|eg megtörténjen Vagy már

megtörtént.
3. Ha á víziközmű törzsh á|izat a szomszédos ingatlan mentén fekszik, a bekötés

a szomszédos ingat|an tu|ajdonosának hozzá4áru|ásával az
ingatlantu|ajdonosok megállapodása (szerződéses szo|galom) alapján - a

szomszédos ingat|an igénybevéte|éve| is e|végezhető.
4. A szolga|mi jógot aiapító szerzódésnek tartalmaznia kelI a vizikozmíi

e|helyeiéséveÍ, áz ingatlan használatáva! kapcso|atos kolcsönös jogokat és
köteÉzettségeket. A szoIgalmi jogot aIapító szolgá|tatási szerződést a
szo lgá |tató i hozzdjárulás i rá nti ké re le mh ez csato |n i ke l|.

5. A békotővezeték megépítéséhez, áta|akításához és megszüntetéséhez a
hatósági engedélyek mellett a Víziközmű-szo|gáltató írásbeli hozzájáru|ása is

szükséges, iovábbá a bekötés költségei a bekÖtés kezdeményezőjétterhelik,
ame|yei a megrende|ő köteles mege|őIegezni. A bekötés kötelezés útján

törtéÁő kiviteleiése esetén a bekötés kö|tségei az ingat|an tulajdonosát
terhelik.

6. A bekötés létesítésére vonatkozó igényt - szükség esetén terv benyújtásával -

írásban keI| kezdeményezni. A víziközmű-szo|gáltató a feltéte|eknek megfele|ő
igénybejelentés benyújtását követő 15 napon be|üI megkü|di a bekötés
megvalósítására irányuló szerzodéses ajánlatát (megál|apodás 1-3.. számú
mellerbq. A szerződéses ajánlatban fog|a|tak a Víziközmű-szolgáltatót a

köz|éstő| számítottan 30 napig kötik.
7' A benyújtott igények, kérelmek tartalmi hiányosságai esetén a Víziközmű-

szo|gáltató a Fe|használót hiánypótlásra kérheti fel.
8. Vízili<izmű-fejIesztési hozzájáru|ás fizetésére köte|ezett Felhaszná|ó esetén a

közüzemi szerződés megkötésének további e|ófeltétele a hozzá4áru|ás

megfizetése és a megfizetés víziközmű-szolgá|tató felé történő igazo|ása.

5.2. Bekötővezeték |étesítése, e|kü|önített feIhasznáIóra vonatkozó
szabályok, Iocso|ási célú vízhasználat

5.2.1 |vóv-lzbekötővezeték létesítése á|talános szabáIyai

1. Egy felhasználási hely e|Iátására több ivóvíz-bekötővezeték csak
katasztrófavédelmi vagy műszaki okból létesíthető.

2. A vizmérőhelyet az ingatlanoknak a bekötést lehetővé tevő ivóvízhá|ózatot
magában fogiali közterület feIé eső 1 méteres sávjában kell kialakítani.
Úsiótelres, tépxnataron kia|akított zártsorú beépítés esetén vagy műszakilag
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= indoko|t esetben a vízmérőhe|y épü|eten beIÜ!i közös helyiségben,
fa|iszekrényben, más mego|dás hiányában közterületen is kiaIakítható.

3. A közterületi elhelyezés esetén a vízmérőhelyet a víziközmű-szo|gáltató - a
közterü|eten a tu|ajdonosi jogokat gyakor|ó szemé|y hozzájáru|ása alapján -
á||apítja meg.

4. A fe|használási he|y közműves ivóvíze!|átása érdekében szükséges
vízeIosztó, nyomásfokozo, nyomáscsÖkkentő Vagy megszakító berendezés
|étesítéséhez, i||etve a katasztrófavédeImi cé!okat szoIgáló külön ivóvíz-
bekötővezeték |étesítéséhez a viziközmú-szo|gáltató hozzdjáru|ása
szükséges.

5. A víziközmű-szolgáltató a hozzdjárulás megadásáva| egyidejűleg köte|es
közölni a bekötés létesítéséhez szükséges munkák, a helyszíni szemle és
nyomáspróba várható kö|tségeinek összegét, ame|yet a megrende!ő köte|es
megelő|egezni.

6. Az ivóvíz-törzshálózathoz csat|akozó tűzo|tásra szo|gá|ó külon iviviz-
bekötővezeték létesítéséhez avÍziközmű-szo|gáltató - a katasztrófavédelmi
jogszabályok megtartásáva| - akkor köteles hozzájárulni, ha a tűzoltáshoz
szükséges vízmennyiség a házi ivóvízhá|ózatbó| Vagy a vízműve| össze nem
ftiggo más vízvételi helyrő| nem szerezheto be. A tűzo|tásra szo|gáli
bekötővezetéket külon vízmérőve| ke|! el|átni és abbó! csak tűzoltás cé|1ára
véte|ezhető víz.

7 ' Azivovíz közműhá|ózatba bekapcso|tháziivővízhá|ozatot saját cé|ú vízkivételi
műve| Összekötni ti|os.

8' A bekötési vízmérőt üzembe he|yezésekor a víziközmú-szo|gáltató i|letékte|en
beavatkozás, |eszere|és megakadá|yozása cé|jából sorszámozott műanyag
zárra| (p|ombáva|) vagy záró bélyeggel látja el.

5,2.2 |vóvízhálózatba va|ó bekötés eljárási rendje

5.2.2.1 Lakosságiegyedifelhasználók

Yízhá|őzatba tcirténő bekötés kezdeményezéséhez fe|elős közmű tervező á|ta|

készített 3 pld. bekötési terv szükséges. A bekötési terv tarta|mát az Vhr. 5'
számÚ mellék|etében foglaltak szerint kell elkészíteni' A tervdokumentációnak
tartalmaznia ke|l a közműszolgáltatókkal (tulajdonosokka|) tortént
közműegyeztetéseket, esetenként a helyi önkormányzat jóváhagyó nyilatkozatát,
és a közterület fe|használási (bontási) engedélyt.

Az ivőviz-törzshá|ózatba való bekotés iránti hozzájáru|áshoz szükséges terv
tartalma:
1. Műszaki |eírás, amely tarta|mazza:

a. a kére|mező (tulajdonos) nevét, postai címét;
b. az ingat|an 60 napnál nem régebbi tulajdoni lap máso|atát és foldhivatali

té rké pmásolatát (TAKAR N ET rendszerbő | szá rmazó másolat is megfele |) ;

c. a vízszükség|et összeá!!ítását az egy főre jutó liter/főlnap, Vagy a normák
szerinti m3/napban kifejezve, a csúcsfogyasztási igény fe|tüntetésével'
továbbá a vízszükségIet indoko|ását;

d. a !étesítmények, berendezések rövid |eírását, műszaki je|lemzőit, a
vízvéteIi he|yek számát'

2' He|yszínrajz (1:200, 1 :500 |éptékben) fe|ti.jntetve:
a. az érintett ingat|ant, annak he|yrajzi, illetve házszámát;

FtF
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b. a vezetékek nyomvonalát, átmérojét, anyagát;
c' az iv óvíz-há|ózathoz tarloző nyomásfokozó és nyomáscsökkentő helyét;
d. a vezetékkel, berendezésekke| érintett|étesítményeket.

3. Vízmérőhely építészeti, gépészeti terve, a bekÖtési vízmérőt követő e|záró-,
va!amint leürítő szerelvénnyel és visszacsapó sze|eppel együtt.

4' Hossz-szelvény.
5. A vízmérőhe|y építészeti terveinek meg kell fe|eInie je|en szabá|yzat 6'6.3.

pontban fog|a|taknak. A benyújtott bekötési terv áttanulmányozása után -
amennyiben az igény kielégíthető és a terv műszakilag megfelelő _ a
Viziközmíi-szolgá|tato azÜz|etszabá|yzat 5.1. pontban |eírt módon szo|gáltatói
hozzájárulást ad ki, me|y tar|a|mazza az igény megvalósítására vonatkozó
szolgáltatói e!őírásokat, fe|tételeket (Víziközmű-szo|gáltató Árjegyzéke alapján
a bekötés köItsége, a házi rendszer, a mérő e|helyezésére szolgáló akna,
Felhaszná|ó általi kivite|ezése, stb'). A tervdokumentáció esetleges nem
megfe|elősége esetén azt javításra, hiánypót|ásra, vagy új terv készítésére a
Y iziközmíi-szolgá ltató a te rvező n ek vissza kÜ |d i.

6. A bekÖtés teljes műszaki tarta|mának megvalósítását csak a Víziközmű-
szolgáltató végezheti, ezt az igény|ővel kötött megállapodás tartalmazza. A
víziközmű létesítéséro| és a szükséges eszközökről, művekrő! és a kötelező
közműnyilvántartással kapcso|atban előírt geodéziai bemérésekről - bekötést
kezdemé nyező költségé re - a Y iziközm ű -szolg á ltató g on d oskod i k.

7. A Yíziközmű-szoIgáltató az igény bejelentésre adott szolgáltatói hozzájárulás
és a bekötésre vonatkozó megállapodás megkötése után . amennyiben az
igény|ő az akna, a házi vízvezeték rendszer kiépítését biztosította és azt az
időjárás lehetővé teszi - a bekötést az engedélyek, előírások betartásával, az
e||enérték megfizetését követő 30 napon belülelvégzi.

5.2.2.2 Gazdálkodó szervezetek

Yízhá|ozatba történo bekötés kezdeményezéséhez fe|elős kÖzmű tervező á|tal
készítetett, kel|ék teljes, műszakilag a!átámasztott pontos vízigény számítássa!
rendelkező, 3 pld. bekötési terv szükséges. A bekötési terv tartalmát az Vhr. 5.
számú me|!ékletében foglaltak szerint követeli meg a VízikÖzmű-szolgáltató. A
tervdokumentációnak tartalmaznia ke|I a közműszo|gáltatókkal (tuIajdonosokka!)
történt közműegyeztetéseket, esetenként a he|yi önkormányzat jóváhagyó
nyilatkozatát, és a közterÜlet fe|használási (bontási) engedé|yt.

Az ivóvíz-törzshálózatba va|ó bekötés iránti hozzájáru|áshoz szükséges terv
tartalma:

1' Műszaki leírás, amely tarta|mazza:
a' a kérelmező (tulajdonos) nevét, postai címét;
b' az ingat|an 60 napnál nem régebbi tu|ajdoni lap máso|atát és földhivatali

térképmásoIatát (TAKARN ET rendszerből származó másoIat is megfele!) ;

c. a vízszükséglet összeállítását az egy főre jutó liter/főlnap, Vagy a normák
szerinti m3/napban kifejezve, a csúcsfogyasztási igény feltüntetéséve|,
továbbá a vízszükséglet indokolását;

d. a létesítmények, berendezések rövid !eírását, műszaki jel|emzőit, a
vízvételi helyek számát.

2. Helyszín raj z (1 :2o0, 1 :500 léptékben) fe|tü ntetve :

a' az érintett ingatlant, annak heIyrajzi, i!|etve házszámát;
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b. a vezetékek nyomvonalát, átmérőjét, anyagát;
c. az iv őv iz-hálózathoz tariloző nyomásfokozó és nyo máscsökke ntő he lyét;
d. a vezetékkel, berendezésekke| érintett |étesítményeket.

3' Yizmérőhe|y építészeti, gépészeti terve, a bekötési vízmérőt követő e|záro-,
valamint leürítő szerelvénnyel és visszacsapó szeleppel együtt.

4' Az ivóvízhálózathoz tartozó létesítmények és berendezések építészeti és
gépészeti álta|ános terve.

5. Hossz-szelvény.
6. A benyújtott bekötési terv áttanulmányozása után - amennyiben az igény

kie|égíthető és a terv műszakilag megfelelő _ a V,lziközmű-szolgá|tatő az
Üzletszabá|yzat 5.1. pontban |eírt módon szo|gá|tatii hozzá4árulást ad ki, me|y
tar|a|mazza az igény megvalósítására vonatkozó szo|gáltatói elóírásokat,
feltételeket (Víziközmű-szolgáItató Árjegyzéke alapján a bekötés költsége,
közműfej|esztési hozzdjáru|ás mértéke, drja, a házi rendszer, a mérő
elhe|yezésére szolgáló akna, Felhaszná|ó általi kivitelezése, stb.). A
tervdokumentáció esetleges nem megfe|eltísége esetén azt javításra,
hiánypót|ásra, Vagy új terv készítésére a Yiziközmű-szo|gáltató a tervezonek
vissza küldi.

7. A bekötés teljes műszaki tartalmának megvalósítását csak a Viziközmíi-
szolgáltató végezheti, ezt az igény|cÍvel kötött megállapodás tartalmazza, A
víziközmű |étesítéséről és a szükséges eszközökről, művekről és a kötelező
közműnyi|vántartássa| kapcsolatban előírt geodéziai bemérésekről - bekötést
kezde ményező kö ltségé re - a V íziközm ű-szolg á ltató g o n d os kod i k'

8. A Víziközmű-szo|gáltató az igény bejelentésre adott szolgáltatói hozzájáru|ás
és a bekötésre vonatkozó megáIlapodás megkötése után - amennyiben az
igénylő az akna, a házi vízvezeték rendszer kiépítését biztosította és azt az
időjárás |ehetővé teszi - a bekÖtést az engedélyek, e|oírások betartásáva|, az
ellenérték megfizetését követo 30 napon be|ü| elvégzi.

9. A vízlközmíj-fejlesztési hozzájáru|ás rendezésével kapcsolatban, jelen
szabá|yzat 6' 1'2. 1 fejezetbe n tová b b i részletek o lvas h ató k.

5.2.2.3 lntézmények

Vízbekötés (bekapcsolás, mércísítés) igényénél az eljárás megegyezik a 5'2'2
pontban fog|altakkal, kivéve azza|, hogy intézményeknek a közmű-igénybevéte|
után nem kelI víziközmű-fej|esztési hozzájáru|ást fizetniük.

5.2.2.4 Közterületek vízvételezési igénye

Kizáro|ag feleIős közműtervezt5 á|tal3 példányban, Vhr' 5. számú mel|ékletében
foglaltak szerint benyújtott terv alapján adható ki, - annak megfele|ősége esetén -
a viziközmíi-szo|gáltatói hozzájárulás. A további eljárási rendet |ásd 5,2'2
pontban.

5.2.2.5 Tűzoltási célú ivóvízbekötés

Az ivovíz-törzshálózathoz csat|akozó tűzo|tásra szolgá|ó, külön ivóvíz
bekötővezeték |étesítéséhez a Víziközmű-szolgá|tató a tűzrendészeti
jogszabályok megtartásával akkor köteles hozzájáru|ni, ha a tűzoltáshoz
szükséges víz a házi ivovízháIózatból Vagy a vízműve| össze nem függo, más
vízvéte|ezési heIyrtíl nem szerezhető be, továbbá a vizhálozat kapacitása
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lehetővé teszi azt. Kizáró|ag fe|elős közműtervező á|ta| 3 pé|dányban, Vhr. 5.számú mellék|etében fog|a|tak szerint benyújtott terv a|apján aonaío ki, - annak
megfele|ősége esetén - a víziközmű-szo|gáftatói hozzé4áru|ás. A további e|járási
rendet |ásd 5.2.2 pontban.

5.2.3 Avizmérőhely kia|akításáravonatkozó rende|kezések

Egy felhaszná|ási heIy e||átására tÖbb ivóvíz-bekötővezeték csak
katasztrófavéde|mi vagy műszaki okból létesíthető.
aYízmérő akna beton, vasbeton vagy járható műanyagakna lehet.A vízmérő akna a telekhatáron be|ü| építendő, 

.ai 
akna rövidebb oIdalapárhuzamos legyen a telekhatárra|.

A vizmérőhelyet az ingatlanoknak a bekötést |ehetővé tevő ivóvízhá|ózatot
magában fogla|ó közterü|et fe|é eső 1 méteres sávjában kel| kia|akítani.
Uszóte|kes, telekhatáron kialakított zártsoru beépítés esetén vagy műszakiIag
indoko|t esetben 

' a vízmérőhe|y épületen belÜli közös'ielyisetuen,
fa|iszekrényben, más megoldás hiányában közterü|eten is kia|akítható.
A közterÜ|eti e|helyezés esetén a vizmérőhe|yet a vízlközmiÍ-szolgáltató - a
kÖzterÜleten a tu|ajdonosi jogokat gyakorló siemé|y hozzil1áru|ása- a|apján -ál!apítja meg.
Az akna b-eIstí síkja és a te|ekhatár között 1 m távo|ság legyen.
A vízmérő akna vona|ában más |étesítmények (csatoina, gáz-, vil|anyvezeték
stb'), vagy akadáIyozó tárgyaknak 40 cm-en belü| |enni nem szabad.
E|oírás betonbó| készü|t akna esetén:

a' Az aknát vizzárőan ke|l e|készíteni, a |ecsapódó párák és csapad ékvíz
összefogására a fenekén zsompot kel| kia|akítani.

b. A vízmérő aknában 3 |épcső|ejárót (Iétra, hágcsó) kelle|helyezni.
c. Fz akna Iefedésére teljes aknafedőt atkalmazni nem |ehet. A nyílás

mérete pontosan a 60x60 cm |egyen.
9. Az aknafedél o!va1 tegyen, hogy normál erőkifejtés me|lett könnyen

feleme|hető, megfogható |egyen.
10'A csapadékvíz aknába jutásának megakadá|yozása végett az akna pereme a

térszintnéI 5 cm-rel magasabb |egyen.
1 1' A u-ízmérő h e ly kia Ia k ításá n a k részletes sza bá |ya iró I a V íziközmű -szo|gá |tató a

műszaki ügyintézőkön keresztü| ad tájékoztatást.

5.2.4 Szennyvízbekötővezetéklétesítése

1. A szennyvíz-bekötővezeték |étesítését, annak a már üzeme|tetett
törzshálózatra va|ó bekötését a vízikozmű-szotgá|tató köte|es megrende|őköltségére e|végezni, Vagy azt hozzájáru|ásával építés kiv.ítebzési

. jogosu|tsággal rende|kező szemé|y is eIvégezheti.
2. Egy ingat|an el|átására több szennyvú-bekötővezeték csak műszaki|ag

i nd oko|t o kbó l a viziközmű -szo lg á |ta tő hozzájáru lásáva l létes íthető.3. !Jz9m9ló kényszeráramoltatáú szennyvíi törzshálózatba a szennyvíz-
bekötővezeték csat|akoztatását kizáró|ag a vizlközmű-szolgáItató vélezheti,
iI|etve végeztetheti.

4. A csatlakozó szennyvízhá|ózaton. a szolgáltatási pont e|őtt a szennyvíz
összetéte|ének eI|enőrzésére aIka|mas aknát Vagy tisztítónyí|ást keIl
kia|akítani
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5. A Felhasználó a házi szennyvízhá|ózat építési kÖvete|ményeknek megfelelő
kialakítására, Üzemképes ál|apotának fenntartására és a szolgáltatási díj
megfizetésére köte|es.

6. A gravitációs rendszerű szennyvíz-törzsháIózat üzemeltetője az ingatlan e|őtt
húzódó szennyvíz-törzshálózat fedlapszintje fe|etti szifonszinttel rende|kező
|efolyókba jutó szennyvíz, károkozás nélküli elvezetését biztosítja.

7. A fedlapszint alatti szifonszintte| rende|kező |efolyók esetén a Felhaszná|ó az
ingatlan elöntés elleni védelmét visszaáramlás elleni műszaki véde|em
beépítésével biztosítja. Ez utóbbi körülmény fenná|Iására a Yiziközmíj-
szo|gá|tató az úz|etszabá|yzatában, új bekötés esetén az igénybejelentésse|
egyidejűleg hívja fe| az érintett felhasználókat.

8. A szennyvíz törzshálózatba csak a felszíni vizek minősége védelmének
szabá|yairól szó|ó kormányrendeIet Vagy hatóság határozatában
meg h atá rozott minőségű szen nyvíz, illetve szen nyezőanyag vezethető be'

5.2.5 Szennyvízhálózatba való bekötés eljárási rendje

A szennyvízrendszerbe torténő bekapcsolási igény beje|entésekor megá|lapításra
kerüI, hogy a kérdéses ingatlanra a szennyvíz-bekötővezeték a gerincvezeték
építésével egyidejűleg te|jesen (telekhatáron belüli tisztítóidom/akna), részben (pl.

útburko|at szé|éig) kiépült-e, i!l. bekÖtővezeték nem épült. A különböző
készü|tségi fokú bekötővezetékekre a rákötés az a|ábbiak szerint tÖrténhet:

5.2,5.1 Lakossági csatornabekötések.

Csak lakossági bekapcsolási igényné| - amennyiben a bekötővezeték a
telekhatáron beIüIi tisztítóidommal/aknával korábban megépüIt - bekötési terv
készítése nem szükséges. Az igénybejelentés után - a felhasználóvaI
egyeztetett időpontban - a Víziközmű-szolgáltató a helyszínen ún. e!őzetes
szemlét tart, ahoI a házi rendszer építésekor betartandó műszaki
szempontokat, eIőírásokat ismerteti' A házi vezeték kivitelezését ezután a
tájékoztató, az ágazati szabványok, a ba|eseti és biztonságtechnikai e|őírások
betartása mel|ett bárki (szakember) elvégezheti' A házi rendszer elkészüItét, a
tisztítóidomralaknára történo csatlakozás időpontját a fe|hasznáIónak be kel!
jelentenie. Ezt követően a munkálatokat - azok megfelelősége esetén . a
Yíziközmű-szolgáltató a helyszínen Kapcsolási lap (17, számÚ melléklet) és
Közüzemi Szo!gá|tatási Szerződés (4. számú me|lék|et) kitöltésével
jóváhagyja, il!. átveszi. A kitöltött dokumentumok a|apján, azok fe|dolgozásávaI
a fe|haszn álói nyi |vá ntartásba vétele megtörtén ik.

Csak |akossági bekapcso!ási igényné|, más ingatlanon történő házi vezeték
átvezetéséhez, megIévő bekötővezetékre történő rácsatlakozáshoz csak
kivéte|esen indokoIt esetekben járu| hozzá a Víziközmű-szolgáltató. |ndoko|t
eset az, ha az ingatlan határvonalai mentén a zár7 sorú beépítés miatt, il|etve
az ingatIanna| határos közterületen nincs közüzemi szennyvízhá|ozat' Az
ügymenet az 1. pontban fog|altakkal megegyező, a hozzájáru|ás - a házv
vezetékép ítés meg kezdésének . további feltéte|ei :

a' a he|yi Önkormányzat hozzájáru|ó nyi|atkozata, (amennyiben a te|eptilés
helyi rendeletet hozott az utólagos közműcsat|akozások vonatkozásában -

1.

2.
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b' szo|galmi jogot alapító szerződés,
c. a szo|ga|mi jog fö|dhivata|i 

'bejegyzése (il|' az átvezetési szo|galom
. bejegyzés iránti kéretem bemutatásái.

Viziközmű-szo|gáltatói hozzájáru|ás csak ezek meg|éte esetén adható.E|készült házi rendszer átvétele, bekötővezetékre csát|akoztatása, itletve aközüzemi szolgá|tatási szerződés megkötése csak a leírt dokumentumok
meg|éte esetén történhet meg.

3 Csak Iakossági .bekapcso|ási igényné|, amennyiben a bekötővezeték csakrészben épült ki, il|etve a beko1ő.vi,l"t:t n"' e|un ki mindig ke|lék te|jes,komp|ett 3 p|d. bekötési tervet ke|l készítenl, az ünr. s. számú me||ékletében
fog|a|tak szerint, szükség szerint kiegészítve a műszaki tarta|om költségvetéskiírásáva|, és a helyi Önkormányzaí, mint engeJeyezti r."úság kbiterulet-fe|haszná|ási engedélyéve|. A tervdokumenlációnak tarta|maznia ke|l aközmtÍszo|gá|tatókka| (tuIajdonosokka!) törté;t közműegyeiiáteseket,
esetenként a .helyi önkormánYzat jóváhagyó nyilatk ozatát, éj.a kbzterületfe|használási (bontási) engedélyt.

Szennyvíz-torzshálózatba vató bekötés iránti hozzájárutáshoz szükséges tervtaftalma
1' Műszaki leírás tarila|mazza:

a' a kérelmező (tulajdonos) nevét, postaicímét;
b. az ingat|an 60 napná| nem régebbi tulajdoni Iap máso|atát és fd|dhivata|i

térképmáso|atát (TAKARNET réndszeruól szarmazó máso|at megie|e|);c. az e|v ezetendő szen nyvíz napi át|agos és csúcsidei mennyi.égeit;i.li"p),
minőségét;

d' az e|őtisztításra, va|amint az eIőtisztítás utáni szennyvízminoségre
vonatkozó adatokat;

e' a szennyvízhá|ózathoz tartozó berendezések (áteme|ő, szennyvíz
e|őtisztító berendezés stb.) rövid |eírását, műszaki je||ömzőit.

2. Helyszínraj z (1 :2OO, 1 :500 léptékben) fe|tüntetve:
a. az érintett ingatlant és annak helyrajzi számát, il|etve házszámát,b' a szennwízhá|ózatok nyomvonáui atmerojet, ányagát, lejtéséi, jet|emző

pontjainak abszo|út magassági adatait,c' a szennwízhá|ózathoz tartoző berendezések (aknák, szennyvíz-előtisztító
berendezés, szennyvízmennyiség-mérő stb.) h;vét,

9 a szennwízhá|ózatta| érintett |ételítményetét. 
, _ -,

Hossz-szelvény.
A benyújtott bekötési terv áttanu|mányozása után - amennyiben az igénykie|égíthet9. e. 9 terv mtÍszakilag megfelelő - a ViziközmŰ-szo|gált^tá 

^.Uz|etszabá|yzat 5'í. pontban |eírt módon Vízlközmű-.'olgat"t oi noiiaáiúu.tad .ki, mely tarta|mazza az igény megva|ósítására vonatkozó Vizlközm(j-
szo|gá|tatói e|őírásokat,. fe|téte6reí Nizixcizmű-szo|gáIt"to ÁiÉgy'ek". 

"i"ta'a bekötés költsége, a házi rendszer Fe|használo átali rivitéráiei", Ju.i. ntervdokumentáció esetleges nem megfe|e|ősége áseten azt javiiá,.",
hiánypótlásra, Vagy új terv készítésére a tervezőnék vissza kü|di. A bekötésitervdokumentációra adott hozzájárulás tarta|mazza aztls, hogy a munkátatok

3.
4.

p|. érdeke|tségi hozzájáru|ás - az így kivetett cisszeg tetjesítésének
igazolása.),
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megkezdése előtt Víziközmíi-szo|gá|tató részéről előzetes helyszíni szem]e
szükséges. A bekötőVezeték építését csak a Yíziközmíj-szolgáftatő vagy az
á|ta lu n k megbízott sze rvezeVvá!|a|kozó végezheti.

5. A Yíz|közmíj-szo|gá|tatói hozzájáru|ásban Víziközmű-szo|gá|tató közö|
fentieken tÚ| minden o|yan előírást, kívánalmat me|y az áoott ingat|an
bekötésének, bekapcsolásának feltéte|e.

6. A VízikÖzmű-szo|gáltatói hozzájárulásban foglaltak fe|haszná|ói teljesítése
után kerü|het sor a szennyvízbekötésről szóló megál|apodás (2. számÚ
me|lék|et) megkötésére.

7 ' A Viziközmű-szolgáltató az igény beje|entésre adott Víziközmíj-szolgá|tatói
hozzájárulás és a bekÖtésre vonatkozó megállapodás megkötése után -amennyiben azt az időjárás lehetővé teszi - a bekotést az engedé|yek,
e|oírások betartásáva|, az e!|enérték megfizetését követő 30 nafon belü|
e|végzi.

8' Az e|őzetes szem|e jegyzőkÖnyvében és a bekÖtésrő| szó|ó megállapodásban
fogla|tak te|jesítése, teljesülése után kerü|het sor a bekÖtés kivite|ezésére'
Amennyiben a Yíziközmíj-szolgá|tató maga a kivitelezo, úgy a bekötés
elkészültét a kapcsolási lap és a szolgá|tatási szerződés kitö|tése, és
FeIhasználó igazolása jelenti.

5,2.5.2 Gazdálkodó szervezetek csatornabekötései.

Gazdá|kodó szervezetek bekapcso|ási igényéné| mindig kel|ék te|jes, műszaki|ag
a|átámasztott pontos vízigény számítássaI rendelkeiő, 4 plo. nercitesi terv
szükséges, az Vhr. 5. számú me|lék|etében fog|a|tak szerint' A gazdá|kodó
szervezet teIekhatáron be|Ü|i tisztítóaknája (bekötővezeték végpontja) a korrekt
szennyvíz-mintavéte|ezést lehetővé tevő tisztítóte||enőrző akna (tisziítóidom nem
megfelelő) ke|I, hogy legyen. A tervdokumentációnak tartalmaznia kel| - ha
bekötovezeték építése is szükséges - a közműszolgáltatókkal (tu|ajdonosokka|)
tÖrtént kÖzműegyeztetéseket, esetenként a he|yi Önkormányzai jóváhagyó
nyi|atkozatát, és a közterü|et felhaszná|ási (bontási) engedélyt.

Szennyvíz{örzshá|ózatba való bekötés iránti hozzájáru|áshoz szükséges terv
tartalma.
1. Műszaki |eírás tarta|mazza:

a. a kérelmező (tulajdonos) nevét, postai címét;
b. az ingat|an 60 napnáI nem régebbi tulajdoni lap másolatát és

földhivataIi térképmásolatát (TAKARNET rendszerbő| származó
máso|at megfelel);

c. az e|vezetendő szennyvíz napi átlagos és csúcsidei mennyiségét
(m3/nap), minőségét;

d. az előtisztításra, valamint az e|őtisztítás utáni szennyvízminőségre
vonatkozó adatokat;

e' a szennyvízhá\ózathoz tartozo berendezések (átemelő, szennyvíz
e|őtisztító berendezés stb.) rÖvid |eírását, műszaki jel|emzőit.

2. HelyszÍnrajz (1 :200, 1 :500 léptékben) feltüntetve:
a' az érintett ingat|ant és annak helyrajzi számát, i||etve házszámát,
b. a szennyvízhálózatok nyomvonalát, átmérőjét, anyagát, lejtését,

je||emző pontjainak abszo|út magassági adatait,

tt!

It I

j7

..2-

tr-

-

.ílF

a=,

31 | 144



t*
r-rarri

ff*l:P',|.-q*u,il, f i,,,, :, j:i

I

i

Úl
I

OI

Tl I

I

-
MI

'-
-:

T

Ű
I

IJ

J

J

'1
J

-t

I

'l/

I
I

I
I

il
I

I
I

J"

I
I

I
I

,

i

i

c. a szennyvízhá|ózathoz tartozi berendezések (aknák, szennyviz-

e|őtisztító berendezés, szennyvízmennyiség-mérő stb') he|yét'

d. a szen n yvÍzhá|őzattal érintett |étesítményeket.
3' A szen nyvizhá|ózathoz tartozó |étesítmények és berendezések építészeti és

gépészeti á|taIános terve.
4. Hossz- szeIvény.
5. A benyújtott békotési terv áttanu|mányozása után - amennyiben az igény

kielegiínétő és a terv műszakilag meof9!9|1i . a..Víziközmű-szolgáltató az

Úzleiszabályzat 5'1 pontban leírt módon vizit<ozmű-szolgá|tatói hozzájáru|ást

ad ki, mely tarta|m,azza az igény megvalósítására vonatkozó Víziközmúi-

szo b á ftato i e lő í rásokat, fe ltéteÉreí ryizili<izmti -szolgá|tató Árjegyzéke a la pjá n

a bekötés k<lltsége, kozműfejleszt.ési hozzájáru|ás mértéke, dlja, a házi

rendszer, a mérő ölhe|yezéséré szolgáIó akna, Felhaszná|ó áltaIi kivitelezése,

stb.). A Víziközmű-szb|gá|tato a blnyújtott lervgk a|apján elvi befogadói

nyiIátkozatát is megküId.í a Víziközmű-s2opá|tatói hozzájárulása mel|ett. A

tervdokumentáció ésetleges nem megfele!ősége esetén azt javításra,

hiánypót|á.'", uágy új teri készítésére a tervezőnek vissza kü|di. A további

ügymenet m"geói"iil. az 5'2'3.1t3. pontban foglaltakka|, i|letve azon

tú|menően a oóróíes megépítését fedező összeg és a közmű igénybevétel

utáni viziközmű-fej|esztési hozzájáru|ás megfizetésével kapcsolatos

megál|apodás megkote"" csak akkoi all a Víziközmű-szoIgáItató módjában'

ha minden atapaoát rende|kezésre á|I. Ennek hiányában a bekötést igénylő

vagy tervező felszó|ításra kerüI hiánypót|á

6. Ariénnyiben a benyújtott terv szerint elótisztító |étesítése szükséges, úgy a

Víziközmű-szolgáItati az eIótisztitóra vonatkozóan - a betervezett mego|dás

véle|mezett mégfelelősége esetén - befogadói hozzájáru|ást ad ki, az

e|otisztító létesítési engedé|yéhez.
7. Az i||etékes hatóság altal t<iaoott |étesítési engedéIy megléte..esetén, a teljes

házi rendszerre - ánnak az egyéb kritériumokat is kie|égítő volta me|lett -

kiadható a Vziközmű.szo[ahátoi hozzájáru|ás' A VíziközmtÍ-szo|gáltatói

hozzájáru|ásban fog|altak t.eljesítése, teljesÜ|ése esetén köthető meg a

bekötésről/bekapcsolásró| szó|ó megál|apodás.
8. Ha az ingat|anbn ipari je|legű szénnyvíz keIetkezik és e|otisztító építése

szükségeJ, Éiesítési engedé-ly tervet ke|l készíteni (kö|tségvetési kiírássa|

együtt). Az engedélyt a teiuletileg illetékes első fokú vízügyi ha!ós99 adja ki.

9. Ebben ", ".étb"n 
a megálupóaast megkötni csak az előtisztító létesítési

engedélyénekbirtokábantudaVíziközmű-szo|gáltató.

5.2.5.3 |ntézmények bekötése, bekapcso|ása.

lntézmények bekötés (bekapcsolás) igényénél .az 'e|járás 
megegyezik a 5.2'3.2

ponio'n íogla|takkal, riveve, hogy íntézményné| nincs közmű igénybevéte| után

hzete n d o v íz i közm ij -fej lesztés i hozzájár u|ás .

5.2.5.4 Közterületi
szen nyvíze|vezetések'

közcé|ú vízhaszná|atokból származő

Kizáró|ag fe|elós közműtervező á|tal, Vhr' 5' számú mel|ékletében fog|altak

szerint készített terv a|apján, il|. a tervezett mego|dás figyelembevéte|éve|

határozható meg a szükséges eljárás.
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5.2.6 A saját célú vízkivételi műre felszerelt fogyasztásmérő létesítésére
egyszerűs ített e n gedé lyte rvet ke l I készíten i.

1' Műszaki !eírás, ame|y tarta|maz:

a' a kérelmező (tu|ajdonos) nevét, postai címét
b. az ingatlan 60 napná! nem régebbi tulajdoni lap másolatát és földhivata|i

térképmáso|atát (TAKARN ET rendszerből származó másolat is megfele|);
c. a vízszÜkséglet Összeá|!ítását az egy főre jutó liter/főlnap, Vagy a normák

szerinti m3/napban kifejezve, a csúcsfogyasztási igény feltüntetéséve],
továbbá a vízszükséglet indokolását;

d. az elvezetendo szennyvíz napi átlagos és csúcsidei mennyiségét (m"/nap),
minőségét;

e. a !étesítmények, berendezések rövid leírását, műszaki jeIlemzőit, a
vízvéteIi he|yek számát.

f. az előtisztításra, vaIamint az eIőtisztítás utáni szennyvízminoségre
vonatkozó adatokat;

g' a szennyvízhá|ózathoz tartozó berendezések (átemelő, szennyvíz
előtisztító berendezés stb.) rövid !eírását, műszaki jellemzoit.

Helyszín raj z (1 :200, 1 :500 léptékben ) feltü ntetve :

a' az érintett ingatlant, annak he|yrajzi, illetve házszámát;
b. a vezetékek nyomvonalát, átmérojét, anyagát;
c. a szennyvízhá}őzatok nyomvonalát, átmérőjét, anyagát, |ejtését, je|lemző

pontjainak abszolút magassági adatait;
d . az iv őv íz-há|ózathoz ta rtozó nyo másfo kozó és nyo m áscsö kkentő helyét ;
e. a szennyvízhá|ozathoztartozo berendezések (aknák, szennyvíz-előtisztító

berendezés, szennwízmennyiség-méro stb') helyét;
f. a vezetékke!, berendezésekkel érintett létesítményeket;
g. hossz-szeIvényt.

Az egyszerűsített engedélytervet a Víziközmű-szo|gáltatóhoz jőváhagyásra
ke|| benyújtani. A jóváhagyott tervek a|apján a Yiziközmíj-szolgáltató a
szerzodés megkötését kezdeményezi és a Felhaszná|ó részére megadja a
|étes ítés rő| szó |ó Vízi közm ű -szo lg á ltat ói hozzájáru lást.
A megrendelő FeIhasználó saját tulajdonát képező hiteles, mérésügyi
jogszabályoknak megfele!ő vízmérőt - a tervezo álta| meghatározott, és a
Víziközmű-szo|gá|tató á|ta! jóváhagyott helyre, amely közvet|enül a kútfej,
Vagy a kútfejet e|hagyó vezeték - méretlen, leágazodásra alkalmas he|yet
hagyni ti|os - saját mérőjét szerelheti vagy szere|tetheti.
a. a Felhasználó a kije|ö|t helyre á|tala megbízott kivite|ezőveI szerelteti a

mérőt. A Yíziközmű-szo|gáItató szemrevételezi, jogi zárakka| |átja el és
kapcso|ási |apon nyilvántartásba veszi a mércít.

b' a Fe|használó a Yiziközmű-szolgá|tatótóI rende! mérőt és a Víziközmíj-
szolgáltatót bízza meg a mérő fe|szerelésse|. A fe|használó tulajdonát
képező méro és felszerelésének díja a Yiziközmíi-szo|gá|tató árjegyzéke
a|apján kerül meghatározásra.

A saját kútra szerelt vízmérő minden esetben a Fe|haszná|ó tu|ajdonát képezi.
A FeIhaszná|ó tulajdonában lévő saját kútra szere|t vízmérő hite|esítéséről,

3.

4.

5.
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rendkívüli vizsgálatáró| saját kö|tségére köteles gondoskodni. Amennyiben
ezze| a költségek mege|őlegezése me|lett avízlközmű-szolgáltatótbizza meg,
úgy a víziközmű-szo|gá|tató a megbízást te|jesíti. Ha a mérésügyről szó|ó
törvény végrehajtására kiadott kormányrende|etben előírt határidőn belü| a
mérőeszköz hite|esítéséről a Felhaszná|ó nem gondoskodik, a víziközmű-
szolgáItató a szolgáltatási szerződést 30 napos határidővel felmondhatja. A
vízmérőt minden szerelés alka|máva I a V iziközmű-szo|gáltatónál megrende|t
jogi zárra| kell el|átni.

6. A vízmérő felszereIést követően a felhasznáIó a teljes házi szennyvízelvezető
rendszer megfe|e|ő szintű kiépítését elvégezheti, saját hátáskorében
kivitelezheti vagy kiviteleztetheti a 13. számú mellékletben fogla|taknak
megfelelően. Amennyiben nincs kiépítve a csatorna bekötővezet€k, azt az
5812013' (ll. 27.) Korm. rendeIet 5. számú melléklet alapján meg keIl
terveztetni.

7. A megépített csatorna-bekÖtővezetékre történő rácsatlakozásró|, e|takarás
e|őtt a Yíziközmíi-szolgáltatót ha|adéktatanu| értesíteni ke|l. A Yíziközmű-
szo|gáltató az elkészült csatorna rácsatlakozást nyi|vántartásba veszi.

8. Saját cé|ú ivóvízmérő beépítése nélkül' szennyvízcsatlakozás kiépítését a
VízikÖzmű-szolgáltató nem engedé|yezi'

5.2.7 Az elkü|önített vízhasználóra vonatkozó résztetes szabá|yok

1. Az e|különített vízhaszná|ó a mel|ékvízmérővel e|kÜlönített vízhaszná|atra a
Y iziközmű-szo lgá ltatóva | írásba n me l lékszo lgá ltatás i sze rződ ést köthet.

2. A mellékszolgá|tatási szerződésből eredő kötelezettségekért a Felhaszná|ó és
az ingat|an - társasház esetében az a|betét - tulajdonosa egyetem|egesen
felel.

3. Az. 5'2.5'1. bekezdés szerinti szerztídés megkötését . ha az e|kü|Önített
vízhaszná|ó az e rendeletben meghatározott feltéteIeknek e|eget tesz - a
VíziközmtÍ-szo|gá|tató nem tagadhatja meg.

4' A mel|ékszolgáltatási szerződés |étrejtittének együttes eIőfeltéte|e:
a. az elkü!önített vízhas zná|atra vonatkozó írásbe|i igénybeje|entés,
b. a viziközmű-szolgáltató előzetes hozzdjáru|ása,
c' a me|!ékvízmérőnek a házi ivóvíz-há!ózatba történő beépítéséhez a

bekötési vízmérő szerinti Fe|használó, valamint az ingatlan tulajdonosának
hozzájáru|ása,

d. a fe|haszná|ási hely vízÍogyasztásának bekötési vízmérővel történő
mérése, és közüzemi szerzodés meg|éte, amelyhez az e|különített
vízhasználat csatlakozni kíván.

e. Új elkü|önített vízhaszná|at létesítése és a meg!évő elkÜlönített felhaszná|oi
hely esetén a bekotési vizmérő szerinti fethasznáIási helynek, és a
szerződni kívánó elkülönített vízhasználónak lejárt határidejű
szá m lata rtozása a viziközmű -szolgá ltató fe lé ne m |e het,

f , víziközmíj-fejlesztési hozzá4árulás fizetésére köte|ezett Fe|haszná|ó esetén
a hozzdjáru|ás megfizetése és a megfizetés víziközmíi-szolgá|tató felé
történtí igazo!ása.

5. A bekötési vízmérő szerinti Felhasználó, va|amint az ingatlan tulajdonosa a
hozzájáru|ást csak az épüIetgépészeti rendszernek a beépíiés miatt
szükségessé vá|ó jeIentős átalakítási igénye esetén tagadhatja meg.

--
I
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6. A mel|ékszolgáltatási szerződés !étrejöttére, a csat|akozó vezeték kiépítésére,

az ivővizmérőre _ e rendelet eItéro rende|kezése hiányában - a közüzemi
szerződés létrejöttére, azivoviz bekötovezeték és mérési hely kia|akítására, a
fogyasztásmérésre, továbbá a FelhasznáIó szemé|yében bekÖvetkező
változásra vonatkozó szabályait ke|| megfe|e|ően alkalmazni, azza|, hogy a
szerződés alatt a meIlékszo|gáltatási szerződést, Felhasználó aIatt az
eIkü |ön ített vízhaszná|ót keI| érten i.

7 ' A számla kibocsátásának gyakoriságát az elkü|önített vízhaszná!ó és
v íziközmű-szo |g á |tató közötti me I lé kszo |g á ltatás i sze rződ és rögzíti'

8. A mel|ékszo|gá|tatási szerződést az elkülönített vízhaszná|ó 30 napos
határidőve|, a víziközmű-szolgáltató pedig 60 napot megha|adó díjtartozás
esetén további 15 napos határidőve| fe|mondhatja. A me|lékszolgáltatási
szerződés felmondásáról a bekötési v,lzmérő felhaszná|oját a víz\közmú-
szo|gá|tató a feImondássa I egyidej ű leg tájéko ztat1a'

9' Az elkü|onített vízhaszná|ó kÖte|es a |akcím és a számlakü|dési cím vá|tozását
a Y íziközmrÍ -szo|gáltatónak 30 n apon be |ü | beje|e nten i.

10.Az eIkülönített vízhaszná|ó szemé|yében beá||ott változást, a régi és az Új

elkülönített vízhaszná|ó, avízmérőál|ás megjeIö|ésével, a változástó! számított
30 napon be|ül együttesen köte|es írásban a Víziközmű-szo|gáltatónak
bejelenteni.

11.Az elkü|önített vízhaszná|ő a saját tu|ajdonában |évő és meI|ékszolgá|tatási
szerződés alapjáuI szo|gáIó me||ékvízmérő hite|esítéséről, rendkívü|i
vizsgálatáról saját kÖltségére koteles gondoskodni' Amennyiben ezze| a
ko|tségek megelőlegezése me|lett a Y íziközmű-szolgá|tatót bizza meg, úgy a
víziközmŰ-szo|gá|tató a megbízás teljesítését nem tagadja meg és a
h ite|es ítés elvégzését cserekészü |ékkeI biztos ítja.

12.A víziközmíi-szo|gá|tató nyi|vántartásában szerep|ő meIlékvízmérők
hitelesítési idejét nyi|vántartja, a hite|esítés lejártát mege|őző évben az
eIkü |ön ített vízhaszná|ót írásban értesíti.

13'Az elkülÖnített vízhaszná|ó, amennyiben a vízméro cseréve| nem a Yizlközmtj-
szolgá|tatótbÍzza meg, a mel|ékvízmérő cseréjét követő 3 napon be|ül köte|es
megrende|ni a Víziközmű-szo|gáltatótól a me||ékvizmérő jogi zárra| történő
elIátását'

l4.Amennyiben az e|különített Felhaszná!ó nem jelenti be a Yiziközmű-
szo|gáltatónak - |egkésőbb a mellékvízméró csere értesítésében szereplő
hitelesség |ejáratát mege|őzően . a mel|ékvízméro cseréjét, a me!|ékvízmérő
hiteles mérőeszköznek nem tekinthető a bejelentés megtéteIéig.

15.A me||ékvízméró cseréjével Vagy a zárak pótlásáva| egy idoben az elkü|Önített
vizhasználónak és a bekÖtési vízmérő szerinti felhaszná|ónak va|amint a
Yiziközmíj-szo|gá|tatónak Vagy meghatalmazottjának alábbi adatok
dokumentálása szükséges :
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me||ékmérő csere okát (hite|esítés, rongá|ás, stb...)b.a
me||ékmérő csere dátumát

c.a
|ecseré|t és felszere|t metIékmérő adatait (típus, gyári szám, átmérő,
hite|esítési vagy ka|ibrá|ás dátuma) és mérőá|iását, áÍápotátd.a
|ecseré|t és a fe|szerelt mérővéde|mi eszköz, eszközÖk azonosítójáte. távleolvasás érdekében a fogyasztásmérőhöz te|epített eszköz

azonosítóját
f' a Fe|használó vagy a képviselője, i||etve a víziközmű-szolgá|tató

képviselőjének o|vasható nevét és a|áírását.16.A mel|ékvízmérő cseréjét követően a Vízlközmű-szo|gá|tató, i||etve
meghata|mazottja he|yszíni szem|ét, szakszerűségi vizsgáraiíal egvnekÖtÖtt
mŰszaki átvételt tart, me|ynek tárgya a me|lékvíziera beépítéséneÍ,műszaki
m.egfe|elősége, vaIamint a me|lékvízmérő biztonsági záró ebmme| (Vipak,
P|omba) való el|átása.

17.Amennyiben az elkü|Önített Felhasználó a vízmérő csatlakozásának
megbontását 30 napon belü| nem jelenti, a Víziközmű-szo|gá|tató jogosu|t aí5'6. pontban fog|alt megfe|e|<í mértékű kötbért a|ka|mazni. , i

18 H'9' a mérésügyrő|.szó|ó törvény végrehajtására kiadott kormányrende|etben
e|őírt határidőn be|ül a mérőeszkÖz Éiteleiitesérol az elkülönített vízhaszná|ó
nem gondoskodott, a vízikÖzmű-szo|gá|tató a melIékszo|gá|tatási szerződést
30 napos határidőve| fe|mondhatja.

19.A .me||ékszo|gá|tatási szerződél ahpját képező me||ékvízmérő beépítése
(fe|szere|ése), cseréje esetén, azza| egyioejiileg a me|lékvízmérőtüzembe ke||
he|yezni és az il|etéktelen beavatkozas, nézerelés megakadá|yozása céljából
p|ombávaI vagy záró bé|yegge| kell e|látni. Az üzembe 

-he|yezesrő|, 
vá|amint ap|ombával Vagy záro bélyeggel va|ó el|átásró| a Yíziközmíi-szo|gá|tató

gondoskodik.
20.A me|lékvizmérő..p|ombázása Vagy záró bé|yeggel torténő el|átásának díját a

v íziközmii-szo |g á |tató árje gy zéke tarta|mazzá. - -
21.Afogyasztásmérők és a Ieszerelésüket megakadá|yozó zárak(Vipak, P|omba)

sértetlen megőrzéséért és véde|méért i relnaózná!ó fe|e|.őj, é; a nekife|róható okbó| megrongálódott Vagy e|veszett zárak (Vipak, P|omba)pótlásának, szerelésének kö|tségeii köte|es a vízikrlzmű-szoigáltatónak
megtéríteni.

22'Ha az eIkülönített Felhaszná|ő a fogyasztásmérő rendel|enes működését vagyhibáját, sérü|ését ész|eIi, kciteles azt a Yiziközmíj-szo|gá|tatónak
ha|adéktalanul beje|enteni. A Víziközmű-szo|gá|tató a bejelentéstől .-'a'itott g
napon be|Ül kÖte|es a kifogáso|t fogyásztásmérői e||enőrizni. Ha afogyasztásmérő hibáját az e|lenőrzés--a|átámasztja, a fogyasztásméro
cserejérő| az e|különített Felhaszná|ő a saját kö|tségéÁ ha|adéktáianu| köte|es
gondoskodni. A cserével a költségek mégeó|egeiés" mel|ett a viziközmŰ-
szo|gáltatót is megbízhatja.

23.Amennyiben az elkülönített Felhaszná|ó a fogyasztásméro rende||enes
működését nem jelenti, az elszámo|ási idoszá-kban a mérőeszköz az
e|számolás a|apjáuI nem szo|gálhat.
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=24.Az eIkü|önített Fe|használó, amennyiben a fogyasztásmérő nem a kizárólagos
őrizetében van köte|es az i|letékte|en beavatkozás, rongá!ás mege!őzéséről -
a tőIe elvárható módon - gondoskodni.

5.2.8 E|őírás a mel|ékvízmérő hely kialakítására

Lakossági Fe|haszná|ó á|ta| te|epítendo mellékvízmérő iránti kérelméhez, a Vhr.
5. számú mel|ékletében |eírt tartalmú tervdokumentáció csato|andó. A
tervdokumentáció összeál|ítását elkészítheti vízi-közmű, épü|etgépész tervező,
vÍzi-közmű kivite|ezésére jogosult cég, egyéb szakirányú végzettséggeI
rendelkező szemé|y. A me||ékvízmérő szerelésének a díja' a mindenkor érvényes,
a Yiz|közmű-szo|gáftató |gazgatósága á|tal elfogadott Árjegyzék a|apján kerÜ|

megá||apításra.

A mel|ékví zmérő felszere|éséhez szü kséges doku mentumok'
1' Műszaki |eírás, mely tarta|mazza a megrende|ő, a tervező és a kivitelező

azonosítására a|ka|mas adatokat, a beépítésre kerüIo mérőberendezések
típusát, főbb je!|emzoit.

2. Tervrajzok:
a. az érintett ingat|an házi ivóvízhálózatát, ezek tartozékait feltünteto

vázra1z a mérőbeépítés helyének megje|ölésével, me|y azonosításra,
va|amint helykivá|asztás helyességének megíté|ésére aIkaImas;

b. a tervezett mérőbeépítés szere|ési ra1zai o|yan léptékben, ame|y a
műszaki megoIdás eIbírá|hatóságát |ehettívé teszi.

5.2.9 Mellékmérő tervezése és beépítése során betartandó műszaki
előírások

1. A me|lékvízmérő he|yet úgy kel| kia|akítani, hogy biztosítva Iegyen a
meIlékvízmérő hozzáférhetősége, |eolvashatósága, cseré|hetősége, rongá|ás
e||enivédelme.

2' A mellékvízmérő he|y a Iakás bárme|yik he|yiségében kia|akítható a
Iakószobák kivételével.

3. A mel|ékvízmérő he|yet úgy kel| kialakítani, hogy a me|!ékvízméró a helyiség
pad|ószintjétő| 3o.13o cm magasság között |egyen e|helyezhető számlapjávaI
vízszintes helyzetben.

4. A lakás iingat|an/ valamennyi vízfogyasztási he|yén vételezett víznek, a
me||ékvízmérólk| á|tal mértnek kell lennie.

5. A lakásokban !évő me||ékvízmérő NA 13-mm-es |ehet' A me|lékvízméro e|őtt

és után minimum 65 mm hosszÚságú egyenes szakaszt ke!| biztosítani, ame|y
a gÖmbcsapot és a kÖtőcsÖvet magába fog|alhatja.

6. A me|!ékvízmérő eIőtt és után gömbcsapot ke|l beépíteni, ezek közé ke||

kötőcso közbeiktatásávaI e|helyezni a kÖzdarabot, melynek helyére kerü| majd
a me||ékvízmérő.

7 ' A me||ékvízmérő he|yét úgy ke|| kialakítani, hogy a zárra| va|ó el|átása
mego|dható legyen.

5.2.,|0 Locsolási vízhasználatra vonatkozó szabályok

1. A FeIhasználó kérelmére a |ocsolási vizhaszná|at mérését a Víziközmű-
szo|gá|tató biztosítja, a Vhr. 62. s (3) bekezdése a|apján' A locso|ási cé|ú
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vízhaszná|at mérése cé!jábó| úgynevezett locsolásl vízmérő szerelhető, meIy
|ehet ivóvíz-bekötővezetékre te|epített kizáró|ag közterületi locsolási bekötési
vízmérő Vagy ivóvíz-bekÖtővezetékre te|epített ikermérő Vagy a bekcitési
vízmérőt követő házi ivovízhá]ózatra te|epített mellékvízmérő a Vhr. 1.s 12
pontja szerint.

2. LocsoIási vízmérőt csak biológiai|ag aktív terü|etek gond ozására szánt víz
elkülönített mérésére |ehet igényelni. Az ivóvíz-bekötovezetékre te|epített
közterületi |ocsolási bekötési vizmérőt kizárólag a helyi önkormányzat és
annak szervei kérhetnek. Az írásos kére|emhez a bekötővezeték és
vízmérőről készült tervet ke|l mel|éke|ni, a Vksztv. 5. számú me!|éklete szerinti
tarta|omma|' Az ivóvíz-bekÖtővezeték és locsolásivízmérő szere|ésének a díja
a mindenkor érvényes, a VízikÖzmű-szo|gáltató lgazgatósága álta| elfogadott
Árjegyzék a!apján kerü| megá!|apításra.

5.2.10.1 Lakossági Felhasználó részére locso|ási célú vízmérő telepítése

1. Lakossági Fe!használó áltaI ivóvíz-bekötővezetékre te!epítendő ikermérő
Vagy a bekötési vízmérot követo házi ivóvízhálózatra te|epítendő
mel|ékvízmérő iránti kérelméhez, aYhr' 5' számú mel|ék|etében Ieírt tartalmÚ
tervdokumentáció csato|andó' A tervdokumentáció Összeál|ítását elkészítheti
vízi-közmű, épületgépész tervező, vízi-közmŰ kivite|ezésére jogosu|t cég,
egyéb szakirányú végzettségge| rendelkező személy.

2. A tervdokumentáció tartalma:
a. Műszaki |eírás, amely tarta|mazza a kérelmező, a tervező és a kivite|ező

azonosítására a|kalmas adatait, a beépítésre kerÜ|ő mérőberendezés
típusát, főbb jel|emzőit'

b' Tervrajzok, az ingatlan érintett házi ivóvízhá|ozatát, ezek tartozékait
fe|tüntető vázra1z, a mérőbeépítés helyének megje|Ölésével, a tervezett
mérobeépítés szerelési rajzai.

3. A |ocsolási vízmérő te|epítése során nem követe|mény az önáI|ó mér<íakna
kialakítása. A mérőeszköz á||agának megóvása és a fagyvéde|em biztosítása
a Felhaszná!ó kötelessége.

4. A locso!ási vízmérő szerelésének a díja a mindenkor érvényes, a Víziközmú-
szoIgáltató lgazgatósága által elfogadott Árjegyzék a|apján kerül
megálIapításra.

5.2.10,2 Nem |akossági Felhaszná|ó részére locsolási cé!ú vízmérő
telepítése

Nem lakossági Fe|haszná|ó által ivóvíz-bekötővezetékre telepítendő ikermérő
Vagy a bekötési vízmérőt követő házi ivővízhá|ózatra telepítendő
me|lékvízmérő iránti kére|méhez, a Vhr. 5. számú mel|ék|etében leírt tartalmú
tervdokumentáció csatolandó. A tervdokumentáció összeál|ítását kizárő|ag
vízimérnök tervezési (vz-T), épületgépész-tervezői (G-T), il|etve
te|epülésrendezési víziközm(i tervezési (TV-T) jogosu|tságga| rende|kező
szemé|y készítheti.
A tervdokumentáció tartaIma :
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a' Műszaki leírás, amely tar1a]mazza a kérelmező, a tervező és a kivite|ez<í
azonosítására aIkalmas adatait, a beépítésre kerülő mérőberendezés
típusát, főbb jel|emzőit.

b. Tervrajzok, az ingat|an teljes házi ivóvíz- és szennyvízhá|ozatát, ezek
tartozékait feltünteto vázra1z, a mérőbeépítés helyének megjelö|éséveI, a
tervezett mértíbeépítés szere|ési rajzai.

A locso|ási vízméró te|epítése során nem kovete|mény az öná]|i mérőakna
kia|akítása. A mérőeszköz á||agának megóvása és a fagyvéde|em biztosítása
a Fe|haszná|ó köte|essége. Azon fe|használási helyeken nem telepíthető
locsolási vízmérő, ahoI szennyvíz-mennyiségmérő van beépítve.
A locsolási vízmérő szere|ésének a díja a mindenkor érvényes, a VízikÖzmű-
szo|gá|tató |gazgatósága által elfogadott Árjegyzék alapján kerül
megá!|apításra.

5.2.11 Locso|ási vízmérőe|számo|ásának módja

A locso|ási vízmérők leo|vasását Víziközmű-szo|9á|tató évente egyszer, őszi
hónapban végzi a Vhr. 61' s előírásai szerint. A locsotási vízmérő álta] mért
vízmennyiség után szennyvízdíj nem kerÜl felszámolásra, iIletve ezen
men nyiségge| a szen nyvízmen nyiség csökkentésre kerü l.
Az ivivíz-bekÖtővezetékre te|epített kizárólag kÖzterületi |ocsolási bekÖtési
vízmérő és az ivóvíz-bekötővezetékre te|epített ikermérő után a miniszteri
rendeletben meghatározott díj is fe|számításra kerül.
A házi ivóvízhálózatra te|epített locsolási vízmérőn mért elkülönített locso|ási
vízhasználat esetén, egyéb címen járő |ocsolási kedvezmény nem
érvényesíthető Vhr. 63. s (6) értelmében.

5.2.12 Locso|ási vizmérőszabálytalan haszná|ata

Locso|ási vízmérő szabályta|an haszná|atának minosÜl minden olyan
tevékenység, amely során a |ocsolási vízmérőn keresztü| ha|adó vizbő|
közcsatornába jutó szennyvíz keletkezik, vagy gazdálkodó tevékenységet
fo|ytató feIhasználók esetében az előál|ított termékbe beépü!.
Szabá|yta|an mérőhaszná|at esetén a szennyvíz mennyisége az
ivóvízfogyasztásra e|számo|t mennyiség alapján kerü| meghatározásra,
visszamenőlegesen az uto|só |eolvasás, iIletve ellenorzés dátumáig.
Mindaddig míg, a szabá|ytalan mérőhasználat nem kerÜ| megszüntetésre, a
]ocsolási vízhasznáIat nem kerül jóváírásra, és a szennyvízmennyiség
e|számolás tekintetében a vízfogyasztás az irányadi, il|etve ivővíz-
bekötővezetékre telepített ikerméro esetén a vízmennyiség után szennyvizdij
is megá|lapításra kerü|.
Ha az elkü|önített mérés feltételei helyreállításra kerü|tek, a Yíziközm(i-
szo|gáltató he|yszíni el|enőrzés keretein belül el|en órzi azt, majd ezen naptól
és az ekkor rögzített merőá||ástól, a |ocsoIási vízhaszná|at mérése ismét
megkezdhető.
A Vhr. 64. s (8) bekezdése alapján, ha a Felhaszná|ó a fogyasztásmérő
rende|lenes műkodését vagy hibáját, sérü|ését észle]i, kÖteles a Víziközm(j-
szolgáltatónak ha|adéktalanul bejelenteni, ezt követően a Yíziközmij-
szo|gá|tató az Üzletszabályzat 9. pontja szerint jár e|.
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6. Közüzemi szerződésre vonatkoző szabáIyok

1. A Yíziközmű-szo|gáltató írásban kot szerződést a közműves ivőviz- és
közműves szennyvízszo|gá|tatásra a felhasználási he|yen a bekotési vízmérő
(vagy ikervízméro) szerinti Felhasználóva! Vagy a közüzem
szen nyvízháIózatba bebocsátó Felhaszn álóva |.

2' A viziközmű-szo|gáItatásba bekapcsolt ingatlan tekintetében a VíziközmŰ-
szolgáltató és a |akossági Felhasználó között a szolgá|tatási szerződés
megkotésével Vagy ráutaló magatartássa|, a vizikozmú-szo|gáltatás
igénybevételével is létrejön. Az igy |étrejövő közüzemi jogviszonyra a je|en
üzletszabályzatban továbbá 4. és 6' számú mellékletben talá|ható közüzemi
szerződésben fog laltak az irányadók.

3. A közüzemi szerzodés tarta|ma a Víziközmű-szo|gáltató Ügyfé|szo|gálati
irodájában megismerhető, vagy letöIthető a Víziközmű-szo!gá|tató hon!apjáró|.

4' Aszerződési ajánlatban fog|altak aVíziközmű-szolgáltatót 30 napig kötik.

6.1. A közüzemi szerződések típusai

6.1.1 Lakossági FelhasználókkaI kötöttközüzemiszerződés

1' A |akossági Fe|használókka| háztartási igények kieIégítésére kötendő ivóvíz-
és szennyvízszo!gáltatásra vonatkozó közüzemi szerződés, aho| öná||ó
bekötési vízmérőn Vagy ikermérőn keresztül és/vagy a kiépített belső
sze n nyv ízh á lózato n ke resztü l b iztos ított a viziközmű -szo lg á ltatás.

2' Az írásbeIi szerződés a Fe|használó vagy egyéb jogcímen haszná!ó és a
Vízi kÖzm ű -szo !gá ltati a !á írásáv a| határ ozat|a n id ő re j ö n |étre.

3. Amennyiben a Felhaszná|ó nem az ingat|an tu|ajdonosa, a tulajdonos írásos
hozzájár u|á s a fe Itéte |e a szer ződ és é rvé n ye ss é g é n e k.

6.1.2 Nem |akossági Fe|használókkal kötött közüzemi szerződés

1. Nem |akossági célú, Önálló bekötési vízméron vagy ikermérőn keresztü|
és/vagy a kiépített belső szennyvízhá|ózaton keresztü| biztosított a víziközmű-
szolgá|tatás.

2, A közuzemi jogviszony a nem |akossági Felhaszná|ó esetében kizáro|ag az
írásbeIi kÖzüzemi szerződés megkötéséve|, határozatlan időre jön |étre.

6.1.2'1 Viziközmű.fejlesztési hozzájárulás a|kalmazásának rész|etes
szabályai

1. A nem lakossági Fe|haszná|ó a víziközmű-szolgáltatóva| kÖtött szerződésben
fog|altak szerint a víziközmíj-szolgáltató részére viziközmű-fejlesztési
hozzájárulást fizet
a. közÜzemi szerződéskötés esetében a víziközmu-szo|gá|tatásba

bekapcsoIn i kívánt ingatlanhoz biztosítandó szo|gáltatási kapacitásért,
b' a víziközmű-szo|gáItatásba bekapcsolt ingat|anhoz biztosított kapacitás

á|ta|a kezdeményezett bővítéséért,
c' a vízikÓzmű-szolgá|tatás minőségének á|tala igénye|t eme|ése esetében.

r
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2' Nem ke|l víziközmŰ-fej|esztési hozzájáru|ást fizetnie a központi kciltséffi
:Í""Tff I'-""::T1I, T:.'l=y:tés i intéime nye n er, á lr elyi ö n ko rmá nyzatn a k és

^ 1nn-a! kÖ|tségvetési intézményének. 
||vt'I v...\v|11|qJ|yza'Ll|i'Á eS

3. Avíziközmű-fejlesztési.hozzijáru|á.s nem ha|adhatja meg a bekötés érdekébenközvetle n ü | v í z.ik.özmíj-fej |e szíés re ford íto tt 
".''áó * g ysá g át.4. A víziközmŰ-fej|esztésí hozzájárulás osszegti 

" 
-tclzÁűves 

ivóvízetlátás,va|amint a kÖzműves szennyvízL|vezetés és -ti-sztítás tekintetében kü|Ön-kÜ|ön,tételesen kell megá||apítani.
5. A víziközm(i-fej|esztési 

.hozzájár'u|as. ö.sszegét az át|ag napi vízigény(haszná|ati, és.. technotógiai) figye|embé--íJt"rc.,"|, egy tizedes jegypontosságga|, műszaki szám ítássaiÉilm.lnapua n l."ll megnatá rozni.6. A kvóta |egkisebb mennyisége 0,2 m3/nap. 
-.---.. ..-

7' A megvá|tott víz1közmű-re1'les'iesi..ho)zé4áru|ás, mint jogszerűen igénybevehető kapacitás, a víziközmíi-fej|esztésről s'br 1ra' 
-számri ".mellék|eQ

^ megál|apodásban rögzítetteknek megfele|ően all renoelrezésre.8. A nem |akossági Fé|haszná|ő az áoott fe|haszná|ási he|yen a víziközmíi-fej|esztésí hozz.á)áru|ás megfizetéséve| 
" '"dí"áiolt közműfejlesztési kvóta

^ 9rejéig jogosu|ttá.vá|ik a szotgatatas igénybevéüié;".9' A vízikÖzmű-szolgáltatási álazatokrá rriegalaóitoti rozmufe;|esztési kvótákegymásba át nem vá|thatók'
10.A víziközmű-fej|eszÍési hqzzejáru|ás kizárő|ag azon te|epülés víziközmű-fej|esztési igényeive| összefüggésben - ioe neir ér'tu" 

" 
Fe|haszná|ó részérekiépítendő ivóvíz--vagy s'"1n-yiíz-bekÖtőv"."t"r"ii. - haszná|ható fe|, ahol a

. . hozzt1árulás megfizeiéséve| eiintett fe|haszná|ási he|y ta|álható.11'A vízlközmű-fej|esztési. 
.hozzájáru|ás rizetéiere- köte|ezett Fe|haszná|ókvízfe|haszná|ását a rende|kezésie ál|ó kontinge;sek figye|embe vételével azV íziközmű-szo I g á |tató re n d sze rese n vizs g á |ja.12.A Fe|használó szemé|yében történő vaiíojás esetén a Fe|haszná|ó-változásidőpon$ában fe|ü|vizsgá|ja es szükség e.etén megailapítja annak mértékét.13.A Fe|haszná|ó részéiő| szerződéssz_egésnek 

'ii.iiul, ha a vizsgá|t időszaktény|eges vizfogy.asztása meghaladji a toraóoan megfizetett hozzájáru|ása|apján biztosított.közműfejle'ltési kvótát. Ebben az esetben a Vízikö zmíi-szo|gá|tató jogosu|t a szabá|ytalan közműhaszná|at kcivetkezményeként azüz|etszabá|yzat 15.6 pontjábaá meghatározott merteru kötbért érvényesíteni aFe|haszná|óva| szemben. 
-

14,A v,lziközmű-fej|esztési.hozzájáru|ás e|kü|önítetten keze|endő, és klzáro|ag av íziközmíi -fej |eszté s re fo rd íth aió.

6.1.2.2 A víziközmÍi.fejlesztési kvóta fajtái

1. A megvásáro|t kvóta a közüzemj sze.rződésbe-n, Vagy a viziközmíi-fej|esztésihozzájáru|ás fizetésére vonatkozó szerzoo.esobn szerep|ő kapacitásmennyiség. Lehet korábban megvá|tott, szezett, Vagy folyamatosanvásáro|ható (új igény,' meg|évő uqv!e991 h ;"-fi;.áro|t kvóta ingat|anhozkötött, a Fe|haszná|óná| vagyoni 
. 
értékk"| b;;;-;ogot ke|etkeztet, ame|ygyakor|ásának hiányában semtzűnik meg. J

2' Jóváirt kvótát az a vízikÖzmű-fejlesztés] hozzájáru|ás fizetésére kÖtelezettFelhasználó kaphat, aki a Vksztv. trataryu" ie-pál"l.or az adott fethaszná|ásihe|yre érvényes szo|gá|tatási szerződéssel'renJe|kezett, de megvásáro|t
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kvótát Vagy kontingens mennyiséget sem a Felhaszná|ó, sem a szo|gá|tató
igazolni nem tud.

6.1.3 Közkifo|yókrakötöttközüzemiszerződés

1. A Víziközmű-szolgáltató az Ellátásért Fele|ősse| kÖtött kÖzüzemi szerződése
a|apján a közműves ivóvízellátásba be nem kötött vagy ivóvíz-szolgá|tatás
korlátozással érintett ingat|an |akóinak háztartási vízszukéégbtét biztosítja.2' Nem |akosság.i cé|ú (így különösen építkezés, gépkocsi- mosás, locso|ás)
vízhaszná|at kie|égítésének cé|jára kozkifoIyón kelesztül szolgá|tatás, csak aYíziközmíi-szo|gá|tató és a helyi önkórmányzat képviJe|őtestü|etének
hozzájáru|ásáva| vehető igénybe.

3. A közkifo|yókon keresztü| történő vízfogyasztás mennyiségét vízmérő
hiányában arányosítással, átalánnya|, uáóy műszaki ózariitassal kel|
megá|lapítani.

4' A Viziközmű-szolgá|tató a közterü|eti vízvételi he|yet a he|yi önkormányzat
képvise|ő testü|ete és az il|etékes kÖzegészségügyi szakhatóóág, a közterÜletitűzcsapot az il|etékes katasztrofaveoélmí kirendeftség e|őzetes
hozzájáru|ásáva| he|yezheti át vagy szüntetheti meg.

6.1.4 Tíizoltásicé|ra|étesítettivóvízbekötés

Az ivoviz-törzshá|ózathoz csat|akozó tűzo|tásra szo|gáló, külön ivóvíz
bekötcjvezeték |étesítéséhez a Yíziközmű-szo|gá|tató a tűzrendészetijogszabályok megtartásával akkor kÖte|es ho1zájáru|ni, ha a tűzo|táshoz
szükséges víz a házi ivővízhálozatból vagy a víztközműve| össze nem függő, más
vízvéte|ezési he|yről nem szerezhető be, tovább á az ivóvízhá|ozat kJiacitása
|ehetővé teszi azt.

6.2. A közüzemi szerződés megkötéshez benyújtandó dokumentumok,
adatok köre

1. A KÖzüzemi Szerzodés megkötéshez a VíziközmŰ-szo|gá|tató az alábbi
dokumentumokat kérheti be:
a. adásvéte|i sze-ződés, Vagy tulajdon vá|tozást igazo|ó egyéb szerződés
. Vagy 30 napnál nem régebbiTu|ajdoni lap másóIata,
b. szemé|yazonosságot igazoló okmány,
c. hagyatékátadó végzés,
d. haszonélvezeti jogot igazo|ő dokumentum,
e. tulajdonosi hozzájáru|ása,
f. nem |akossági Felhaszná|ó esetén 30 napná| nem régebbi cégbírósági

bejegyzés vagy cégkivonat és a|áírási címpéldány Vagy égyéni vá|la|kozás
igazolására szo|gáló okirat,

g. bér|eti szerződés.
2. Személyes beje|entés esetén a szemé|yazonosságot igazoló okmány

bemutatása is elegendő.
3. Az a|ábbi adatok megvá|tozása esetén a Víziközmű-szo|gáltató Új Közüzemi

szerződést köt a FeIhaszná|óva|:
a. A nem lakossági Felhaszná|ó nevének változása esetén;
b. A szo|gáltatás igénybevételének vá|tozása esetén:
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c. FelhasználóváItozás beje|entésekor;
d. A szolgáltatási szerződésben szereplő egyéb adatok megvá|tozása esetén.
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1. A Felhaszná|ó szemé|yében beállott változást, a régi és az új Felhasználó a
vízmérőál|ás megjelöléséve|, a változástó| számított 30 napon belü|
egyÜttesen köteles írásban a Víz\közmű-szo|gáltatónak bejelenteni az erre
rendszeresített nyomtatvány kitöltéséve|, ame|yhez csatolni szükséges a
megfele|ő vá|tozást igazo|ó dokumentumok (pl.: adásvéte|i szerződés,
tulajdoni lap, egyéb tu|ajdonviszonyt, tulajdonjogot vagy egyéb haszná|ati_ ' i};,:'!iÍi{.ru:"*{#-iilt1i:ffi{iJ[i"yÉlj"lTilxil::1iJ
Felhaszná!ó egyetem|egesen fe|e|' Ha a ViziközmŰ-szo|gáltatónak a
felhaszná|ási he|yre vonatkozóan korábbi közÜzemi szerződés a|apján
rendezet|en kÖvetelése á|! fenn, akkor az adott fe|haszná|ási he|y tekintetében
a Vksztv. 58. s (1) bekezdése szerint járhat el:

a. A víziközmű-szo|gáltató - a |étfenntartási, a közegészségÜgyi és a
katasztrófa-e|hárítási vízigények te|jesítése mel|ett -a fővárosi és a
megyei kormányhÍvatal népegészségügyi szakigazgatási szervének (a
továbbiakban együtt: megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv)q- e||entétes ál|ásfog|alása hiányában:

i' a közuzemi ivóvíz-szolgá|tatást kü|ön berendezés beépítéséve|
időben és mennyiségben korlátozhatja,

ii. az átÍo|yo ivővíz mennyiségét csökkentő szűkítőt helyezhet e|,iii' |akossági Fe|haszná|ó esetében a közÜzemi ivóvíz-szo|gá|tatást
fe|függesztheti, ha a |étfenntartási és közegészségügyi
vízigények teljesítéséhez szükséges ivóvíze||átást más, e|érhető
módon biztosítja,

iv. e|őrefizetős mérőt helyezhet e|, ha ebben és a fenná||ó
tartozások megfizetésében a Fe|használóvaI megá|lapodott,
vagy

V. nem lakossági Fe|haszná|ó esetében a közüzemi ivóvíz-
szo|gáltatást fe|függesztheti, i|letve 45 napon tú|i díjtartozás
esetében 30 napos határidővel a közüzemi szerződést
felmondhatja.: . Yr'5x'ili"':'1^N'ffiiT##;,.fr',fi1tr:j;!:l#E:ffi3i;í:i-.áH'?Ji!

., ide nem értve a közintézményeket _ az Új Felhaszná|ó viseli.
4' A vá|tozáskÖzlő formanyomtatvány adatain kívü| a Fe|haszná|ónak

nyilatkoznia kel| a felhaszná|ás igénybevételének je||egét i|letően, hogy a

: .'o. 
'''no';;::li:1.::#-:#:"]|akossági cé|bó| veszi igénybe.

.|, 6.4.1 Szerződés felmondása a Fethasználó részéről

1. A közüzemi szerzodést ivóvíze|látás esetén a Felhasználó, ha egyben az

: ll?.lil.'1:gx3il".: Á,^,,.:3fo l""'állffil",n"::''ll,rcedio 
'ilTÍl^"Jl,T
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amennyiben az ingatlanon nincs más Felhasználó vagy egyéb Felhaszná!ó
által igénybe vett közműves ivóvíz-szolgáItatás. r-

2' A megkötött mellékszo|gáltatási szerződést az elkü!önített vízhasználatot l G
igénybevevo 30 napos határidőve| felmondhatja.

3. A mel|ékszo|gáltatási szerződések felmondásáról a bekötési vizmérő -felhasználofttaViziközmű-szoIgá|tató köteles tájékoztatni. .. -
6.4.2 Szerződés felmondása a Víziközmű.szolgáltató részérő| !.

. 
fi'"iil:|i:íT*;sr"ii:;:i:J ffji;T1?íff#Íi:txl*:::;;it* :
szerződést fe|mondhatja.

2' A megkötött mel|ékszo|gá|tatási szerződést a Viziközmű-szoIgáltató 60 napon *
túIi díjtartozás esetén további 15 napos határidőve! felmondhatja. A Ü
mel|ékszolgáltatási szerződések fe|mondásáról a bekötési vízmérő szerinti
felhasználót a víziközmű-szo|gá|tató egyidejűleg köteles tájékoztatni. 'F

3' A közüzemi szerződést a Víziközmű-szoIgáltatő az alábbi esetekben azonnali -hatál|yal felmond hatja:
a. annak fenntartása a víziközmű.rendszer teljesítőképességét meghaladó .-

igénybevételt eredményez, kivéve, ha az a Víziközmű-szolgáltató
hozzdjáru|ásáva| történt, ----9-'--_'-- 

l
b. minden o|yan esetben, amikor a Fe|haszná|ó nem működik együtt a J

felhasználási hely szabályos kialakítása Vagy a fogyasztásméro
berendezés elhe!ézése, leolvasása, cseréje érdekében, és á Víziközmű- l
szolgáltató a Felhasz nálőt az együttmtíködésre legalább kétszer írásban )
felszó!ította, és a második fe|szólítás sem vezetett eredményre, Vagy

c. a viziközmű-szolgá|tatás fenntartása kÖzegészségügyi vagy műszaki okból ]
veszélyezteti az eI|átás biztonságát, l

d. a Felhasználó a szolgáltatás szünete|tetése alatt a viziközmú-hálózatot
szabálytalanul haszná|ja és a Yíziközmű-szolgáltató a FeIhaszná|it az T

együttműködésre |egalább kétszer írásban felszólította, és a második
fe|szólítás sem vezetett eredményre,

e. a szerződésben meghatározott nem lakossági Felhasználó a
rendelkezésre álló Vagy lekotott kvótát adott szo|gáItatási pont
vonatkozásában túllépi, és a Víziközmű-szolgáltató feIszólítása e|lenére
sem intézkedett a kvóta különbözet megváltásáró| vagy a szerződésében
szerep|ő kvóta szerinti fogyasztásról'

4' Amennyiben a szerződés felmondásra került a szo|gáltatás újraindításának
kö|tségei a Fe!hasznáIót terhelik.
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7 . Mérőeszközök |eolvasása, fogyasztás megállapítása

7.1. Vízfogyasztás meghatározása

1. A fe|használási helyen szolgáltatott vízmennyiséget hite|es ivivízmérő
berendezéssel keIl mérni.
TÖbb FelhasznáIó közös bekötése esetén a nem |akossági Fe|használók
vizhasználatát kü|ön hite|es ivóvízmérőve| kel| mérni.
A Fe|haszná|ó kérelmére a locso|ási vízhasználat mérését biztosítani kel|. A
|ocso|ási vízmérő telepítéséhez szükséges YiziközmŰ-szo|gáltatii
hozzdjáru|ás feltéte|eit, az elszámolás szabályait a je|en Üz|etsza[álzat
5.2.8-10 pontja tartalmazza.
Az ingatlanon fogyasztott víz mennyisége szempontjából a bekötési vizmérő
az irányadó. A bekotési vízmérő és az elkülönített vízhaszná|atokat mérő
me|lékvízmérők mérési különbözetébő| megállapított fogyasztási különbözet
esetén a bekötési vízmérő szerinti Fe|használó köie|es a fogyasztási
kü |Ön bÖzetet a vízikÖzm ű -szolgá ltatónak megfizetn i.A házi- és csat|akozóhá|ózat karbantartása, á||agmegóvása a bekötési
vízmérő szerinti feIhasználót terheIi.
A saját cé|ú vízkivételi műre fe|szerelt fogyasztásmérő hitelesítésérő| a
Fe|használónak ke|| gondoskodnia.

7.2. Szennyvízmennyiség meghatározás

1. A szennyvízelvezetési helyrcíl a szennyvízelvezettj műbe kerÜ|ő szennyvíz
mennyisége méréssel, mérés hiányában pedig az adott he|yen fogyasztott
vízmen nyiség a |a pu lvéte lével á l|a p íth ató meg.

2. A Felhasználó által fe|használt nem víziközműből származo víz
mennyiségének - amennyiben a felhaszná|tvíz közüzemi szennyvízh á|izatba
kerÜl- mérésére a Felhaszná|ónak hite|es fogyasztásmérőt ke|| félszerelnie.

3. A víziközmű-szo|gáltató előírhatja a közmÚves szennyvízmennyiség-méro
beépítését és működtetését.

4. A nem víziközműből származó víz fe|használásábó| ke|etkezett szennyvíz
közműves szennyvízmennyiség-méro műkodtetéséről, karbantartásáró|,
ka|ibrá|ásárő} _ az (1) bekezdésen kívüli esetben - a Felhaszná|ónak saját
költségén ke|l gondoskodnia. A ka|ibrálás gyakoriságát a fe|ek a kÖzüzemi
szerződésben határo zzák meg.

5. A szennyviz mennyiségének mérésére csak o|yan mérőeszkÖz a]ka|mazhato,
amely megfelel az e rendeletben fog|a|taknak, és amelyhez a víziközmíj-
szo|gá|tató e|őzetesen hozzá4áru|t. A méréssel történő szénnyvízszo|gá|tatás
e|számo|ásának feltéte|eit a közuzemi szerződésben rögzíteni ie||.

6. Nem veheto figye|embe a szennyvíz mennyiségének méghatározásáná]:
a. az a szennyvízmennyiség, ami az illetékes vízügyi hatóság engedélye

alapján üzeme|tetett, saját cé|ú szennyvízelhelyező mrioen nyert
elhelyezést,

b' az a szennyvÍzmennyiség, amelynek a kÖzÜzemi szennyvízhá|őzatba
vezetését minőségi vagy egyéb okok miatt az illetékes vízügyi hatóság

4.

5.

6.
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megtiltotta, és szakszerű, ártaIommentes elhelyezését a Fe|használó

igazolta,
c. az a vizmennyiség, ameIy a házi ivővizhá|ózat, ilIetve a csat|akozó há|őzat

meghibásodáia kóvetkeztében a környezetben. elszivárgott,

d. az á|Iami tu|ajdonÚ víziközmű igéÁybevéte|ével összefÜggő Iocso|ási

kedvezményről szóló miniszteri rendeÉtben meghatározott locsolási céIú

fe|használás, va|amint
e. a házi ivivizhá|őzatra a víziközmű-szolgá|tató és a Fe|használó írásbe|i

megá|Iapodása a|apján te|epített locso|ási vízméron mért eIkü|önített

locso|ási vízhasználá, h" a á; pont szerinti kedvezmény igénybevéteIére

nem kerülsor.
7. Aki a fethasználási helyen keletkezett szennyvizet onálló szennyvíz-e|he|yező

műbe mérés nélkü|vezeti, és a vizet nem kizáró|ag kÖzműves ivóvíze||átáshoz

csatlakozva, hanem részben saját céIú vízkivételi mÍjbő| szerzi be, köteles a

beszerzett valamennyi vízmennyiség mérésére hiteles fogyasztásmérőt

működtetni, va|amint a mért mennyiségekrőI a víziközmű-szoIgá|tatót

rendszeresen tájékoztatni. A víziközmú-szo|gáItató jogosu|t a mért

mennyiséget ellenőrizni.
8. A Víziközmű-szolgáltató a szennyvíz-törzsháIózatba bocsátott szennyvíz

mennyiségét és rn,inőségét gazdálkodó szervezet esetén eIőzetes értesítés

né|küÍellenőrizheti, amelyet az nem akadá|yozhat.

7.3. Mérőeszközök |eolvasása

1' Az elszámoIási időszakban szolgáltatott vízmennyiséget a 
' 
VÍziközmű-

szo|gá|tató a vízmérő |eo|vasásábó| vagy elektronikus |eo|vasásából nyert

adatok a|apján állapítja meg'
2' A szolgailátás mennyiselenex megá|lapítása- é.rdekében a Víziközmű-

szo|gáIútó rendszeresén slemé|yes félkeresés útján, manuálisan o|vassa |e

a bekötésivízmérőket.
3. A Felhaszná|ónak lehetoséget kel| biztosítania arra, hogy a Víziközmű-

szolgá|tató eltérő megáI|apJdás hiányában lakossági feIhaszná|ás esetén

legitaon évente egy.ie, féÉvente - Felhasználó kérésére negyedévente -,

njm lakossági/on[órmányzati fogyasztás esetén fé|évente, havonta vagy

enné| gyakra-bban is póvasrraJóa a mérőket' A Víziközmű-szo|gáltató

fenntartjá a jóóot, hogy - a Fe|haszná|óval kötött eltérő megá|lapodás

hiányában - éttór ehero útemezéssel olvassa le a vízmérőket, azonban ez a
jog éviegy aIkalomnál ritkább leolvasásra nem terjed ki.

4. A Víziközmű-szo|gá|tató a gyakoriságvá|tozásáról a Fe|használót 30 nappal

korábban értesíti'
5. A Fe|haszná|ó kérésére a Víziközmű-szo|gáltató köteles a fogyasztásmérő

legalább negyedévenkénti leolvasására.
6. A Víziközmű-szolgáltató 5 napos idótartam megjelölésével a Felhaszná|ó

figye|mét fe|hívja 
-a 

leoIvasás várható időpontjára a leo|vasást megelőző

uíóso szám|ábán, Vagy a számla me||ékletében vagy egyéb ..ng9.on.. 
.

7. Sikerte|en teolvasás ősetén a Víziközmű-szolgáltató képviselóje értesítést

hagy a következő |eo|vasási időpont megje|ö|ésével, illetve saját

elé-r-hetőségével. Amennyiben a megjelöIt időpgl! a Fe|használónak nem

felel meg, Ét'"tő.ége ,aá a,értesítéiben megjelö|t te|efonszámon időpontot

egyezteini. A Viziközmű-szo|gáltató a Ieo|vasási időszakon belü|,
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munkanapokon |egkésőbb 20 9;;i'!".*', ila"'". * ;6;"; 
'.ő,*-egyeztetés a|apján végzett vizriérő |e;tva;;;a. Á |eo|vasás ioopont,atekintetébe n a VíziközmÚ-szolgá|tató és á É"N*'ná|ó köte|es megegyezni.8. Amennyiben a minimum evéi egyszeri |eo|vasás nem jár sikerrei, Úgy aVíziközmű.szolgá|tató vagy megÜizottj. d;d;;tá|ható módon fe|veszi akapcso|atot a Fethasznáióva| a- tet Í'-on."p*..olluli, következő teotvasásidőpontjának egyeztetése cé|jából, 5 ;il;* időtartam megje|Ö|éssel,munkanapokon 7-20 óra kÖz<ití. Amennyid;; egyeztetés sitöres Úgy a

t'"li'#:*.. 
Vagy megbízottja az egyeztetett időpontban etvégzi a mérő

9. Ha az írásos értesítés e||enére a Felhasznátó nem é| azidőpont-egyeztetés|ehetőségéve|, vagy nem biziosítja a l"olu".J. 
.e|végzésé 

t, a VízjközmŰ-szo|gáltatót a |eolvasás elmaradasáert n"' i"'r'li Íe|e|ősség.10.A rendszeres ütemezéstol e|téib, a peltrasznáio'le,".e," 
történő soron kívü|i|eo |va s á sé rt a V iziközm ű -szo I g á tíato i o g o s u |t 

. 

j ilii i" r,,a m íta n i.11'A Vizjközmíj-szolgá|tató .iizmeía. 
uorvásást végző munkatársaiszemé|y azo n oss-á g u kat fé nyképes azo n os ító ig azo |vá n nya l igazo|ják.12'Ha a VíziközmŰ-szo|gáftaíó 5z eoző dfuil;;; idoszakban megá||apítottát|agf ogya*,^:-?o?,:!i:!-o:.l"i'l'bb-azí1Éöö;Jffi ;'o;,-"r'ilgnalaoofogyasztást rögzít, vagy egyéb iényeges eneréstiáóaszta|, akkor tájékoztatja aFe|haszná|ót, megkiúni-. 

'"taíl"[it anl 
_ 

a-z-. Jie,". okát, és mtjszakimeghibásodás. gyanúja eseté-n arra..-a hetyszínen fe|hívja Fethaszná|ófigye|mét. A té4ékoztaíásró| pátnaszna|ó álta| 
"lái,t 

jegyzőkcinyvet vesz fe|,Vagy jegyzőkönyvve| je|zi a . Fe|has =;:áíá 
.ilazo|nató 

módon történőtájékoztatásá n a k szü kségessegát.
13.A fogyasztási 

,.9.9t9!. rriegaldpíthatók a Fe|haszná|ó á|tal |eo|vasott és aVíziközmű-szo|gáltató résiére'-közÖ|tek ,.er.int.-n Felhaszná|ói |eo|vasássorán megál|apított mértíál|ás te|efonon, 
-^ 

i^xo.mű-szo|gáttató on|ine

':?JlÍl."?no1..,,' 

keresztÜl, faxon, tevé|ben, sn,ts-uen e. 
-.,",ielyesen

14'A YízikÖzmű-szo]gáltató fenntartja.a jog-ot,. hogy a Felhasználó á|ta| kÖzÖ|tmérőá||ást a szám|ázási rendsz,eroeri ícirt'ená"ioJ,ites e|őtt et|enőrizze ésamennyiben a mérőá||ás a meqe|őző 
'J"i* "r;É' hibásnak tekinthető, a

- beje|entett mérőá|tást e|utasitrrat]a.
15.A Fe|haszná|ó á|ta|i leolvasas,-me||ett a VÍziközm(j-szotgá|tató az á|ta|atervezett |eo|vasásokat rendszeresen, Ütemterv ..",.int e|végzi.
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

B. Bekötési mérő felszerelése, mérőcsere' hite|esítés

A Yizlközmíi-szo|gáltató a tulajdonában levo vízmérőknek a mérésügyi
jogszabá|yokban e|őírt időszakos hite!esítéséről saját költségén kÖteles
gondoskodni.
A Víziközmű-szolgáltató a mérőcsere megkezdését mege|őzően |egalább 15
nappal korábban a Fe|használót a munka e|végzésének várható időpontjáról
tértivevényes |evélben Vagy egyéb igazolható módon értesíteni köte|es. A
Víziközmű-szolgá|tatő az értesítésben megje|ölt munkanapokon - időpont
egyeztetés alapján - a munka elvégzésére 20 óráig lehetőséget biztosít.
A Felhaszná|ó köteles a Víziközmű.szo|gá|tató á|ta| megktj|dött értesítésben
megjelö|t Vagy a közös megegyezésse| kije|ö|t időpontban a fe|haszná|ási
he|yhez tartozó mérőhe|yen a munkavégzést lehetővé tenni.
A mérőcserévelegy időben írásban rögzíteni ke|l:
a.a

mérőcsere okát (hitelesítés, rongálás, stb...)
b.a

mérőcsere dátumát
c.a

lecseré|t és fe|szere|t mérő adatait (típus, gyári szám, átmérő, hitelesítési
vagy kalibrá|ás dátuma) és méroállását, á|lapotát

d.a
lecserélt és a fe|szerelt mérovédelmi eszköz, eszközök azonosítóját

e. távIeolvasás érdekében a fogyasztásmérőhöz te|epített eszköz
azonosítóját

f. a Felhasználó Vagy a képviselője, iIletve a Víziközmű-szo!gáltató
képviselójének olvasható nevét és aláírását.

A fogyasztásmérők és a leszerelésüket megakadá|yoző zárak sértetlen
megőrzéséért és védelméért a Felhaszná|ó felelős, és a neki felróható okbó|
megrongá|ódott Vagy elveszett vízmérő javításának, pótlásának,
szerelésének, továbbá hite|esítésének köItségeit köteles a VízikÖzmű-
szo|gáltatónak megtéríten i.
Ha a Felhaszná|ó a fogyasztásmérő rendel|enes működését vagy hibáját,
sérü|ését ész|eli, köteles azt' a vízikÖzmú-szolgáltatónak ha|adékta|anul
bejeIenteni. A víziközmű-szo|gáltató a bejelentéstő! számított 8 napon belül
köteles a kifogáso|t fogyasztásmérőt e|lenőrizni. Ha a fogyasztásmérő hibáját
az e||enőrzés alátámasztja, a fogyasztásmérő cseréjérő| a YíziközmŰ-
szolgáltató a Felhasználó kÖltségén ha|adékta|anuI köteles gondoskodni.
A fogyasztásmérő mérésügyi hatóságga! torténő metrológiai pontossági
e!lenőrzését és ha indokolt független szakértővel történő metro|ógiai
szerkezeti vizsgálatát (a továbbiakban: el|enőrző vizsgá|at) a Felhasználó
Vagy a Yíziközmij-szolgáltató kezdeményezi' Az e||enőrző vizsgálat idejérő|,
he|yérő| az érintetteket az ellenőrzést végző hatóság írásban értesíti.
Az e||enőrző vizsgá|at végrehajtását az érintett Fe|haszná|ó és Yíziközmíj-
szo|gáltató távolléte nem akadá|yozza.
Amennyiben az ellenorző vizsgálaton a fogyasztásmérő a hitelesítési
előírásban megfogaImazott követelményeknek

7.

8.

9.
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a' megfe|elt, a mérőeszköz cseréjének és az el|enőrző vizsgá|at
elvégzésének köItsége a vizsgálatot kezdemén yezőt terhe|i,

b. nem fele|t meg, a 'mérőeszköz cserejének és az e||enőrző vizsgálat
elvégzésének költsége, a fe|használói szerződésszegés esetét kivéve, a
tu|ajdonosát terheIi.

1O.Ha az e|lenórző vizsgálaton a fogyasztásmérő a pontossági
követe|ményeknek nem fe|e|t meg, a hibát a fe|ü|vizsgálat kérésének
idópontját megelőző utolsó számlázástó| (részszámlátóI) kel| számítani.

11'A plombák darabszámát, azonosítoját és a plomba vagy a záró bélyeg
sérülésmentes állapotának tényét a fogyasztásmérő fe|szerelésekor vagy
cseréjekor jegyzőkönyvben kel| rögzíteni.
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9. Elszámo|ás meghibásodás, hibás mérés esetén

1. Ha a fogyasztásmérő rende|lenesen vagy hibásan működik, nem mér, nem

lehet leo|vasni, a hite|esítési ideje |ejárt (a továbbiakban együtt: hibás mérés)

mérőeszkö z adatai a szám|ázás a|apjául nem szolgálhatnak.

2. A hibás mérés időtartamának meghatározása:

a. ha a meghibásodás tény|eges időpontja megál|apítható, a meghibásodás

id ő po ntj átó | az uj v izmér ő fe|sze re|ésé nek id őpontj á ig te rjed ó id őta rta m'

b. ha a meghibásodás tény|eges időpontja nem á|lapítható meg, a fe|ek által

közösen, becs|ésse| megállapított időtartam, Vagy

c' a b. pont szerinti megál|apodás hiányában az utolsó mérőleo|vasástól a

hibás mérés beje|entésének időpontjáig elte|t időszak, de legfeljebb 12

hónap.
3. Ha a hibás mérés ténye kétséget kizáróan megállapítást nyert, 

- 
a hibás

mérésse| érintett idoszakban az e-rogyasztott víz mennyiségét a hibás mérés

időtartamának kezdetét mege|őző 12 hónap összes fogyasztásábó|egy napra

számított át|agfogyasztás é. " hibás mérés időtartama a|att eltelt napok

száma szorzataként kel| meghatározni.
4. A 3. pontban meghatarozotiátlagfogyasztás helyett a hibás mérést mege|őzo

12 hbnapon ue|uji utolsó mérésÍ hiba né|küli elszámo|ási időszak egy napra

számítoti át|agfogyasztását is figye|embe veheti a szolgáltató, ha az a

Fe|haszná|ó számára kedvezőbb.
5. Házi ivóvizhá|ozatmeghibásodása esetén, amennyiben a hibára utaló je|et

a' a víziközmti-siobátató a méró |eolvasásakor, etlenőrzésekor vagy cseréje

során ész|elte, rránoextalanul köte|es a Fe|haszná|ót szóban és 15 napon

beIü| írásb"n ta;eto'tatni a tapasztaltakról és a Felhasználó fe|adatairó|,

b' a Fe|használó a házi ivovízhá|ózat rendszeres e|Ienőrzésekor ész|e|te,

köte|es a viziközmű-szo|gá|tatónak az aktuális mérőá|lás megjelö|éséve|

haladéktalanuI beje1enteiri, a további vízelfolyás megakadályozása

érdekében a házi vezetékhálózatot a vizmérőné| |ezárni, il|etve a hiba

kijavítását azonnaI megkezdeni.
6. A Víziktlzmu-sioigan"to j F"lh".'ná|ó bejelentésének kÖz|ésétől számított 5

napon be|ül köte|és a he|yszíni el|enórzést e|végezni.

7. A Felhaszná|ó köteles a Víziközmű-szolgá|tató számára a hiba

keletkezésener-treryet e|lenőrizhető módon bemutatni és a javítást számlával

igazolni.
8. Á helszíni e|lenőrzés során rögzíteni kell, hogy a .meghibásodás

következtében az e|fo|yt ivóvíz a szennyvíz e|vezetésére szolgáló há|ózatba

jutott-e vagy sem.
9. Amennyiben a vizsgálat megállapítja 11 ivóvíz környezetben történt

elszivárgásanai tényé"t, a megh.inásodás időszakának a bejelentés dátumát

megelőzo uto|só mérőleolvasa! időpontjátó| a hiba kijavításának. napjáig, de

Iegie|jebb a beje|entést követo 30. napig terjedő időszakot lehet tekinteni.

1o.A-házi ivovíziá|ózat . a Fe|haszná|ó álta| nem el|enőrizhető Vagy nem

karbantartnato helyen történo meghibásodásakor a meghibásodási

időszakban 
"ltogyá,.ztott 

ivóvíz mennyiségét a meghibásodás bejelentését

I
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mege|őző utolsó mérőleotvasás időpontját mege|őző ,|2 hónap összesfogyasztásábó| az egy napra számítoit átiagfogyásztás és 

" '"gt,ioasodásidőta rtama a|att eltelt napok szá ma szorzataké niiet| meg határozn i.-
11. A fe|ek a vizsgálat |ezárását követő í5 napon uelul-rciteÉ.é[ egymássa|

elszámoIni.
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10. Vízszolgáltatás elszámo|ása

10.1. Díjmegállapítás

1. A közműves ivivízel|átás, valamint a kÖzműves szennyvíze|vezetés és
tisztítás díját alapdíjbó| és fogyasztássa| arányos díjból kéttényezős díjként a
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal javaslatának figye]embe
vétéléve| a víziközmű-szolgáltatásért felelős miniszter rendeletben állapítja
meg.

2. Az á|apdíj összegének meghatározásakor a fogyasztásmérő berendezések
átfolyási átmérője szerint kel| különbséget tenni'

3. A feihasználási helyen az elfogyasztott víz mennyiségét a bekötési vízmérő
á|tal mért adatok alapján határozza meg a Víziközmű-szolgáltató.

4. Bekötési vízméro hiányában áta|ány fe|számításáva| Vagy műszaki
számítással, me|lékvízmérő hiányában átalánnyaI kel| meghatározni a

díjfizetés alapjául szoIgá|ó vízmennyiséget.
5. A szennyvíze|vezetési helyrő| a szennyvízelvezető műbe kerülő szennyvíz

mennyisége mérésseI, mérés hiányában pedig az adott helyen fogyasztott
vízmen nyiség a |apu lvéte |ével ál|apíth ató meg.

6. A szennyvíz mennyiségének a meghatározásná| a víziközmű-szo|gáltató az
alábbi rész|etezett mennyiségeket nem veszi figyelembe:
a. az a szennyvízmennyiség, ami az i|letékes vízügyi hatóság engedé|ye

a|apján üzemeltetett, saját célÚ szennyvíze|helyező műben nyert
elhelyezést,

b. az a szennyvízmennyiség, ame|ynek a közüzemi szennyvizhá|izatba
vezetését minőségi vagy egyéb okok miatt az iI|etékes vízügyi hatóság
megti|totta, és szakszerű, ártalommentes e|helyezését a Felhaszná|ó
igazolta,

c. az a vizmennyiség, ame|y a házi ivővizhálózat, ilIetve a csat|akozó
há|őzat me g h ibásod ása következtébe n a kö rnyezetbe n e Iszivá rgott,

d. az á|Iami tulajdonú víziközmű igénybevéte|ével összefüggő locso|ási
kedvezményről szóló miniszteri rendeletben meghatározott locso!ási cé!ú

fe|használás, va|amint
e. a házi ivóvizhá|ózatra a víziközmű-szolgáltató és a Felhasználó írásbe|i

megál|apodása alapján te|epített locsolási vízmérőn mért elkü|önített
locsolási vízhaszná|at, ha a d) pont szerinti kedvezmény igénybevételére
nem kerül sor.

7. Vízterhelési d,ljfizetési köte|ezettség azt a kibocsátót terheIi, aki vízjogi
engedé|yezés aIá tartozó tevékenységet végez. Vízterhelési díjat a felszíni
vizeket terhelő vízterhe|ő anyagok kibocsátása után kel| fizetni.

8. A vízterhelési díj áthárításának módját a szolgáltatást igénybe vevőkre a
Vízikozmű-szo!gá|tató az illetékes árhatóság egyetértéséveI határozza meg.

9. A Víziközmű-szolgáltató a szabályta|an vízvételezés vagy i|legá|is szennyvíz
e|vezető használatára vonatkoző díj megállapítást és a szám|ázási e|járást az
Ü z|etsza bá |y zat szabályta la n közm ű has zná|at 1 5. po ntba n rész|etezi'

10.2. Számlakibocsátás

r
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-1. A Víziközmű-szo|gáltató az igénybevett szolgáltatásról felhaszná|ási
helyenként, időszakonként számlát bocsát ki.

2. A Yíziközmű-szolgáltató a nyi|vántartásában szerep|ő bekotési vízmérővet ésa meIlékszolgá|tatási szerződés alapjáuI szo|gáló meIlékvízmérőveI
rendelkező Fe|használó részére a leo|vasott vagy a Fe|haszná|ó áIta| közti|t
mérőá|Iás a|apján készít szám|át, me|y tarta|mazza az adott e|számolási
időszakban kiá!|ított részszám|ák |evonását is.

3' Az e|számolás időszaka 6 hónap, a köztes időszakban a Yiziközmíi-
szolgáltató jogosu|t részszám|a kiá||ítására. A részszám|a alapja az
elszámoIást mege|őző 12 hónap tényleges fogyasztásából számított
átlagmennyiség. A részszám|a megál|apítása új Felhaszná|o Vagy új
fe|használási hely esetében a Fe|használóva| egyeztetett átlagmennúised
vagy műszaki számítás a|apján is történhet.

4. AVíziközmű-szolgáltató lehetőséget biztosít a Felhaszná|ó részére mérőáltás
bejelentésre, ebben az esetben a szo|gáltati a Fe|haszná|ótól beérkező
mérőá|lás a|apján ál!ítja ki a számlát.

5. Vízmérovel nem rendelkező fe|h.aszná|ási he|yen a szám|ázandó átalány
mennyiséget a szolgáltató az Üzletszabá|yzat 12' számÚ mellékletének
megfe|e |őe n határ ozza meg .

6' A Víziközmű-szolgáltató jogosu|t kÜlönböző időszakok Vagy eltérő
fe|használási he|yek szám|áit összevontan kezelni és azokról össievontan
számlát kiá|lítani.

7. Amennyiben az árvá|tozás időpontjában a fogyasztásmérő leolvasására nem
kerü| sor, a szolgá|tatásért fizetendő díjat a Yízlközmíi-szolgá|tató
kezdeményezésére történt Felhasználói adatkÖz|és, ennek hiányában a
felhasználás időarányos megosztásáva| ál|apítja meg és szám|ázza le a
Y íziközmű-szo I g á |tató.

8. A Víziközmű-szolgá|tató a Fe|haszná|ó részére papír alapú, nyomtatott
szám|át állít ki, me|yet a Felhaszná|ó szám|ázási címére kézbesít. A
Fe|használó igénye, alapján a Víziközmű-szo|gáltató elektronikus számlát
bocsát ki.

9. A viziközmíj-szolgáltató köte|es a szám|a Felhaszná|ó részére történő
e|juttatásáró! oly módon gondoskodni, hogy a számla kiegyenlítésére a
Felhaszná|ónak a kézhezvételtő| számítottan lega|ább ó. nap álljon
rendelkezésre.

í0.3. Számlakifogás keze|ése

1. A Fe|használó a számla kézhezvételétő| számított 15 napon belü| kifogással
élhet a Yíziközmíj-szolgáltatóná|, amely a számla tejesítésére vonatkozi
köte|ezettségre nincs ha|asztó hatál|ya|, kivéve, ha a számlán fe|tüntetett
mennyiség az e|őzó 12 hőnap át|agfogyasztásának kétszeresét meghaladja.

2' A VíziközmŰ-szo|gá|tató köteles a kifogást megvizsgá|ni, é. ennek
eredményérő| a Felhaszná|ót |egkésőbb a kifogás kézhez veteletot számított
15 napon be!ül írásban értesíteni.

3' A VízikÖzmű-szolgáltató a tévesen kiállított számlát jőváírja, és módosítja a
szám|át. Amennyiben a módosítást vagy az időszaki elszámolást kÖvetoen a
Felhaszná|ót visszatérítés i|leti meg, a Víziközmű-szolgáltató a visszatérítési
ioénvt Vagy megá|lapítást követő 15 napon belül a ússzatérítés joga|apját
képező időszak kezdő dátumától számított késedelmi kamatta| 
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Felhasználónak a VízlközmŰ-szolgáltató á|tal vezetett technikai
fo|yószámlán - )őváírja, Vagy - ha a visszajáró és késede|mí kamattal növett
Összeg az 1000 for:intot meghaladja - a Fe|használó kérésére visszafizeti'

4. A Víziközmű-szo|gá|tatónak felróható ok miatt e|maradt szám|ázás esetén a
Fe|használó a szolgá|tatás díját vagy díjkü|Önbözetet az elmaradt szám|ázás
időtartamáva| megegyező részletekben jogosult kiegyenlíteni. Ez esetben
késedelmi kamat fe lszám ításá ra nem jogosu It a Víziköim ű-szolgá|tató.

5' Amennyiben a Yíziközmű-szoIgá|tató Vagy a Felhasináló fizetési
kötelezettségét nem határidőre teljesítí, kÖteles az 6, pont szerinti, Polgári
Törvénykönyv vonatkozó rende|kezése a|apján előírt késedelmi kamatot a
másik félnek megtéríten i'

6. A késede|mi kamat mértéke lakossági Felhasználók esetében a
késede|emmel érintett naptári fé|évet megeloző uto|só napon érvényes
jegybanki alapkamatta| megegyező. Nem takossági Felhaszná|ók esetében a
késedeImí kamat mértéke a késede|emmel érintett naptári félévet megelőző
uto|só napon érvényes jegybanki alapkamat 7%-ka| növelt összege.

7. A kamatfizetési köte|ezettség kezdő időpon$a a számlán feltuntetett fizetési
határidőt követő nap.

8' Amennyiben a szám|a el|enértékét a Felhaszná|o nem tudja egy Összegben
kiegyenlíteni, kérheti a Viziközmű-szo!gá|tatótól a res2|etet-oen torténo
teljesítést. A Felhasználó a fenná||ó követe|és összegére a rész|etfizetés
időtartamára ügy|eti kamat Íizetésére kÖte|ezett.
Az ügy|eti kamat, lakossági FeIhaszná|ó és nem lakossági Felhasználó
esetében egyaránt a részletfizetési megá|lapodás megkotésékor a naptári
félévet megelőzö utolsó napon érvényes jegybanki a|apkamat + 2o/o
mértékben kerü| meghatározásra. A részletfizetésben szerep|ő, ügyleti
kamatta| terhe|t kiegyenlített számlára késedelmi kamatot nem számít fel a
Vízikozmű-szolgá|tató.

9. A Víziközmű-szolgáltató a Fe|használó díjtartozása esetén a 11' pontban
meghatározottak szerint jár e|.

10.4. Szám!akiegyenlítés

1. A kiállított szám|át a Felhasználó köteles a szám|án fe|tÜntetett fizetési
határidőig kiegyenlíteni annak figye|embe vételével, hogy a befizetésnek a
szám|án fe|tüntetett fizetési határidőig a VízikÖzmű-szóigá|tatóhoz be kel|
érkeznie.

2. A viziközmű-szo|gáltatás alapdíját az a Fe|haszná|ó köteles megfizetni, aki a
tárgyhó első napján az adott fe|haszná|ási he|yen a Yíziközmtí-ózo[áltatóvaI
közüzemi jogviszonyban ál|t.

10.5. Szám|ázás gyakorisága

1' havonta: a Yíziközmű-szoIgáltató a Fe|haszná|inak a fogyasztásáról Vagy a
beá|lított átlagmennyiségről havonta számlát, részszámlátállit ri.

2' kéthavonta: a Víziközmű-szolgáltató azokon a felhaszná|ási he|yen, aho| a
|eo|vasás kéthavonta történik, a szám|át is kéthavonta a leo|vasást követően
juttatja e| a Fe|haszná|óhoz,

3. negyedévente: Felhasználó kérésének megfelelően a negyedéves leolvasást
követően elszámo|ó szám|a készül.

I
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4. Törzshá|ózati fogyasztás esetén a számIát, amennyiben a kÖzterü|eti ivóviz-

vételezés törzshálózati vízmérővel mérhető, a mérő alapján, amennyiben a
vízvételi helyen nincs fogyasztásmérő, úgy a Yiziközmű-szolgá|tató és a
telepü|ési önkormányzat megállapodásának megfeleloen beál|ított
átlagmennyiség alapján a területileg illetékes önkormányzatnak, vagy az
önkormányzati rendeletben meghatározott FeIhaszná|ónak állítja ki a
Y iziközmíi-s zo l g á ltató.

5. félévente/évente: ldényfelhasználó esetében a szolgá|tató félévente Vagy
évente egyszer olvassa Ie a vizmérőőrát, és a leolvasásnak megfele|ő
időszakok után egy évben egyszer ál|ít ki számlát a fé|éves vagy éves alapdíj
és az e|fogyasztott vízmennyiség alapján.

10.6. Fizetési módok

1' Pénztári befizetés: amennyiben a Felhaszná|ó a számlát a Víziközmúi-
szo|gáltató pénztárában kívánja kiegyen|íteni, akkor a kiegyen|ítés igazoIása a
pénztár bevételi bizonylattal történik.

2. Személyes d,rjbeszedó, személyes behajtó: a kiá|!ított szám!át a Fe|hasznáIó a
Víziközmű-szoIgáltató személyes díjbeszedó kollégájának a felhaszná!ás
helyszínén egyen!íti ki.

3. Készpénz-átuta|ási megbízás: a Fe|használó a számla ellenértékét postai úton
történő befizetéssel, a számlához mellékelt készpénz-átuta!ási megbízás
feIhaszná|ásával rendezheti.

4. Csoportos beszedés: amennyiben a Felhasználó a számlavezető
pénzintézeténél Vagy a Víziközmű-szolgáltató ügyfélszolgáIatain a
felhasználási helyére vonatkozóan csoportos beszedési megbízást ad,
szám|ái ellenértékét a szám!án fe|tüntetett napon a VízikÖzmű-szo|gáltató
leeme|i. Amennyiben a megbízás fedezet hiány miatt nem teljesíthető a
szolgá|tató 15 napon be|ü| újra megkísérli a szám|a Összegét beszedni'
a. A nem teljesített megbízások esetében a FelhasznáIó maga köteles

gondoskodni a számIa kiegyenIítéséről. Amennyiben a számIa
kiegyenlítése késedelmesen történik, úgy a FelhasznáIó késede|mi kamat
fizetésére kÖtelezett.

b. Ha a Felhasználó megbízása a szám|a kiál|ításáig nem érkezik meg a
Víziközmű-szolgáltatóhoz, a számla a korábban rögzített fizetési módnak
megfe|elően te|jesítendő.

5' Banki átutalás: ebben az esetben a Felhaszná|ó kezdeményezi a pénzintézet
utasításával a szám|a kiegyen|ítését.
a' Banki uta!ás esetén a Felhaszná!ónak fe| kell tüntetnie a szám|a

hivatkozási számát, Vagy a felhasználási hely azonosítóját.
6. Bankkártyás fizetés: az elektronikus szám|át igénybe vevő FelhasznáIóknak

lehetőségük van a szám|a bankkártyáva| történő kifizetésére interneten
keresztü|.

7 ' Azonnali beszedési megbízás: a nem |akossági felhasználó felhata|mazó
|eve|et ad beszedési megbízás teljesítésére, amelyet e|juttat a saját
szám|avezető pénzintézetéhez. A d|j kiegyen|ítést a Víziközmű-szolgá|tató
kezdeményezi az utalás teljesítéséveI megbízott pénzintézetnél.

10.7. Számlatípusok
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1. Elszámoló szám|a: a Víziközmű-szo|gá|tató által a vízmérőve| rende|kező

Felhasználó részére a |eolvasott vagy a Felhasználó részéről beérkezett
mérőállás alapján e|készített számIa, me|y tarta|mazza az adott e|számoIási
időszakban keletkezett átlag szám|ák levonását is'

2, Yégszámla: a fe|használási he|yen a Felhaszná!ó szeméIyében bekövetkezett
váItozás során a rögzített mérőállás alapján kiál!ított eIszámo|ó szám|a.

s. ÁtaIány szám|a: vízmérőveI nem rendelkező feIhaszná|ási he|yen aviziközmíj-
szolgá|tató nyilvántartásában szerep|ő Fe|hasznáIók részére kiálIított számla.
Az áta|ány mennyiséget az Üzletszabá|yzat 12' számú mellék|ete a|apján
á!lapítja meg a Víziközmű-szolgáltató.

4. Át|ag, részszámla számla: két számlázási időszak között kiá|Iított számla. A
részszámla a|apja -ha a fe|ek ettoI eItéroen nem á|lapodnak meg- az
elszámolást mege|őzó 12 hónap tényleges fogyasztásából számított
átlagmennyiség.

5. Jóváíró számla: kifogásolt vagy tévesen kiáIlított számIa minden adatának
tör|ése.

6. He|yesbítő szám|a: korábbi időszakokra vonatkozó módosító szám|a.
7' tsszevont számla: a Víziközmű-szolgáltató a több felhasználási hellyel

rendelkező felhasználók részére egy számlát á|!ít ki, melyen a fe|haszná!ó
összes felhasznáIási helyére vonatkozó szám|ázási adat szerepel' Ugyanazon
felhasznáIási hely tekintetében a kü|önböző időszakok egy szám|ába történő
összevonására is lehetőség van.

8. E-számla: a Felhasználó kérésére elektronikus formában kiá||ított papír a|apú
számlával egyenértékű számIa. A számla eredetének és tarta|mának
sértet|enségét elektronikus a|áírás és időbélyegzó biztosítja'

9' Egyéb számla: a Víziközmű-szolgá|tató árjegyzéke alapján kiállított
vállalkozási tevékenység e!|enértékére megál|apított fizetési köteIezettség.

10.8. Tú|fizetések rendezése

1. Az elszámolási időszakok között a Víziközmű-szo|gáltató jogosu|t részszámIa
(átalá nyszámla) kibocsátására.

2' A Víziközmű-szolgáltató az elszámolási időszak utolsó napjára köteIes
elszámo|ó szám|át kibocsátani és a Fe|haszná)óva| az e|számolási idoszakra
vonatkozóan teljes körűen eIszámolni, mely magában foglalja a pénzügyi
e|számolást is.

3. Ha az e|számolás eredményeként a Felhasználó technikai folyószám|é4án
előrefizetés mutatkozik, akkor a VízikÖzmű-szolgáItató
a' a Fe|haszná|ót megiltető összeget a FeIhasználó következő szám|ájában

számotja e|, tehát a következő időszak számIáinak e|készítése során azt
jóváirja, a számláinak összegét arányosan csökkenti a túlfizetés
összegével;

b' a FelhasznáIó kére|me esetén azt a kérelem benyÚjtásátó! számított 8
napon belül a Fe|hasznáIó fizetési módja szerinti módon a Felhaszná|ónak
visszafizeti.

4' Amennyiben a Fe|haszná|ónak a Víziközmű-szolgáltató felé lejárt közüzemi
vagy azza| közvetlenül összefüggő (így pé|dául behajtási, végrehajtási költség,
vízmérőjavítási, szolgá|tatás korlátozássaI összefüggő költség, stb.) tartozása
Van, a túlfizetés Összegét elsősorban a tartozássa| szemben számolja e| a
Y iziközmú-szo l g á ltató .
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5. A kÖzüzemi sze|ződés megszűnésekor ke|etkező visszafizetendő összeget a
Yíziközmíi-szo|gáltató köteles az e|számo|ást követő 15 napon be|ü|
visszafizetn i a Fe!használónak.

11.

11.1.

A fizetési hátralékok behajtása

Késedelmes fizetés

'l. A fizetési hátra|ékok behajtására a Víziközmű-szolgáltató kezdeményezheti a
Felhaszná!ókka| történo közvet|en, írásbeli és/vagy szemé|yes
kapcsolatfe|véte|t. A lejárt esedékességű követe|ésről postai Úton, e-mai|ben,
te|efonon Vagy akár szemé|yes megkeresésse| is megkísérelheti a
Fe|haszná|ő té4ékoztatását továbbá a követelés behajtását, beszedését a
Y iziközmíj-szo l g á ltató'

2. Amennyiben a Felhaszná|ó díjfizetési kötelezettségének - jogos követelés
esetén - a szám|án feltüntetett határnapig nem tesz e|eget, il|etve a hátralékok
rendezésére vonatkozi megál|apodás (rész|etfizetés, fizetési ha|adék) nem
jött létre és a teljesítés a tartozás adatait fe|tÜntető fizetési felszólítás el|enére
sem történik meg, úgy:
a. a VizikÖzmíj-szolgá|tató fizetési meghagyás kibocsátását, po|gári per

indítását, i|letve a bíróság jogerős határozata alapján végrehajtási eljárás
meg ind ítását kezdeményezheti,

b. a vonatkozó jogszabá|yokban fog|a|tak szerint a szolgá|tatást
fe|füg gesztheti, korlátozhatja.

3. A Vízikozmű-szo|gá|tató fenntartja továbbá a jogot a Felhaszná|óval szembeni
követelésének harmadik fél fe|é történő eladására. va|amint a tartozás
megbízott útján történő beszedésére. Követe|és harmadik fél fe!é történő
e|adásáró| a VÍziközmű-szolgá|tató a Felhaszná|ót írásban, a szám|án vagy
egyéb midon értesíti. Ilyen esetben a fizetésre, a késedelmi kamatra, i|letve a
részletfizetésre a harmadik fé| üzletszabályzatában fogla|tak az irányadók.

4. A Víziközmű-szo|gáltató a tartozás beszedéséve! kapcso|atban fe|merü|ő
kö|tségeit azza| a Felhaszná|óval szemben jogosult érvényesíteni, akivel
szemben fenná|ló kÖzüzemi szerződés körében azok fe|merü|tek.

11.2, Részletfizetés,fizetésihaladék

1. Ha a Felhaszná|ő d'ljfizetési köte|ezettségének a számlán fe|tüntetett fizetési
határnapig nem tesz eleget, akkor a Felhasználó és a Yízikozmű-szo|gáltató
részletfizetési megá|lapodást köthet. Részletfizetési megá|!apodás megkötését
a Felhaszná|ó írásos Vagy ügyfélszo|gá|ati irodában személyes kére|me
a|apján a YiziközmŰ-szolgá|tató mérlege|i, majd be|eegyezésérő|, i|letve a
megá||apodás feltéte|eirő! tájékoztatja a fe|használót. Ekkor a Fe|haszná|ó a
tartozását a megál|apodásban feltüntetett határidők és részösszegek szerint
köteles tör|eszteni, ügyleti kamat fe|számítása me|lett. A rész|etfizetési
megáIlapodás megkötéséve| a Felhaszná|ó a tartozását elismeri, és egyben
köte|ezettséget válla| a rész|etfizetés mel|ett az esedékes szám|ák határidőre
történő kiegyenlítésére is.

2' A megá|lapodásban fog|a|tak be nem tartása esetén a fizetési határidő
eredményte|en e|teltét követoen a Víziközmű-szo|gá|tató a rész|etfizetési
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kedvezményt visszavonhatja, ekkor a követe|és egy összegben. és azonnal

válik esedékessé. A Yízikozmű-szo|gáltató jogosult azonna| intézkedni a

követe|és jogi úton történő érvényesítése érdekében, il|etve követe|ését a

Fe|hasznáíó 
- értesítése után vízszo|gá|tatás korlátozásának Vagy

felfüggesztésének a|ka|mazásáva| érvényesítheti a Vksztv-ben fogla|t

rendeIkezések betartása mel|ett'
3. lndoko|t esetben FeIhasznáIi kérhetitartozásának kifizetésére fizetési ha|adék

biztosítását.

11.3. Késedelmi kamatfizetés
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1. Amennyiben a Fe|használó a szám|a összegét - e|térő megál|apodás

hiányában - a szám!án fe|tüntetett határnapig nem fizeti meg, a Vízikö-zmű-

szofanato a Polgári Törvénykönyv szerinti késedelmi kamatot számít fel. A
kamátfizetési kötelezettség 

-kezdő 
időpontja a számlán feltüntetett fizetési

határidőt követő nap. A kamatfizetési köte|ezettség akkor is fennáIl, ha a
Fe|haszná|ó a téséaelmet kimenti. A Víziközmű-szolgáltató a késede|mi

kamatfizetési köte|ezettségéről a késedelmes teljesítést követő esedékes

számIán számítja fel a késéde|mi kamatot és rész|etezi a kamatfizetés e|őírás

alapját.
A Fe|haszná|ót alapta|an szám|arek|amáció esetén is - a befizetési határidőig

ki nem egyen|ített összeg erejéig - késedelmi kamatfizetési kötelezettség

terheli.
Amennyiben a számIarek|amáció jogosnak bizonyu|t, a Víziközmű-szoIgá|tató

köteles az általa tévesen felszámíiott és befoIyt összeget és annak a befizetés

napjától a visszafizetésig terjedő időszakra járó törvényes mértékű késedelmi

kamatát a Felhaszná|ónak, 15 napon belüIvisszatéríteni.
A Víziközmű-szolgáltató a késedelmi kamatot, indoko|t esetben

mé|tányossági okbó| - részben vagy egészben eIengedheti.

2.

3.

4.
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1. A víziközmíi-szo|gá|tatás a Fe|használi kérésére |egfe|jebb két éves

időtartamra szilneieltethető, az a|ábbife|téte|ek egyuttes fennáI|ása esetén:

a' a Fe|haszná|ó írásban kéri a szüneteltetést és nyi|atkozik, hogy

felhaszn á|ási helyen rendszeres emberi tartózkodás n incs,

b. a Felhasználó - ámennyiben a fe|használási hely víziközmű-szo|gáltatásba
bekapcsolt ingat|an - nyilatkozik, hogy nem a víziközmíj-rendszerből
származo egyéu vizet a siennyvíz-törzshá|ózatba nem kíván vezetni,

c. a szünete1tetés végrehajtásához a múiszaki e|őfeltételek biztosítottak,

d. a Felhasználó előírt fe|téte|eket teljesítette.
A szüneteltetési kérelemhez meléké|ni kel| a szünetelés foganatosításával

együtt járő kö|tségek e|őzetes megfizetéséről szó|ó igazo|ást, és a
dnaszn á lási hely tuiajd onos ának hozzájáru|ását, amen nyiben az nem azonos

a fe|használóval.
A víziközmű-szolgá|tató a szüneteltetés végrehajtásával egy időben elszámo|ó

szám|át készít, melyet a FeIhaszná|ó köteles a megjelölt fizetési határidőig

kiegyenlíteni.
4. A víziközmű-szolgá|tató a szüneteltetett víziközmú-szo|gáltatás után

szo|gáltatási díjat nem számo| fel.
5. Amennyiben a Fe|használó a szolgáltatás szüneteltetése alatt a viziközmú-

hálózatot szabá|ytalanul hasznáIja:
a' a víziközmű-szo|gáltató jógosult a szünete|tetés előtti ál|apotot

visszaál|ítani,
b. az e|maradt szo|gá|tatás után járó d,rjat fe|számo|ni,

c. a Vksztv. és a Vhr. e|őírásait a|kalmazni.
6' Szabá|yta|an vételezés esetén, a Felhaszná|ó ismételt kére|met a szolgáItatás

sztineteltetésére két éven belül nem nyújthat be.

7. A FeIhaszná|i köteles a víziközmii-szóbanatás szünete|tetésére vonatkozó

kére|mét a két éves időtartam lejárata után megújítani é9 .". kérelem

megújításához kapcso|ódóan a fe|haóználási he|y eIlenőrzésének |ehetőségét

biztosítani.
8' A szo|gá|tatás szüneteltetésének megújításával egy időben . történo

feIhasználási hely e||enőrzésének költsége a vÍziközmú-szo|gá|tató terheli.

Szo| gá Itatás szÍ'i neteltetése
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13. El|enőrzési jogok és kötelezettségek

13.1. Házi ivóvízhá|őzaton keletkezővízelfolyás kezelése

1' A házi ivóviz hálózaton meghibásodás Vagy nem rendeltetésszerű
használatbóI eredően elfolyt vízmennyiség a vízfogyasztás része, vízmértíve!
mért, mely ellenértékét a Yiziközmű-szolgá|tatónak meg ke|l téríteni, kivéve a
házi ivóvizhá|ózat Fe|hasznáIó által nem ellenőrizhető Vagy nem
karbantartható he|yen történő - meghibásodása esetét.

2' Az elfo|yt vízmennyiség felülvizsgálatát, jóváírását a FeIhasználó abban az
esetben kérheti, ha karbantartási, ellenórzési, bejelentési, és egyéb a
jogszabályokban, illetve az uz|etszabályzatban e|őírt kÖte|ezettségének eleget
tett.

3' A Fe|használó általi nem ellenőrizhetoségnek az ellenőrzési tevékenységek
közötti idoszakot lehet tekinteni.

4' A vízelfolyás az ingatlan fogyasztását növeIi, így a mérőeszköz előírt
rendszeres leoIvasásával a fogyasztás . így a meghibásodás megléte -
ellenőrizheto. A rendszeres leolvasás meI|ett a mérőeszköz rendszeres
e||enőrzéséve| is megállapítható a vízeIfolyás o|y módon, ha az ingatlan
minden vízvéte|i helyének |ezárása e||enére a vizmérő fogyasztást jelez
(csi||agkerék forog).

5. A rendszeresség tekintetében a Felhasználó eIvárható gondossággal kell,
hogy eljárjon, azaz lega|ább a szám|ázással megegyező időszakonként, de
leg a lá b b kéth avo nta szü kséges az e||enőrzést e Ivégezn ie.

6' A nem lakossági Felhasználó esetében, továbbá a több elkülönített
vízhasználati helIyel rende|kező lakossági Felhaszná|ók esetében az
ellenőrzést dokumentálni is szükséges. A vízfogyasztás mértékétő| és az
elfo|yás magas kockázatának esetében az elIenőrzés sűrűségét - elvárható
mértékben - növelni szükséges

7 ' A Yiziközmű-szolgáltató által történő |eoIvasást, eIlenorzést, kivizsgálást a
dokumentálás részének kel| tekinteni' továbbá a rendszeres leo|vasás
meghiúsuIása esetén a Felhasználó mérőállás bejelentését is'

8. Az ellenőrzés része a há|ozati berendezések, csapok, e|zárők, egyéb
berendezések működésének ellenőrzése és a vizmérő |eo|vasása. Szükség
esetén ellenőrzés megtörténtét a Felhaszná|ő igazolni köteles.

9. A karbantartás azon tevékenységek összessége, mely arra irányul, hogy a
vizhá|ózat rendeIIenes működését megakadá|yozza. Magába fog|a|ja
különosen a rendszeres eIlenőrzés során feltárt hibák javítását, az
ethaszná|ódó, vagy nem működő alkatrészek időszakos cseréjét (p!. e|zárók,
tömítések, stb.), továbbá a vízhá|ózat vagy annak részeinek, időszakos
felÚjítását.

10'A karbantartási kötelezettség része, hogy a Fe|hasznáIó a vizhá|ózati
rendszerét úgy működtesse, hogy annak esetleges sérü|ése esetén a
ke|etkező kár minimális legyen. igy különösen a téIi csap elzárása, belső
rendszer víztelenítése fagyveszélyes időkben, továbbá a bekötés fe|haszná|ói
oldalán található belső e|zárőjának elzárása, ha az é|etvitelszerű vízhasználat
1 hetet meghaladóan szünetel.
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11.A karbantartási kote|ezettség abban az esetben tekinthető megva|ósultnak, ha

a házi ivóviz hálózaton a rendes hasznáIatbó| eredő állagromlás
következtében meghibásodás nem keletkezik.

12.A Felhasználó köteles a meghibásodás ész|e|ését aViziközmű-szolgá|tatónak
haladéktalanu| jelezni a mérőál|ás megadásával, a hiba elhárítását azonna!
megkezdeni, a hiba helyét el|enőrizhető módon bemutatni és a javítás tényét
szá m |áva l igazo| n i a Y íziközmű -szo lg á ltató részé re.

13.A meghibásodási időszakban elfogyasztott ivoviz mennyiségét a
meghibásodás bejelentését mege|őző utolsó mérőleolvasás időpontját
megeIőző 12 hónap összes fogyasztásábó| az egy napra számított
átlagfogyasztás és a meghibásodás időtartama alatt e|telt napok száma
szorzataként ke!| meghatározn i.

14'A Víziközmíj-szo|gáItató részérő| a számlázás fe|ü|vizsgálata szükséges
amennyiben a FelhasznáIó a Vhr. 67' $-ban, illetve 57. s (4) fog|altaknak
maradéktalanuI e|eget tett, számlatartozássa| nem rendelkezik és a
felü|vizsgáIatra vonatkozó igényét jelzi, a vizsgálat alapjának, a meghibásodás
időszakának a bejelentés dátumát mege|őző utolsó mérőleolvasás időpontjátó|
a hiba kijavításának napjáig, de legfeljebb a bejelentést k<ivető 30. napig
terjedő időszakot |ehet tekinteni.

13.2. Házl ivóvízhá|őzatellenőrzése

13.2.1 A Felhasználó el|enőrzési és karbantartási kötelezettsége
1' A fogyasztásmérők és a leszerelésüket megakadá|yoző jogi zárak,

távleolvasásra alkalmas vizmérő esetén az arra felszerelt feldo|gozó és
adatátvite|i egység és a leszerelésüket megakadályoző zárak sértet|en
megőrzéséért és védelméért a Felhasználó fe|e!ős, és a neki felróható okbó|
megrongálódott Vagy e|veszett vízmérő javításának, pótlásának,
szere!ésének, továbbá hitelesítésének költségeit köteles a Víziközmű-
szolgáltatónak megtéríten i.
A Felhasználó a tu|ajdonát képező mérőhely, házi lvóvízhá|őzat és a
csatIakozó vÍziközmú-há|őzat legalább a szám|ázás gyakoriságával
megegyező de legalább havonkénti - rendszerességű ellenőrzésérő|,
karbantartásáró|, meghibásodás esetén ha|adéktalan javításáró|, gondoskodni
köteles.
A Víziközmű-szolgáltató jogosult a tuIajdonát képező ivóvízmérő mérőállását
lega|ább a szám|ázás gyakoriságával megegyező rendszerességge|
e||enőrizni' Amennyiben a mérő ellenórzése alkalmáva| a Felhaszná!ó a
szokásos fogyasztásánál indokolat|an mértékben eltérő fogyasztást tapasztal,
köteles meggyóződni arró|, hogy a felhasználási helyen ta|á|ható valamennyi
kifoIyó e|zárt állapota mellett mutatkozik-e fogyasztás a vízmérőn.
Amennyiben igen, úgy vízelfolyás feltéte|ezhető, ame|yet kÖteles
haladékta|anuI a Yiziközmíj-szolgáltatónak bejelenteni. Amennyiben a kifolyók
e|zárt ál|apota mellett a méro nem mér, de a mért fogyasztás a korábbi, illetve
a tényleges fogyasztást a Felhasználó megítélése a|apján je|entősen
meghaladja, Vagy a tényleges fogyasztáshoz képest a mérő jelentősen
alacsonyabb mérőá|lást jeIez, azt szintén köteles a Fe|haszná|o aYíziközmíj-
szolgá|talónak beje|enten i'

4' A 20 m"/nap átIagfogyasztás fe|etti nem |akossági Felhasználó köte|es a
fogyasztási adatokról naponta nap!ót vezetni, a házi ivovizhá|ozaton vagy
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csatlakozó ivővízhá|ozaton történt javításokró| karbantartási naplót vezetni,
illetve a |eolvasás alkalmával a |eolvasást végző részére bemutatni, a

mege!őző 12 havi át|agfogyasztásátóI indokolatlan mértékben eltérő
fo g ya sztá s t a Y iziközm ű -szo lg á ltató n a k bej e I e n te n i .

5, 
^iel|enőrzési 

és karbantartási kötelezettség megvalósu|ásának bizonyítása a
Felhasználót terheIi'

6' A Fe|használó köte|es a YÍziközmű-szoIgáltatóva|, illetve a fogyasztásmérő
|eolvasását végző szemé|lyel együttműködni, a fogyasztásmérőhöz való
hozzáÍérést biztosítani, annak tisztántartásáról, fagy el|eni védelmérő|
gondoskodni, továbbá a fogyasztásmérő rende|lenes működésérő| a
VíziközmúÍ-szolgáltatót ha|adékta|anul értesíteni.

7. A Fe|használó vagy képviselője köte|es együttműködni az el|enőrzést végző
személlyel, továbbá a felhaszná|ási heIyre történő bejutást és az e|lenőrzést
|ehetővé tenni.

8' A Fe|haszná!ó az e||enórzéskor a házi és a csatlakozó víziközmtÍ-hálizaton
észle|t hibák kijavításáról, i|Ietőleg az eIőírásoktóI eltérő víziközmű-hasznáIat
megszü ntetéséről gondoskodni.

9. A Felhasználó köteles a Víziközmű-szolgáltatónak a szo|gáltatás
igénybevéteIére szo|gáIó ingatlanra a bejutását a jelzett idoben lehetővé tenni.

Á Fe|használó a szükséges munkálatokat nem akadá|yozhatja. A Víziközmű-
szo|gáltató akadá|yoztatása birtokháborítás, amelynek megszüntetésére az
Víziközm ű-szolgá ltató hatóság i-b íróság i utat vehet igénybe.

1o.A Víziközmű-szolgá|tató jogosult a szolgáltatás szabá|yszerű
igénybevételének, az ingatlanokon |évő víziközmű-há|ózatnak az
ellenorzésére, ame|yet az érintett FelhasznáIó előzetesen egyeztetett
időpontban - köteIes |ehetővé tenni.

1,l'Tilos az iviviz-törzshálózatba bekötött házi ivóvízhálózat, helyi (pl: fúrt kút)

vízbeszerzési helyhez kapcso|t vezetékke| (vezetékhá|ózattal) va|ó

összekötése, továbbá a bekötovezetéknek és a házl ivóvizhá|őzatnak
elektromos hálózat és berendezés, villámhárítók fö|delési cé|jára történő
használata.

12.A FeIhasználó köteles mege|őzni, hogy az elválasztott rendszerű
szennyvízhálózatba a csapadékvíz mindennemű (végleges bekötés,
ideigIenes beemelés) bevezetése megvalósuljon.

13.A ÉelhasznáIó köteles a veszélyes anyagok (savak, |úgok, mérgek,
gyógyszerek stb.) szennyvízbe történő bevezetését megakadályozni, továbbá
íártózkodni minden más, nem kommunális-, vagy nem elotisztított szennyvíz
(pl. hígtrágya) bevezetésétőI.

14.Ámennyiben nem csak kommunáIis jel|egű szennyvíz ke|etkezik az ingat|anon
(zsírfogók, olajfogók, e|őtisztítók szÜkségessége) Felhaszná|ó azt köteles
beje|enteni, il|. a víziközmű-szolgá|tató befogadói hozzdjáru|ását beszerezni.
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14. Eljárás územzavar' szünetelés és korlátozás
esetén

1. A Yíziközmű-szolgá|tató a vízikozmíi-há|ózaton végzett tervszerű
karbantartási munkák és Üzemzavarok, az élet- és vagyonbiztonság
veszélyeztetése, a vizbázis egyensúlyának megbom|ása esetén, valamint
mindezek megeltízése érdekében a munkák e|végzéséhez szükséges
mértékben és időtartamban jogosult azlvóvíz szolgáltatás szüneteltetésére.

2' Az előre tervezhető, közérdekű tevékenység kapcsán felmerülő
korlátozásokról a Felhaszná|ókat |egalább három nappa| korábban, a helyben
szokásos módon tájékoztatni kelI. A tájékoztatás e|maradása esetén a
Víziközmű-szolgáltató az érintett Fe|haszná|ó számára egy havi
vízfogyasztásának megfele|ő mennyiségű, de maximum 10 000 liter ivóvíz
ellenértékével megegyező mértékű kötbért fizet.

3. Ha a közműves ivóvízellátásra rendelkezésre á!|ó vízmennyiség természeti
vagy egyéb elháríthatatlan okbó| csökken, a vízÍogyasztás korlátozható. A
vízkorlátozás időszakában foganatosítandó közigazgatási intézkedéseket a
küIön jogszabály szerinti jóváhagyott tervnek és a megállapított fogyasztási
rendnek megfele|ően a település po|gármestere rendeli el. A vízkorlátozás
közzétételéről, a vég rehajtás e|Ienőrzésér<í| a jegyző gondoskod ik.

4. Üzemzavar esetén a közműves ivóvízellátás Vksztv. szerinti kor|átozása
esetén a Víziközmű-szolgáltató a Vksztv. 58. s (10) bekezdésében
meg h atá rozotta k sze ri nt köte les az iv óv íze|látás ró| g o n d oskod n i.

14.1. Víze!|átóhálózat

Ha a közműves ivóvíze|látás a belterület |egalább 20o/o-át, il|etve 500-ná| több
főt érintően előre tervezetten 12 őrát, uzemzavar esetén 6 órát szünete|, a
víziközmű-szolgáltató az ivóvízszükség|et kielégítéséről legalább 10 liter/fó
mennyiségben köte|es gondoskodni. A 12 őrát megha|adó, de 24 őráná|
rövidebb szünetelés esetén legalább 20 |iterlfő,24 őrát megha|adóan lega|ább
30 |iter/főlnap az előírt ivóvízmennyiség.
A szo|gáItatás ,|2 órát megha|adó, de 24 óráná| rövidebb kimaradása esetén
|ega|ább 20 vfő, 24 orát megha|adóan 30 |lÍőlnap az e|őirt ivóvíz mennyiség,
me |yet a V íziközmű -szo I g á ltató köte les b iztos íta n i.

A Felhaszná|ó a közműves ivóvízel|átás közérdekbő| történő korlátozását,
i||etve szünete|tetését kárta|anítás né|kül tűrni köte|es. Az előre tervezhető
közérdekű tevékenység kapcsán felmerülő kor|átozásokró| a fe|haszná|ókat
|ega|ább három nappal korábban, a heIyben szokásos módon tájékoztatja a
Víziközm ű-szolgá|tató.
A közműves ivóvíz-szo|gáItatás kor|átozása akkor közérdekű, ha azt a
vízikozmíj biztonságos működtetésével összefüggo közegészségügyi helyzet,
h á lózatfej lesztés va gy üze m zav ar -e|hárítás teszi i nd oko|ttá.
Korlátozás esetén a vizikozmű-szo|gá|tató 20 |lfőlnap mennyiségben, négy
eme|etné| nem magasabb |akóépület esetén legfeljebb 150 m távolságon
belü|i, négy emeletnél magasabb |akóépü|etben pedig négy emeletnél nem
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nagyobb szintkü|önbségge| járő vízvéte|ezési lehetőséggel (közkifolyóról'

tűásapró|, száIlított vízbőI) biztosítja azivóuizet. 
-

6' Ha a izolgá|tatás szünete|tetése a túzi-vizhá|ózatot is érinti, a Víziközmű-

szoIgá|tató az i|letékes katasztrófavéde|mi kirende|tség előzetesen értesíteni

köteles.

14.1.1 Házi ivóvízhá|őzat

1. Amennyiben a házi ivóvízhálózaton olyan meghibásodás ke|etkezik mely

következtében az ivővíz a környezetben elszivárog a Fe|haszná|ó köteles

annak kijavításáró| és Víziközmű-szo|gá|tató fe|é történő beje|entéséről

ha|adékta|anu l gondoskodn i.

2. Amennyiben a Fe|haszná|ó a meghibásodást szakszerűen kijavította és errő| a

Víziközmű-szolgáltató helyszíni ábnőrzés során meggyőződött, a VízjközmúÍ-

szolgáltató \, elsiivárgott vízmennyiséget a leszám|ázott

szennyvízmennyiségné| nem veszi figyelembe.

14.2. Szennyvízelvezetőhá|őzat

1. A Víziközmű-szolgá|tató köte|es a közműves szennyvízelvezetésrőI

uzemzav ar eseté n is fo lya matosa n gond oskod n i.

2. Amennyiben a Vízik-özmű-szopánatóna| n9T. felróható okok miatti

üzemzavarbó| (p|.: idegenvízzeltú|terhe|t hálózat) káresemény a|akul ki, úgy a

víziközmű-szopaftatón}r kartérítési feIe|őssége nem ál| fenn.

14.2.1 Házi szennyvízhálózat

1. Amennyiben aházi szennyvízhá|ózaton olyan meghibásodás keletkezik mely

következtében idegenvíz (csapadékvÍz, ta|a1víz, hígtrágya, technológiai

szennyvíz, stb.) jut a közüzemi.csatornahálózatba a Felhasználó köteles a

további uearamlások megszüntetésérő|, a hiba kijavításárol 9: Víziközmű-

szo|gáltató felé történó beje|entésérol haladéktalan u l gondoskodn i. 
.

2' Beje-|entés Vagy a kijavítás etmulasztása esetén a Víziközmű-szolgá|tatő az

eIvezetett ióégenvizek mennyiségét jogosu|t |egfeljebb q évre

visszamenotejeien leszám|ázni i||etve a felhaszná|ónak kártérítési

fe|eIőssége ál|fenn.
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15. Szerződésszegés, szabálytalan vízvéte|ezés

15.1. Szerződésszegés aYiziközmű.szolgáltató részéről

1' A Víziközmű-szolgáltató szerződésszegést követ el, amennyiben a Vhr.-ben, a
szo|gáltatási szerződésben, valamint a jelen Üzletszabá|yzatban fog|a|t
kötelezettségeinek nem tesz eleget,

2. A Felhasználó ingatlanán az ivovizzeI va|ó e|látást és szennyvízelvezetést,
tisztítást, a kü!ön jogszabályban és a vízjogi üzeme|tetési engedélyben foglalt
előírásoknak megfe|e!ően és minőségben - a víziközművek
teljesÍtőképességének mértékéig d'rjfizetés ellenében a szo|gá|tatási
szerződésben fogla|t időponttó| kezdődően nem szolgá|tatja.

3. A szolgáltatási pontig terjedő, az Yíziközmű-szolgá|tató üzeme|ésében lévő
vizmű létesítményeinek keze|éséroI, karbantartásáról és a folyamatos
károkozás néIküli üzemeltetéséről nem gondoskodik,

4' A Yíziközmű-szolgáltató kezelésében Iévő vízmérőknek - ide nem értve az
elküIönített vízhaszná|ó tulajdonában |évő mérőket - a mérésügyrő! szóló
1991. évi XLV' tv. áltaI e|oírt időszakos hitelesítésérő| és plombáva| vagy záró
bélyeggeI va!ó eI!átásáró| saját költségére nem gondoskodik.

5. A bekötési és me|lékvízmérőkrő| nyi|vántartást nem Vezet,
6. A Felhasználó írásban tett kérésére a vízmérő rendkívüli felÜlvizsgá|atáró|,

i!|etve hitelesíttetésérő| nem gondoskod ik,
7. A Felhaszná|ó kérésére a házi ivóvízhá|ozat e|Ienőrzéséről 5 napon belü| nem

gondoskodik, amennyiben a Felhaszná|ó annak költségét megfizeti,
8. Ha a Fe|haszná|ó a fogyasztásmérő rende]lenes működését, hibáját a

Víziközmű-szolgáItatónak bejelenti, a bejelentéstő| számított 8 napon be|ü| a
kifogásolt fogyasztásmérőt nem el!enőrzi,

9' Ha a díjelszámolás aIapjáu| szolgá|ó vízmérő nem mér, rende|Ienesen Vagy
hibásan működik, i|letőleg nem olvasható |e, a vizmérő cseréjét nem végzi e|

haIadéktalanul,
10.A bekÖtési vízmérőt nem o|vassa le, és a fogyasztásróI kiá!|ított szám|át a

Felhasználó részére nem juttatja el,
11'Ha a mérő Ieo|vasásakor, e|lenorzésekor, cseréjekor hibára uta!ó jelet

tapaszta|, nem tájékoztatja haladéktalanul szóban, majd 15 napon belül
írásban a felhaszná|ót a tapasztaItakró!, és a FelhasznáIó fe|adatairó!,

12.A fe|haszná|ói panaszokat nem vizsgálja ki, és a vizsgá|at eredményéről a
fe|használót írásban 15 napon be|ü| nem tájékoztatja,

13.A víziközmű-szolgá|tatás tervezett műszaki okbóI szükségessé váló
csÖkkentéséről vagy időszakos szünete|tetésérő!, esetleges mennyiségi vagy
minőségi változásairól a felhasznáIót a kormányrendeletben meghatározott
szerveket nem értesíti, szükség esetén ideiglenes el|átásról nem gondoskodik,

14.A bekötővezeték, ezen belül a vízmérő ellenőrzésének, karbantartásának és
cseréjének időpontjáró| a felhasznáIót írásban Öt nappal korábban nem
értesíti.

A Víziközmű-szoIgá|tató a szolgáltatási szerződés megszegésével okozott kárért
a po|gárijog általános szabályai szerint fe|e|ősséggel tartozik.
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A Fe!haszná|ót, illetve az e|ktj|Önített vízhasználót kártérítés il|eti meg,

amennyiben a kár bekövetkezte, annak összegszerűsége és a Víziközmű-

szolgálíató felróható magatartása közötti okozati összefüggést igazolja.

15.2. Szerződésszegés a Fe|használó részéről

1. A szerződésben meghatározott, rende|kezésre á|ló
adott szolgá|tatási pont vonatkozásában túllépi'

2' A viziközmű-szolgá|tatóval szemben fennálIó fizetési

vagy lekötött kvótát egy

köte|ezettségének nem,

vagy késedeImesen tesz eleget,
3' Aáierződésben fog|alt adatváltozás bejelentési köte|ezettségének nem, vagy

késede|mesen tesz eleget,
4' A viziközmŰ-szolgá|taiást a jogszabályokban e|őírtaktó| eltérő módon,

szabályta|anul veszi igénybe,
5. A fogyásztásmérő e|Énőizését, a hibás fogyasztásmérő javítását, hite|esítési

vagy-.egyéb okbóI történő cseréjét, Vagy a fogyasztásmérő leo|vasását a

széiződésben e|őírtak szerint a viziközmű-szo|gáltató részére nem teszi

lehetővé, Vagy - ha erre megálIapodás a fe|használót köte|ezi _ ezek
javításáró| Vagy a cseréjéro| nem gondoskodik,

15.2.1 Szabá|ytalanvízvéteIezés

1. A házi vízellátó rendszerbőI, vagy a víziközmű-szolgá|tatő hozzájárulásáva|

felszerelt vízmérőn át egyéb 
-vízbeszerzési forrásbó| vételezett vízből

keletkezett szennyvizet, á viziközmű-szoIgáltató hozzt1áru|ása né|kü| a

sze n nyvízelvezető m ű be juttatja ;

2' Azivóvíz közműhá|ózatba bekapcsolt házi ivovízhá|ózatot saját célú vízkivéte|i

művel összeköti;
3, Locsolási cé]ú vízmérőn keresztü| véteIezett vizet nem locsoIási célra

használja;
A vízikózmű-szolgáltatás mennyiségének mérésére szolgáló mérőn vag.y. az
e|zárő szere|vényeken ta|á|haió zárat (p|ombát) a víziközmű-szolgáltató
elozetes értesítése né|kü| megbontja;
A víziközmű-szolgá|tatás mennyiségének mérésére szolgá!ó mérot bárme|y

módon megbontja vagy manipuIá|ja;
Szabálytalán kci2m űhaszná|atn ak minősü l a rendeIlenes mérés megvalósítása

kÜlönösen az a|ábbiak szerint:
a. fordítottan beépített mérő;
b. a mé rőt a vízikazmű -szo| gá lta tő hozzájáru |ása n é lkü | kisze re lték ;

a mérés pontosságának zavarása;
a mérő/mérőheIy ál|apota nem megfelelő;
a záró gyűrű sérü|t;
a mérééugyi hatósági plomba vagy bélyegzés sérült vagy hiányzik;

a mérőn-. egyéb 
- sérü|és (üvegsérülés, fagyott mérő, szándékos

beavatkozás, egyéb mechanikai sérü|és) ta|á|ható;

a mérő gyári száma nem azonos a nyi|vántartásban szereplo számmal;

a mtiaiyag plombazár sérült, Vagy, eltávo|ították, számeltérés Van,

egyértelműen |átható, hogy megbontották;
uály 

" 
Felhasználó a feniieket nem je|entette a víziközmű-szolgáltatónak.

4.

5.

6.

c.
d.
e.
f.
g.

h.
i.
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=7. |vóvízze| kapcso|atos szabálytalan vételezésnek minősü| különösen, ha a
FeIhasználó:
a. ivóvíz-bekötést (csatlakozást) |étesít a víziközmű-szolgáltató hozzá4áruláSa

né|kül;
b. ivóvizet véte|ez a vízmérő előtt, a vízmérő megkerü|éséve| Vagy

kiiktatásáva|;
c. a szolgá|tatás szüneteltetése alatt a víziközmij.há|ózatot haszná|ja;
d. közkifolyóró| történő szabályta|an vízvéte|ezés;
e. tűzcsapról történo szabá|ytalan vízvéte|ezés.

8. ElszámolássaI Vagy számlázássaI kapcso|atos szabá|ytalan vételezésnek
minősü| különösen:
a. a korlátozó berendezések vagy szerelvények engedé|y nélklili e|távo|ítása;
b. lakossági fe|haszná|óként bejelentett, de nem lakossági felhaszná|ónak

minősü l<í feI haszná|ói víziközmű-szolgá|tatás igé nybevéte|.
9. Ha a vízmérő mérőszerkezetének rongálása Vagy a felhaszná|ó egyéb

felróható magatartása miatt az e|számolt víz mennyiségét mérésse| nem |ehet
megá|lapítani, e rende|et e|térő rendelkezése hiányában az e|számo|t víz
mennyiségét a bekötési vízmérő térfogatárama alapján számítássa| ke|l
megá||apítani' Ebben az esetben az e|számolás időtartama nem haladhatja
meg az évi 500 órát.

10' Lejárt hitelességű Vagy lejárt kaIibrációval rendelkező fogyasztásmérő
esetében a Yíziközmű-szo|gáltató szabálytalan közműhasznáIatra kizáró|ag
abban az esetben hivatkozhat, ha bizonyítja, hogy a fogyasztásmérő
megfe|elő időben történő hitelesítése, kalibrálása Vagy cseréje a Fe|haszná|ó
érdekkörében fenná||ó okbó! nem Vezetett eredményre, és a hitelesítés,
kalibráIás vagy mérőcsere érdekében a felhasználási he|yre való bejutást
kezdeményezte.

11' Ha a Felhaszná|o a szabálytalan közműhaszná|at tényét vitatja, a viziközmú-
szolgá|tató a szakértői vizsgálatot a Magyar Mérnöki Kamara
nyi lvá nta rtásá ba n sze rep lo sza ké rtove| e|vé gezteti'

1 2.Amennyiben a szakértői vizsgálat a szabá|ytalan közműhasználat tényét
a. megállapítja, akkor a szakértői vizsgálat e|végzésének kö|tsége a

felhasználót terheli,
b. nem állapítja meg, akkor a szakértői vizsgá|at e|végzésének kö|tsége a

víziközmíj-szo|gá|tatót terheI i.

13.A Fe!használó szerződésszegését avíziközmű-szolgáltató köteles bizonyítani.

15.2.2 Szabá|ytalan szennyvízbebocsátás

1. A Felhasználó szennyvízbekötést !étesít a Víziközmű-szolgáltató
hozzt1áru|ása nélkül;
Ingatlanon keletkezett szennyvizet, építkezéskor keletkező talaj- Vagy
rétegvizet, technológiai szennyvizet, egyéb vizbeszerzési forrásbó| származo
vizet mérés és bejeIentés nélkü| vezet a szennyvíze|vezető műbe;
Az e !vá lasztott re n d sze rű sze n n yt ize|v ezető m ű be csa padé kvizet vezet ;

Az egyesített rendszerű szennyvízeIvezető műbe a víznyelőn keresztü|
szennyvizet vezet;
Elválasztott rendszer esetén a csapadékvíz-elvezető műbe szennyvizet vezet;
A szennyvíze|vezető műbe a hatályos jogszabá|y és a befogadói nyilatkozat
á|tal meg nem engedett minőségű szennyvizet juttat;

T

3.
4.

5.
6.

69 I 144



,G-
i-á!

-
lÜ/A| |oi trVila*e--,/:. * ***. | :'

7 ' Szennyvizet a szennyvíze|vezető műbe a méro
kiiktatásáva|, továbbá a mérés befolyásolásáva| Vezet;

megkerü|éséveI Vagy

a mérón az
fe|szerelt zár

8. A szennyvízmennyiség-mérés befolyásolását valószínűsíti, ha

ilIetékte|en beavatkozás, |eszerelés megakadályozása céljábó|

(p|omba) sértiIt;
9. )zonoo,l(v||.21) Kormányrendelet szerinti káros anyagot vezet be a

szen nyvíze|vezető műbe ;

10. ingat;ánáróI a szennyvíze|vezető műbe jogel|enesen szivattyÚs átemelést

alkalmaz.

15.3. Szabá|ytalanközműhaszná|atszakéÉőivizsgá|ata

1. Ha a Fe|használó a szabá|ytalan közműhaszná|at tényét vitatja, a víziközmű-

szolgá|tati a szakértoi vizsgálatot a Magyar Mérnöki Kamara

nyi|vá nta rtásá ba n sze rep lő sza ké rtőve| e lvég ezteti.
2' Amennyiben a szakértői vizsgá|at a szabályta|an közműhaszná|at tényét

a. megál|apítja, akkor a lzakértői vizsgálat e|végzésének kö|tsége a

felhasználót terheli,
b. nem á!|apítja meg, akkor a szakértöi vizsgálat elvégzésének kö|tsége a

víziközmű-szolgáltatót terheIi.
3. A Fe|haszná|ó sr"'zodé.szegését a víziközmű-szolgá|tató köte|es bizonyítani;

4. Lejárt hitelességű vagy É;art kalibrációval rende|kező fogyasztásmérő

esetében a vízi[özmti-siobáttató szabá|yta|an közműhasználatra kizáró|ag

abban az esetben hivatkózhat, ha bizonyítja, hogy a fogyasztásmérő
megfele|ő időben történő hite|esítése, ka|ibrálása Vagy cseréje a Fe|használó

érdékkorében fenná|Ió okbó| nem Vezetett eredményre, és a hitelesítés,

kalibrálás vagy mérőcsere érdekében a fe|haszná|ási helyre va|ó bejutást

kezdeményezte.

15.4. Szerződésszegés esetén a Fe|haszná|ó vagy eIkü|önített

vízhaszná|ó átta| fizetendő kötbér esetel, mértéke

1. Ha a |ejárt hitelességű fogyasztásmérő hitelesítése Vagy cseréje érdekében a

Víziközmű-szolgáfta[ó a féinaszná|ási he|yre való bejutást kezdeményezte, és

a fogyasztásmérő megfeIeIő időben történó hite|esítése, Vagy cseréje a
FeIháóználó érdekkörében fenná|ló okból nem vezetett eredményre.

Kötbér mértéke: a lejárt hite|ességű fogyasztásmérő hitelesítése vagy cseréje

érdekében megkíséréft he|yszíni kiszál|ásonkénti költség ötszörös mértéke,

azaz 46 99o Ft'(37 0oo Ft + 27oÁ Áfa;, a FelhasznáIó érdekkörében fenná|ló

okbil meghiúsult minden kísérlet után

2. Ha a nem |ejárt hiteIességű fogyasztásméro cseréjének érdekében a
Víziközmű-szolgáltató a fe|hászná|ási he|yre való bejutást e|őzetes időpont

egyeztetést köüetően kezdeményezte, és g {9gy.asztásmérő 
időben történo

cjére;e a Felhasználó érdekkörében fennálló okbó| nem vezetett eredményre'

Kötbér mértéke: a megkísérelt helyszíni' kiszáIlás költségének megfe|elő

tsszeg, azaz 9 398 Ft 11 +oo Ft + 27o/o Áfa;, a Felhasználó érdekkörében

fenná||ó okbi| meghiúsu|t minden kísérlet után

70 I 144



T
3. A Yiziközmíi-szolgáltató hozzdiáru|ása hiányában végzett víziközm(i-

szoIgáItatás igénybevéte|e.

Kötbér mértéke:63 500 Ft (50.000 Ft + 27 %o Afa)_T
Il- 4. A Víziközmű-szolgáltató hozzdjáru|ása nélkül épített bekötővezeték építése

esetén.
T
.t Kötbér mértéke:317 500 Ft (250'000 Ft + 27Yo Afa\

T 5' Az ingatlan tulajdonosa a víziközmű-rendszer üzembe helyezésétő| számított
-l- egy éven be|ül az ingat|ant víziközmű-rendszerbe nem kötteti be,

amennyiben a közműves ivóvízeI|átás biztosításához szükséges víziközmíi-
rendszer a közterületen az ingatlanró| műszakilag elérhető módon kiépÜ|t és
műszaki|ag rendelkezésre á|l, és az ingatlan használata rendszeres emberi
ta rtózkodáshoz kötőd ik.

?
j- Kötbér mértéke: 25 4o0 Ft (20.000 Ft + 27% Afa)

T 6. A Felhasználó, e|különített vízhaszná]ő a záróelem hiányát a Víziközmíi-
l. szolgáItatónak nem je|entette be határidőn belül.

I 
Kötbér mértéke:25 400 Ft (20.000 Ft+ 27o/o Afa)

J- 
7. A házi és csatlak oző ivóviz-hálózat ellenőrzésekor a hálizaton ész|e|t hibák

7 kijavításáról, il|etve az e|őírásoktóI eltéró víziközmű-haszná|at
I megszüntetésérő| a Felhaszná|ó, elkülönített vízhaszná!ó a Yíziközmű-

szolgáltató felhívására határidőn belül nem tesz eleget.
7
I xatbér mértéke: 12 7oo Ft (1o.0oo Ft + 27% Afa)I

t 9. A Felhasználó a szolgáltatás sztinete|tetése a|att a víziközmű-hálózatot
I szabá|ytalanul hasznáIja.

T Ki5tbér mértéke:63 500 Ft (50.000 Ft + 27o/o AÍa)
t* 10.A Felhaszná|ó a szolgáltatás korlátozása a|att a vízikozmű-há|ózatot

T 
szabályta|anul használja:

J-; ^*:::::::ffi':.;ffi:ffi;;
l-

b. vízmérőhelyen történő helyreállítássalT
I_L Kötbér mértéke:63 500 Ft (50.000 Ft + 27o/o Afa)

T ii <l ''.Szerződésben meghatározott rendeIkezésre á|ló Vagy lekötött kvótát a
-I Fe|használó, e|különített vízhasználő tú!|épte.

I
1
a

I
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Ki5tbér mértéke: 127oo Ft (1o.ooo Fím3/nap + 27o/o AÍa\

12. Minden egyéb szabáiyta|an közműhasználat esetén kötbér fizetendő.

Kötbér mértéke: a mindenkor érvényes ivóvízd'rj ötszörösének megfelelő

összeg az il|egá|isan Vételezett ivóvíz-mennyiség után.

13.AmennyibenaVíziközmű-szolgá|tatóavíziközmű-szoIgáltatástaFe|használó
érdekkórében fe|merülő muIasztás orvoslásától számított 3 napon be|ü| nem

á|lítja vissza, Úgy köteles a lakossági feIhaszná!ónak a 4. naptó! a

visézanyitási díj--sO%-ánat megfelelő mértékű kötbért, a 7' naptó| a

visszanyitási díj 100%-ának megfe|e|ő mértékű kötbért fizetni.
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16. Panaszkezelés

A Víziközmű-szolgáltató - annak érdekében, hogy a víziközmű-szolgáltatással
kapcsolatos FeIhaszná|ói megkeresések, rek!amációk, panaszok egységes
eljárással, határidőben kivizsgálásra kerü|jenek és a reklamáció, panász okai
megszűnjenek - a feIhasználói beadványok kezelése és a panaszbejelentések
esetén követendo e|járásrendet az a|ábbiak szerint szabá|yozza'

15.1. Felhasználóibeadványok,megkeresések

1. Felhaszná|ói beadvány: oIyan kére|em, megkeresés, amely a Fe|haszná|ó a
Víziközmű-szolgáltatóval fenná||ó jogviszonyáva|, annak |étrehozásáva|,
tartaImával, megszüntetéséve| összefüggő igény eIintézésére irányu|.
Történhet személyes, telefonos, Vagy írásbeli (levél, fax, e-mai!, stb.) Úton.

2, Reklamáció: olyan feIhasználói beadvány, ameIy egyéni (vélt vagy valós)
jogsérelem vagy érdeksérelem megszüntetésére irányu|.

3. Panasz: Fe|haszná|óí panasznak azt az írásos felhasználói beadványt kell
tekinteni, amikor a Fe|használó a Yiziközmű-szo|gáltatőhoz intézett korábbi
rek|amációjára megtett intézkedése e|len, vagy éppen a várt intézkedés
e|maradása miatt eme! kifogást' Minden esetben panasznak ke|l tekinteni a
Fe|használó áItal közvetlenüI a Megyei Kormányhivata| Fogyasztóvéde|mi
Fe|ügye|őségének Vagy a Magyar Energetikai és Kaziú-szabá|yozási
HivataInak kÜldött rek|amációt.

16.2. A beérkező fe|haszná!ói beadványok rögzítése, archivá|ása

1' Az ügyfélszo|gá|ati irodában írásban benyújtott beadványokat a VíziközmŰ-
szolgáltató igazolás e|lenében veszi át. A Fe|hasznátó valamennyi beadványát
a Víziközmű-szo|gá|tató az elévÜlési határidő végéig visszakereshetően
megőrzi.

2. Amennyiben a Felhaszná|ő az ügyfélszo|gálati irodán szóban terjeszti e|ő
beadványát, a Víziközmíi-szolgáltató gondoskodik annak azonnáli írásba
foglalásáró|, kivéve, ha a Yíziközmíj-szo|gáltató az abban fog|a|taknak
nyomban eleget tesz.

3. A beadvány benyújtásának tényét, i|letve a szóban előterjesztett beadvány
tartalmát a Víziközmű-szo|gáltató jegyzőkönyvben rögzíti. A jegyzőkonyvrol á
Fe|haszná|ó részére másolatot ad valamint továbbítja a dokumentumkeze|ő
rendszerbe történő rögzítéshez. A beadványt az e|évülési határidő |ejártáig,
visszakereshetően ke|l megőrizni'

4. A Yíziközmű-szolgá|tató az e|számolással, számlázássa|, díjfizetéssel vagy
méréssel kapcsolatos ügyben beadvány né|küli, telefonon tÖrténő ügyintézés
esetén is biztosítja az ugyintézés dokumentálhatóságát. Ennek éiáekében
9gyedi ügyszámot alka|maz, ame|yről a hívás során tájékoztatja a
FeIhaszná|ót.

5. A telefonon beérkező szóbe|i reklamáciit, illetve az ügyfélszo|gá|at és a
FeIhasználó közötti te|efonos kommunikáció hangfe|véie|ét a Úizikazmij-
szolgáltató rögzíti, és a hangfe|véte|t az e|évülési határidő végéig megőrzi.
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Hangfelvéte! rögzítésérő| a Fe|használó a te|efonos ügyintézés kezdetekor
tájékoztatást kap' A hangfelvéte|t a Felhasználó - jogosultságának megfeleIo
igazo|ása esetén - ilyen irányú kérése esetén a Yíziközmíi-szolgá|tató
rende|kezésre bocsátja.

16.3. Válaszadási határidő és a szükséges intézkedések végrehajtása

A beadványok Víziközmű-szolgá|tató á|tal történő érdemi megvá|aszolásának
határideje 15 nap. A határidő a beadványnak a víziközmti-szolgáltatóhoz történő
beérkezésekor, Vagy a szükséges egyeztetések végrehajtására nyitva ál|ó
határidő |ejártakor kezdődik. A határidőbe nem számít beIe a felhasználóva|
történő időpont egyeztetéstől a beadvánnyal kapcsolatos helyszíni vizsgálat
elvégzéséig elte|t idő.

16.4. Panaszügyekkezelésénekálta|ánosszabályai

1' A Fe|haszná|ó panassza| a Víziközmű-szo|gáltató ügyfélszolgá|atához, Vagy
felhasználói érdekképviseleti, érdekvéde|mi szervezetekhez ford u Ihat.

2. A Felhasználói panaszok keze|ését a Víziközmű-szolgá|tató a beadványokra
vonatkozó szabályok szerint végzi'

3. A panaszügyek kezeIésével kapcso|atos egyeztetések végrehajtását a
Víziközmű-szolgáltató az ügykezelését támogató ügyviteli és/vagy
dokumentumkezelő rendszerben rögzíti, és a beadványok megőrzésére
vonatkozó szabályok szerint kezeIi.

16.5. AVíziközmű.szolgá|tató eIjárásánakelsődlegessége

1. A Fe|haszná!ó kÖteles a jelen Üz|etszabá|yzat a|apján fennálló jogviszonyával
kapcsolatos mindennemű panaszáva! a hatósági eljárást megelőzően
igazo|ható módon a VízikÖzmű-szolgáltatóhoz forduIni'

2' Ha a Víziközmű-szolgáltató a Felhasználó által benyÚjtott beadványát
érdemben eIutasítja, a Fe|használó a fogyasztóvédelmi hatósághoz, a Magyar
Energetikai és Közmű-szabáIyozási Hivatalhoz, vagy békéltető testülethez
forduIhat, továbbá bíróság e|őtt, polgári peres eljárásban is érvényesítheti
igényét.
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17.1. Ügyfélszolgálatiirodák
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Békéscsaba

Cím:

Nyitva tartás:

Gyomaendrőd

Cím:

Nyitva tartás:

orosháza

Cím:

Nyitva tartás:

5600 Békéscsaba, Szabolcs u. 36.

hétfő: 80a-200a
kedd: B@-12@
szerda: goa_12@; 1230_1Sqo
csütörtök: 80q-í2@; 12@-1509

5500 Gyomaendrőd, Fő u. 83.

hétfő: 80a-2oo0
kedd: g0a_1200

szerda: B@-12@: 1234-1soa
csütÖrtök: 8@-12@; n@-15@

5900 orosháza, Táncsics u.20'

hétfő: 8@-12@; 12@-15@
kedd: B@-1200
szerda: goo_12@; 12u_11sa
csütörtök: 8a0-2o0a

--

--
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MűkÖdési terü|etünkön levő Ügyfélszolgálati irodáinkban munkatárs aink az
a|ábbi ügyekben fogadják partnereinket:

. tu|ajdonosvá|tozás bejeIentése,. végszámla készítése,

. régi és az új tulajdonos adatainak egyeztetése,. felhaszná|ói adatokban beá||t változások bejelentése,. fizetőcím és a néwá|tozás beje|entése,. szo|9áltatási szerződések megkcitése,o számIareklamációk,

. szolgá|tatás szüneteltetése,
o csőtÖrés, Vagy egyéb beIső meghibásodás miatti szám|akorrekció.o €S€tivíz-, és csatornadíj számla készítése,. mérőál|ásokbeje|entése,
. át|agfogyasztások módosítása,. vÍz- és csatornad'rjak befizetése,. e9yéb szám|ák kiegyenlítése,

_t
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. folyószám|a, hátra|ékok egyeztetése, adósságkezelés,. igazo|ások kiadása,
. fizetési mód megvá|toztatása,
o CSoPortos beszedési megbízás fe|véte|e,. részletfizetési igények beje|entése, egyeztetése,. ivóviz-, és szennyvíz-csatorna bekötések létesítése'. megállapodások (bekotések, kÖzműfej|esztések, stb.) megkötése,. meIlékmérőkbeszerelése,
. vízmérok reklamácíós vizsgá|ata,o vízmérő meghibásodások bejelentése,o rendkívü|i, e|lenőrzó vizmérő leolvasás.. he|yszíni kivizsgá|ások, egyeztetések.

17.2. Fiókirodákelérhetősége

Battonya

Cím: 5830 Battonya, Fő u. 58.

Nyitva tartás: kedd: 9@-12@; t230-tsaa
csütörtÖk: 9@-12@: 12@-15@

Békés

Cím: 5630 Békés, Rákóczi u. 3.

Nyitva tartás: kedd: 900-12@; 1239-160a
csütÖrtök: 9@-12@; 1234-15!D

Békéscsaba

Cím: 5600 Békéscsaba, Dobozi u. 5.

Nyitva tartás: hétfő: 8a0-20a0
kedd: g00_12@: 1230_1S00
szerda: g00_12@; ns_15!4
csütÖrtök: 8CI0-12@: 123o-15!p
péntek: 80a-11@

Békésszentandrás

Cím: 5661 Békésszentandrás, Árpád u. 16.

Nyitva tartás: péntek: 800-12@; 1z3a-1sqa

Mezőhegyes

Cím: 5820 Mezőhegyes, Posta u' 21.

Nyitva tartás: hétfő: 900-12@: 1230-16@
szerda: g@-12@: 1230-1500

n
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Sarkad

Cím:

Nyitva tartás:

Szarvas
Cím:

Nyitva tartás:

Szeghalom

Cím:

Nyitva tartás:

Vésztő

Cím:

Nyitva tartás:

5720 Sarkad, Kossuth u. 14.

hétfő: 9@-12@: 1234-16!0
szerda: g0a_12@: 1230_15@

5540 Szarvas, Kossuth u.2513.

hétfő: 9@-12@: 1239-1600
kedd: g00_12@: 1230_15@
szerda: 900-12@; 123a-í6@
csütörtök: 9@-12@: 12@-1s00

5520 Szegha|om, Ti|dy u. 31i í.

hétfő: 9@-í2@; í230-1600
kedd: 8@-12@; 12@-1s-
szerda: goa-12@: 1230-1600

5530 Vésztő, Kossuth u. 49-51'

csütörtök: 9a0-12@: 1230-15@
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Fiókirodáinkban mu nkatársain k az a|ábbi ü gyekben fogadják pa rtnerein ket:

. tulajdonosváltozás beje|entése,. végszámla készítése,

. ré9i és az új tu|ajdonos adatainak egyeztetése,. feIhasználói adatokban beá|lt változások bejelentése,. fizetőcím és a néwá|tozás bejelentése,. szolgá|tatási szerződések megkötése,o számlareklamációk,
o csőtörés, Vagy egyéb belső meghibásodás miatti számlakorrekció.o €S€ti víz-, és csatornadíj szám|a készítése,. mérőállásokbeje|entése,
. átIagfogyasztások módosítása,. viz- és csatornadíjak befizetése,. folyószám|a, hátralékok egyeztetése, adósságkeze|és,. igazo|ások kiadása,
. fizetési mód megvá|toztatása,
o CSoPoftos beszedési megbízás fe|véte|e,. részletfizetési igények bejelentése, egyeztetése,. vízmérők rek|amációs vizsgálata,
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. v|zmé|o meghibásodások beje|entése,
o refidkíVüIi, ellenőrző vizmérő leolvasás,
. helyszíni kivizsgá|ások, egyeztetések.

17.3. Postacím
ALFöLDVIzzrt.
5600 Békéscsaba, Dobozi u. 5.
E-mail cím: uqvfe|@a|fo|dviz.hu

17.4. Telefonszámok

1' Az ügyfélszolgáIat helyi tarifáva| hívható telefonszáma: 06-401922-334
2' Yizmérő állás beje|entés (minden hónap 10,20' ktizött)

helyi tarifáva! hívható te|efonszáma:
3' A hibabeje|entés ingyen hívható te|efonszáma:
4. Ügyfé|szolgá|ati te|efax szám:

06-40t922-006
06-80/922-333
66t523-232

17.5. A szo|gáltatás e|várt színvonala

1. A Yíziki5zmíj-szolgáltató nagy hangsúlyt fektet partnerei minőségi
kiszolgá|ására akár a szo|gáltatás, akár az ügyfélszolgáIati tevékenység
területén. Figyelmet fordít a felhasználói igények fe|mérésére, a
fe|haszná|ókkal va|ó eredményes együttműkÖdés kialakítására.

2' cé| a biztonságos és egyre magasabb színvonalú kiszolgálás az
ügyfé|szolgá|ati kérdésekben is.

3. Ahhoz, hogy megbízható, európai színvonalú, magas minőségi
követelményeket kielégítő szolgáltatást nyújtsunk fontos az irányítási
rendszerek folyamatos fejlesztése. A mérési, e!!enőrzési, e|emzési és
fej|esztési folyamatok által biztosítottak azok az információk, mel|yel a hibák
kiszűrhetők és korrigá!hatók.

4. Ennek érdekében a Vízlkozmű-szolgá|tató a jogszabáIyi kÖvetelmények és a
hatósági e!őírások betartásának szem előtt tartásáva|, legjobb tudásuk szerint
végzik feladataikat, folyamatosan képzik magukat, hogy a gyorsan változó
környezeti kihívásoknak megfe|eljenek, ezze| is hozzé4áru|va a Felhasználói
mege|égedettségéhez.
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18. Hibabejelentés

1. A Víziközmű-szolgáltató köteles a szo|gáltatási terüIetén biztosítani a
felhasználók víze|látását a jogszabályokban előírt minőségben,
mennyiségben, és nyomáson, továbbá gondoskodik a minőség ellenőrzésérő|,
a szakszerű hiba- és kárelhárítás feltéte|einek megteremtéséroI a viziközmŰ-
szolgáltatás helyreálIítása érdekében.

2. A Víziközmű-szoIgáltató a szolgáltatás folyamatossága érdekében
gondoskodik olyan szervezett munkarendrő!, Ügye|eti, készenléti szo|gálatról,
amely a hiba felmerü!ése esetén a legrövidebb időn belü| be tud avatkozni az
érdekelt fe|ek é|et- és tulajdonvédelmében, a nagyobb károk elhárítása és a
szolgá|tatás he|yreál|ítása érdekében. A Víziközmű-szoIgáltató a munkaidőn
kívÜ|i időszakra készen|éti szolgá|atot is fent tart.

3. A szolgáltatássaI kapcsolatban ész|elt meghibásodásokat, Ltzemzavarokat,
egyéb rendellenességeket a bejelentők a VíziközmtÍ-szolgáltató 17.4 pontban
meghatározott díjmenetesen hívható hibabejelentő telefonszámán jelenthetik
be a nap 24 órájában'

18.1. A hibaelhárítás rendje

1. A beje|entett hibákat a Víziközmíj-szolgáltató munkaidőben az operatív
beavatkozó munkacsoport vezénylése útján végzi e|. Munkaidőn tú| a
hibaelhárítást a készenléti szolgá|at hárítja e|. A beje|entett hibákat a
Víziközmű-szoIgá|tató kivizsgálja. A Víziközmű-szolgáltató a közvetlen
kárveszé|lyel járo hibae|hárítást a hibajelentést követően azonna| - de
legkésőbb három órán be!ül - tartozik megkezdeni. A közvetlen kárveszéllye|
nem járó uzemzavar e|hárítást a Víziközmű-szolgáltató a hibaje|entés után
lehetőség szerint azonnal, de |egkésőbb 3 munkanapon belü| tartozik
megkezdeni.

2. Az elhárítást a lehetőségekhez mérten úgy kell megszervezni, hogy az a
szolgá|tatás folyamatos teljesítését a |ehető legkisebb mértékben
akadá|yozza'

3. Amennyiben a tervezett javítás a Fe|haszná|ót, vagy az ingatlan tulajdonosát
közvetlenül érinti p|.: vízkorlátozás a Víziközmií-szolgá|tató értesíti az érdekeIt
feleket.

4' AYíziközmű-szo|gáltató küIönÖs figyelmet fordít avízmérő aknában e!őforduló
meghibásodások javítására, tisztázza, hogy a meghibásodás a szolgáltatási
pont melyik oldalán történt. Amennyiben a VízikÖzmű-szolgáltató karbantartási
kötelezettségébe tartozó vezetékszakaszon keletkezett a hiba, Úgy azt a
Víziközmű-szolgáltató elhárítja. Ellenkező esetben a FeIhasználót a
he|yszínen tájékoztatja a hibajavítás szükségességérőI.
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í 9. Vitarendezés, fe|használói
kezelése, értesítés

19.1. lrányadójogszabályok

megkeresések

o 2011. évi cclx. törvény a víziközmű-szolgáltatásróI
C 58l2O13. (l|. 27.) Korm. rendelet a víziközmű-szolgáltatásró| szó|ó 2011'

évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
o 1995' évi LVll. törvény avizgazdáIkodásró|
o 2O1t2001. (X. 25.) Kórm. rende|et azivovíz minoségi követe|ményeirő| és

az e||enőrzés rendjérő!
o 1991 . évi XLV. törvény a mérésügyrő!
o 127t1991' (X.9.) Korm. rende|et a mérésügyrőI szóló törvény

végrehajtásáról
o 12-3t1997. (V|l. 18.) Korm. rendelet a vizbázisok, a táv|ati vízbázisok,

vaIam i nt az iv ővÍze|látást szo|g á|ó v ízi létes ítmények véde|mé rő !

o 21|2OO2' (lV. 25.) KöV|M rende|et a víziközművek üzeme|tetéséről

o 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvéde|emrőI
o 2009. évi LXXVI. törvény a szo|gáltatási tevékenység megkezdésének és

fo|ytatásának áltaIános szabályairól
o 2011. évi cXIl. törvény az információs önrende|kezési jogró| és az

információszabadságról
o 2oO7 ' évi C)üVll. törvény az álta|ános forga|mi adóró|

o 2003. évi DO(XIX' törvény a környezetterheIésidíjró|

Je|en üzletszabályzat vonatkozó jogszabályokka| e|lentétes rendelkezése

."''i..-n' ÚzIetszab á|yzat barméIy rende|kezésének semmissége a többi

rendelkezés érvényessejet nem érinii. Az érvénytelen rende|kezések helyett a

vonatkozó jogszabá|yok alkalmazandók.

19'2. Bírósági kikötés

A felek a jelen Üzletszabályzatta|, és a közüzemi szerződéssel, annak

te|jesítésévá, megszegésévé|, megszűnéséve|, . érvényességével. Vagy

érte|mezéséve| t<aicsolátban eset|egésen felmerülő minden vitás kérdést

békés úton kíséreInek meg rendezni. Arra az esetre, ha ez nem vezet

eredményre, bármely jogvi{a tekintetében a Polgári Perrendtartás szerint

hatáskörre| és illetékésselgel rende|kező rendes bíróságok jogosultak eljárni.

19.3. Kölcsönös értesítések rendje, határideje, módja.

19.3.1 AVíziközmű.szolgá|tatóelérhetősége

A Fe|használó a Víziközmű-szolgá|tatónak címzett megkereséseket -a 
jelen

Úz|etszabá|yzat kifejezett e|térő rende|kezése hiányában 17. pontban fe|soro|t

ugyfé|szo|gá|ati e|érhetoségeken keresztü| juttathatja e| az Víziközmű-

szoIgáltatónak.
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19.3.2 A Fe|haszná|ó e|érhetőségi adatai

1' A Víziközmű-szo|gáltató a Fethaszná|ónak címzett értesítéseket, |eve|eketpostai kézbesítés, személyes kézbesítés esetén a kÖzüzemi szerződésbenrögzített |evelezési címére, ennek hiányában a Fe|haszna|ó résiére utoljárakibocsátott számlá.n szerep|ő címre kübímeg.
2. E-mai|ben Vagy faxon történő értesítések] leve|ek továbbítása esetén aközüzemi a szerződésében, i|letve a Yíziközmú-.iorgalt.to anyilvántartásában rÖgzített e-mail címre, iltetve fax számra is kü|dheti akü|deményeket a Fe|használónak a YíziközmrÍ-szolgáltató, kivéte|t képeznekez a|ó| a tértivevényes ajánlott kü|demények.
3. Ha a Fe|haszná|ó a megkeresését a Víaközmű-szo|gá|tati fe|é, o|yan e-mai|.ről vagy fax számró| kü|d.í, amely a kÖzüzemi szeraioésben vagy áViztxozmt:-szolgáltató nyilvántartásában nincs rÖgzítve aVíziközmti-szolgáÍtató jógosult amegkeresésre adott vá|aszt a FeÍhasználónak erre az elérhéttiségére

megkü|deni.
4' Ha a Fe|használó közüzemi szerződésben rögzített adataiban bárme|yvá|tozás következik be, arró| a Fe|haszná|o a vaftozas bekövetkezésétő|

számított 30 napon be|Ü| kcite|es a VízikÖzmti-szolgáltatót írásban értesíteni. AFe|haszná|ó az értesítési kÖte|ezettség e|muTasztásávaI a Yízlközm(j-szo|gá|tatónak okozott károkért kor|át|anu-| felel, és a kü|deményet, |evelekmeg nem érkezésére tekintette| az ezekben történt értesítésekrő|, i||etvejognyi|atkozatokró| va|ó tudomásszerzést nem vitathatja, es rartéiiiési vagyegyéb igényt sem é rvényes íthet a Y izjközmű-szo gáftatóva I szemben.

í9.3.3 A Víziközmű.szo|gá|tató értesítésének a köz|ési módjai
1. Az VíziközmŰ-szo|gá|tató a Fe|használónak címzett írásbeli értesítésekFelhasználóval tcirténő köz|ése körében szabadon dönt abban a kérdésben,hogy az a|ábbi kÖz|ési módok közü| me|yiket 

^riá|Áa..^.a. az értesítés szemé|yes kézbesítéise| torténő átadása az Yízlközmíj-
. szo|gá|tatótól kÖzvet|enü| Y"gy megbízottja útján, vagyb. az értesítés postai kézbesítésiet tcirtenci íovailniias"]-uagyc. az értesítés e-mai|ben történő továbbítása az emai|- |e| rendelkezőFeIhaszná|ó esetén, vagy
d. az értesítés,|.u!árnostai vagy integrá|t postai szo|gáltatást végző, i||etveegyéb, |evé.|küldemények kézbésítésére 1ogosutt szolgalíató áltatikézbesítésse|, vagy
e. az értesítés továbbítása a faxsza| rendelkező Fe|haszná|ó esetén Vagy
f ' az értesítés a fe|haszná|ők széles körét érintő tényekrőt, körülményekről,köz|emény"k'9! h irdetményekrő| a V ízlközmű-szo|gá ltato r' onl"uán, Vagya he|yben szokásos módon.

19.3.4 Küldemények kézbesítésére vonatkozószabá|yok

1. A Víziközmíj-szotgáltató mindazon kü|demények tekíntetében, ame|yekrejogszabá|y a tértivevényes küldeményként t,.inteno kézbesítést kÖte|ezőszabá|yként nem írja e|ő, saját be|átása ózerint dönt abban a kérdésben, nogyaz érÍntett kü|deményt postai ajánlott kü|deményként vagy aján|ott szolgá|tatás
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és tértivevényes szolgá|tatás né|kü|i küldeményként Vagy személyes
kézbesítéssel küldi meg a Fe|hasznáIó részére'

2' A Fe|haszná|ő saját kÖltségén koteles gondoskodni arról, hogy részére a
kÜldemények kézbesíthetőek |egyenek.

3. Ajánlott tértivevényes szolgá|tatás nélküli (normál levéI) küldeményekre
vonatkozó szabályok
a. A normá| |evé| küldeményeket (a számlák kivéte!éve|, amelyekre a 3.b pont

rendelkezéseit ke|I a|kalmazni) a megkü|dött |evél ke|tezésének napját
követo 8. napon kézbesítettnek ke|! tekinteni.

b' A YiziközmŰ-szo|gáltató jogosult arra, hogy a FelhasznáIó részére
kibocsátott szám|ákat normál |evélként adja postára Vagy kézbesítse azza|,
hogy ilyen esetben a szám|ákat az Yíziközmíj-szoIgáltató számítógépes
rendszerében rögzített postára adási dátum napját követő 6. munkanapon
kelI kézbesítettnek tekinten i.

4. Tértivevényes ajánlott küldeményekre vonatkozó szabá|yok

a' Az ajánlott küldeményként postára adott küldemények postára adás napját
az VízikÖzmű-szo|gáltató az aján|ott kÜldemények postára adásának
nyilvá nta rtására vezetett postakönyvével jogosu lt igazoln i.

b. A Víziközmű-szolgáltató csak a jogszabályban kifejezetten meghatározott
kü|deményeket ktiteles a FeIhaszná|ó részére tértivevényes aján|ott
kü |deményként megkü Iden i. A közüzemi ivóvíz-szolgá|tatás fe|fü g gesztését
vagy korlátozását megeIőző postai úton továbbított tértivevényes, vagy
futárpostai vagy integrá!t postai szoIgáltatást végző, iIletve egyéb,
levé|küldemények kézbesítésére jogosult szolgá|tató áItal kiküIdött írásbeli
értesítés e|ső kézbesítése, azért voIt sikerteIen, mert a posta a
kü|deményt, ,,az áNételt megtagadta'', jelzésse| adta vissza, i|Ietve a
futárpostai, vagy integrált postai szolgá|tatást végző, illetve egyéb,
levélkü|demények kézbesítésére jogosu|t szoIgá|tató ennek megfele!ő
jelzésse| adta vissza, akkor a küldeményt kézbesítettnek - a címzette|
közöltnek - ke|l tekinteni azon a napon, amelyen a kézbesítetlen
küldeményt a postátó!, Vagy a futárpostai, i|Ietve integrált postai
szoIgá|tatást végző, il|etve egyéb, levélkü|demények kézbesítésére
jogosu |t szolgáltatótó l a víziközmű -szolgáltató visszakapta'
Ha a közüzemi ivóvíz-szolgáltatás fe|függesztésérő| vagy kor|átozásáról
szó|ó írásbeli értesítés a Yíziközmű-szoIgá|tatóhoz ,,nem kereste'' vagy
,,nem Vette át'', ,,címzett elkö|tozött'', ,,címzett ismeretlen'', ucég megszűnt''
vagy posta|áda hiányára utaló jelzésse| érkezik vissza, az iratot - eI|enkező
bizonyításig - a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő
ötödik munkanapon ke|! kézbesítettnek tekinteni. A lakossági
feIhaszná|óvaI szemben a viziközmú-szoIgá|tató á|taI kezdeményezett
közüzemi ivóvíz-szolgáltatás felfüggesztésére vagy kor|átozására csak
oIyan időpontban kerü|het sor, ame|yről a Víziközmű-szo|gá|tató a
|akossági felhasználót előre értesítette. Az értesítés és az intézkedési
idoszak között |egaIább 8 napnak el kell telnie.
A közüzemi szerződést azonnali hatá|lyaI a YíziközmŰ-szo!gá|tató
kizárólag akkor mondhatja fe|, ha a Felhaszná|ót az átvétel igazo|ására
alkalmas módon kétszer felszólította úgy, hogy a második felszó!ítás

c.

d.
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kiküldésére leghamarabb az első felszólítás kézhezvételét követo
tizenötödik napon túl kerülhet sor.

e' A Víziközmű-szo|gáltató tértivevényes ajánIott küldemény mellett sms-ben
is értesítheti a hátralékról azon fe|használókat, akiknek a mobi|
te|efonszáma a nyilvántartásában rendelkezésére álI és ennek
rö gz ítésé h ez hozzájáru !ás u kat adták.

f' A Yíziközmű-szolgá|tató az átvéte| igazolására aIkalmas módon a
Felhasználó részére bárme|y értesítését szeméIyes kézbesítéssel vagy a
Postatörvény szerinti futárposta Vagy gyorsposta, valamint integrált postai
szoIgáltatást végző, illetőleg egyéb, |evélküldemények kézbesítésére
jogosu|t Víziközmű-szolgá|tató útján is eIjuttathatja, kivéve je|en
Üz|etszabályzat eltérő rendelkezése esetén. Ezen kü|deményeket
személyes kézbesítés esetén a kü|deményhez tartozó átvételi lapon a
Felhasználó aláírásáva! igazo|t időpontjában, a Postatörvény szerinti
futárposta Vagy gyorsposta útján történő kézbesítés esetén pedig a postai
szolgá|tató álta! igazolt időpontban ke|l a Fe!használóvaI közö|tnek
tekinteni.

g. Ha a küldemény kézbesítése azért voIt sikertelen, mert a FeIhaszná|o az
átvételt megtagadta, akkor az átvéteI megtagadásáról Felhasználó
következményekrőI való kioktatásáró| jegyzőkönyvet ke|l felvenni. A
küldeményt a kézbesítés megkísérlésének (és a jegyzőkönyv felvéteIének)
a napján kézbesítettnek, a címzette| közö|tnek kel!tekinteni.

19.3.5 A tudomásszerzés vélelmezett napjára vonatkozó szabályok

19.3.5.í A fe|használóra vonatkozó szabályok

1. A jelen Üz|etszabályzat eltérő rendelkezése hiányában a Víziközmű-
szolgá|tató által a Felhaszná!óvaI közö|t értesítéseket, az alábbi közIési módok
a|kaImazása esetén az alábbiakban meghatározott időpontokban ke|l a
Felhaszná|ó á|ta! megismertnek tekinteni:
a. Szemé|yes átadás esetén az átadás Felhaszná!ó aláírásával igazolt

napján.
b, Ajánlott küldeményként történő postai kézbesítés esetén - amennyiben a

szolgáltatóhoz ,,nem kereste'' Vagy ,,nem Vette'' át vagy egyéb közlésseI
sem érkezik vissza - a postára adás napját követő 10' munkanapon azza|,
hogy a postára adás napját a Yiziközmíj-szolgáltató az ajánlott
küIdemények postára adásának nyilvántartására vezetett postakönyvéve!
igazolp.

c. Tértivevényes ajánlott küIdeményként történő postai kézbesítés esetén az
eIIenkező bizonyításáig a postai kézbesítés megkísér!ésének napját követő
tízedik munkanapon akkor, ha a kézbesítés azért voIt sikertelen, mert a
posta a küldeményt ,,nem kereste'', ,,az átvételt megtagadta'', ,,címzett
elköltözött'', ,,címzett ismeretlen'', ucé9 megszűnt'' Vagy postaláda hiányára
uta|ó jelzéssel adta vissza a kézbesítő a kü|deményt a Víziközmű-
szolgáltatónak - az el|enkező bizonyításáig . a címzette| közöltnek kel|
tekinteni akkor is az értesítést, ha a küldeményről, Vagy annak tartalmáról
a címzett nem szerzett tudomást.

d. E-mail útján történő továbbítás esetén az e-mai| küldésének napján,
feltéve, hogy a kézhezvételt a Felhasználó kifejezetten e-mai|ben
visszajelezte.
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e. Telefax útján történő továbbítás esetén a telefaxot küldő eszköz álta| a
si keres tová bbítás te kintetébe n rögzített időpontban.
A Postatörvény szerinti futárposta Vagy gyorsposta vagy integrált postai
szolgáltatást végző á|taltörténő kézbesítés esetén a postai szolgáltató által
igazo|t ldőpontban'
Hon|apon történő közzététel esetén a honlapon történt megje|enés napján.
Sms-ben történő közlés esetén aznap, amikor a Víziközmű-szolgáltatő az
sms-t elküldte.
He|yben szokásos módon történő köz|és esetén a közlemény
megjelenésének a napján.

1 9.3.5.2 Yíziközmű.szo| gáltatóra vonatkozó értesítés i szabá|yok

A jelen Üzletszabályzat kifejezett eltérő rendelkezése hiányában a
Felhaszná|ó álta! az Víziközmű-szo!gáltatóval közö|t értesítéseket, a
Víziközmű-szo|gáltató ügyfélszolgálata á|taIi iktatás napján kel| VízikÖzmű-
szolgá|tató álta| megismertnek tekinteni'

g.
h.

i.
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20. Adatok kezelése, adatvédelem

1. A Víziközmű-szolgáltató és az ellátásért felelős a Felhaszná|ók személyes
adatait Az információs önrendelkezési jogró| és az információszabadságró|
szóló 2011. évi CXI|. törvény és a Vksztv. rendelkezéseinek, i|letőleg a
vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfe|e|ően, célhoz kötötten, jog
gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében, azaz csak a közüzemi
szerződés teljesítése, a teljesítés ellenőrzése, kintlévőségének kezelése és e
tevékenységekhez kapcsolódóan kezeli.

2. A Víziközmű-szolgáltató csak o|yan személyes adatot keze!, amely az
adatkezelés cé|jának megvalósu|ásához e|engedhetetlen, a cél elérésére
alka|mas, de csak a cél megvalósu|ásához szükséges mértékben és ideig.

3. A szerződő fé! keze|t szeméIyes adatainak köre a természetes személy
esetén:
a. a természetes személy neve, azonosító száma,
b. lakcíme,
c. anyja neve,
d. születési helye és ideje.

4. Jogi szemé|yiséggel rende|kező szervezet esetén:
e. jogi személyiséggel rende|kező szervezet e|nevezése, székhelye,

azonosító száma,
f. cégjegyzékszáma, adószáma,
g. képviselőjének neve és adatai (lakcíme, anyja neve)'

5' A víziközmű-szolgá|tató a felhasználók szemé|yes adatait adatkezelés és
adatfe|dolgozás céljábó| kizárolag a veIe üz|eti kapcsolatban állók részére
továbbítja.

6. A 3. bekezdésben meghatározott adatok közül az adatkezelés céljához
szükséges adatok átadhatóak:
a. azadatkeze|ő megbízása alapján a szerződés megkötését, a leolvasást, a

számlázást, a kézbesítést, a díjfizetések és követelések kezelését, a
forgaImazás kezelését, a felhasználási helyek mtÍszaki kivite|ezését,
felü|vizsgálatát, e|!enőrzését, kikapcsolását végző természetes személynek
és gazdá|kodó szervezetnek,

b. a szám|ázási és forga|mazási jogviták rendezésére jogszabály alapján
jogosult szervezetek részére,

c. az uzeme|tetési szerződés megszűnését követően az ellátásért fe|elősnek,
d. az üzemeltetési szerződés megkötését követően a víziközmú-

szolgá|tatónak,
e. a Hivata| á|tal a Vksztv. 32' $-ban foglaltak esetében a közérdekű

üzemeltetonek,
f . a Hivatalnak,
g' a fogyasztóvéde|mi hatóságnak,
h. a bírósági végrehajtásról szó|ó tcirvény előírásai szerint a bírósági

végrehajtónak,
i. a nemzetbiztonság, a honvédelem és a közbiztonság védelme, a közvádas

bűncselekmények ü|dözése céljából az arra hatáskörrel rendelkező
nemzetbiztonsági szerveknek, nyomozó hatóságnak, Ügyésznek, valamint
bíriságnak.
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7. Az átadott adatokka| kapcso|atban az 6' bekezdés a.-g. pontjában
meghatározott adatokat átvevőket a víziközmú-szolgá|tatóva|, eIlátásért
felelőssel azonos titoktartási köte|ezettség terheli. Az adatkezelő köteles a 6.

bekezdés a.-h. pontja esetén az adatátadással egyidejűleg az érintettet
értesíteni.

8. A Víziközmű-szo|gá|tató, mint adatkeze|ő - adatfeldolgozó gondoskodlk az
adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési
intézkedéseket, kia|akítja azokat az eljárási szabá|yokat, ame|yek az adat- és
titokvédelmi szabályok érvé nyre j uttatásához szü kségesek.

9. Az adatvédelem és adatbiztonság fő szabályait jelen üzletszabályzat, a
részIetes szabályokat pedig a Víziközmű-szo|gá|tató adatvédelmi szabá|yzata
tarlalmazza.

20.1. Az adatvédeIem és adatbiztonság fő szabá|ya

20.1.1 Fogalommeghatározások:

adatvédelmi töruény: az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságró| szóló 2011' évi CXIl. törvény (lnftv.);

személyes adat: az érintette| kapcso|atba hozható adat - különösen az érintett
neve, azonosító je|e, valamint egy vagy több fizikai, fizio|ógiai, mentá|is,
gazdasági ku|turá|is Vagy szociá|is azonosságára jellemző ismeret -, va|amint
az adatbó! levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
adatkezelő: az a természetes Vagy jogi szemé|y, i||etve jogi szemé|yiségge|
nem rende|kező szervezet, aki vagy ameIy önállóan vagy másokka| egyÜtt az
adatok kezeIésének célját meghatározza, az adatkeze|ésre vonatkozó
döntéseket meghozza és végrehajtja, Vagy az á!ta|a megbízott
ad atfeldoIgozóvaI vég re hajtatja ;

4' adatkezelés: az a|kalmazott eIjárástó| függet|enü| az adatokon végzett bármely
művelet Vagy a műveletek összessége, így külÖnösen gyűjtése, fe|vétele,
rögzítése, rendszerezése, tárolása, megvá|toztatása, felhasználása,
lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása, záro|ása,
tör|ése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhaszná|ásának
megakadályozása, fénykép-, hang vagy képfelvéte| készítése, va|amint a
személy azonos ítására alka Imas fizika i jellemzők rögzítése ;

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik szemé|y számára
hozzáf érhetővé téte |e ;

n yi lv á n o s s ág ra h ozat a l : az adat bá rki szám ára hozzáf érhetővé téte Ie.

adattörtés: az adatok fe|ismerhetet|enné téte|e oly módon, hogy a
he|yreá|lításu k többé nem |ehetséges;

8' adatfeldotgozás: az adatkezelési műveIetekhez kapcsolódó technikai fe|adatok
elvégzése, firggetIen üI a műveletek vég rehajtásáho z a|kdmazott módszertől
és eszköztő|, va|amint az a|ka|mazás helyétől, feltéve hogy a technikai
feladatot az adatokon végzik;

9' adatfeldotgozo: az a természetes Vagy jogi szemé|y, i||etve jogi

személyiségge| nem rendelkező szervezet aki, vagy amely az adatkezelővel
kötött szerződés a|apján beleértve a jogszabály rende|kezése alapján
történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi;

1O.adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége.

L

2.

3.

5.

6.
7.
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20.1.2 Az adatvéde|mi törvény értelmében és e szabályzat
aIka!mazásában

1. A Víziközmű-szolgáltató az érintette| az adat felvéte|e e|őtt köz|i, hogy az
ad atkeze lé s hozzájáru !áso n a lap u I vagy köte lezo.

2. Az érintett Felhaszná|ó kérelmezheti ázadatkezelő vízlközmíj-szoIgáltatóná|:
a. a tá4ékoztatását személyes adatai keze|éséről,
b. a szemé|yes adatinak helyesbítését,
c. a szemé|yes adatinak - kötelező adatkeze|és kivételéve| - tör|ését vagy

záro|ását.
3. A víziközmű-szo|gáltató a Felhasználó kére|emére annak benyújtásátó|

számított legrövidebb idő alatt, |egfeljebb azonban 30 napon belüi íiásban,
közérthető formában megadja a szemé|yes adati keze!ésére vonatkozó
tájékoztatást.

4. A víziközmű-szo|gá|tató az adatkeze|és során biztosítja az adatok
pontosságát, te|jességét és - ha az adatkezeIés cé|jára tekintette| szükséges. naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkeze!és
céljához szükséges ideig |ehessen azonosítani.

5. A víziközmű-szo|gáltató a fe|haszná|ók személyes adatait a szo|gáltatási
jogviszony megszűnésétől számított 5 év e|teltéveítcirli a nyi|vántartasáoot.

-tr
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21.

1. Megá|lapodás közműves ivóvíz-szo|gáltatásba történő bekotésrő|.(Lakosság)

2. Megál|apodás közműves szennyvízelvezetésbe történő bekötésrő|.(Lakosság)

3. Megá|lapodás víziközmű-rendszerbe történó bekötésról. (Nem lakosság)

4. Közüzemi szeződés lakossági felhaszná|ó részére.

5. Mellékszo|gá|tatási szerződés lakossági felhasználó részére'

6.KözÜzemiszezódésnem]akosságife|használórészére'

7' Me|lékszolgá|tatási szerződés nem lakossági fe|haszná|ó részére.

B. Értesítés leo|vasás megkísér|ésérőlés mérőál|ás beje|entó vá|aszküldemény.

9. Felhata|mazás csoportos beszedés teljesítésére.

1 O. Fe|haszná|ó ad ataiba n bekövetkezett változás bejelentó.

1 1 . Megrende|és ivóvíz szoIgáltatás szÜnete|tetésére.

12'Yízfogyasztásil|etveszennyvízkibocsátásáta|ánymennyiségei.

1 3. Lakossági műszaki előírások.

14.Szerződéste|jesítésébenrésztvevőharmadikszemé|yek

1 5. Szolgá|tatási terü|et

1 6. Kapcso|ási lap vízbekötésh ez, v izmér ő cseréhez

1 7. Kapcsolási lap szen nyvízbekötéshez, szennyvízmérő cseréhez

1 8 . M e g á I |a p od ás v íz i köz m ű -fej leszté s i hozzájár u|ásr ó|

Mel|ékletek jegyzéke
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1. számú me||ék|et

ueoÁlupooÁs vTvíz-szolcÁlrnrÁsBA TÖRTÉNT BEKÖTÉSRŐL (|akosság)

MEGÁllAPoDÁs Ikt.szám :

közműves ivóvíz-szolgáltatásba történő bekÖtésrő| Fe|haszná|ó:

/lakosság/
amely !étrejÖtt egyrészről az

ALFÖLDVíZ zrt' /5600 Békéscsaba Dobozi út
másrészről

5.l mint víziközmű-szolgáltató,

megrendelo, mint felhaszná|ő között az 5812013'(||'27 ') Korm. rendeletben és 2011.
évi CC|X. törvényben fogla|takra figye|emme|

szám alatti ingatlan (feIhasználási hely) víziközmű-rendszerbe történő bekötése
tárgyában az a|ábbiak szerint.

1' Felhaszná!ó kijelenti, hogy a megjelölt ingat|an víziközmű-rendszerbe történő
bekÖtésére igényt tart és kéri annak viziközmíj-szo|gá|tató általi e|végzését.

2' Fe|használó vá|lalja, hogy a bekötés kivitelezésének ellenértékét szám|a
alapján, a viziközmű-szolgá|tatónak, a szám|án megjelö|t időpontig megfizeti'
Felhaszná|ó tudomásu| veszi, hogy amennyiben a szám|a kiegyenlítése a
fizetési határidőre nem történik meg, úgy a jelen megállapodás hatályát veszti,
a viz\közmű-szolgá ltató a bekötés e|végzésére nem köteles.

3. A Felek rögzítik, hogy a bekötés kivite|ezésének ellenértéke:

VízbekÖtésre Ft + ÁFA

4' Felhasználó kije|enti, hogy az ingatlanon gazdáIkodási tevékenységet nem
folytat.
Fe|haszná|ó kijelenti, hogy a je|en megál|apodás szerinti bekötésre vonatkozó
megrendelői nyilatkozatot a fe|használási heIy szerinti ingatlan kizáróIagos /
nem kizáró|agos[*] tulajdonosaként jogosult megtenni. KözÖs tulajdon esetén
az ingatlan bekötésére vonatkozó tu|ajdonosi megállapodás a je|en okirat
elválaszthatat|an mellékletét képezi.
Fe|haszná|ó kijelenti, hogy a je|en megáI|apodás szerinti bekötésre vonatkozó
nyi|atkozatot a felhasználási hely szerinti ingatlan egyéb jogcímen
használójaként teszi meg, az ingatlan tulajdonosának l tulajdonosainak je|en
okirat e!választhatatlan me|lékletét képező beleegyező nyi|atkozata a!apján.
Fe|ek rögzítik, hogy a megrende|és teljesülése esetén a |étrehozott
bekötővezeték
4... ...

'.....Önkormányzatának (címe:' ....'...'...),
mint el|átási fele|ősnek a tulajdonában |évő telepü|ési víziközmű-rendszer
a!kotórészévé válik.
Felhasználó jelen okirat aláírásával kijelenti, hogy a megrendelt víziközművet
a 2011 . évi cclx. számú, a viziközmű-szolgáltatásról szóló törvény 8 s (1)

5.

6.

7.

8.

-'

I

1

1
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1' számú mel|ék|et

bekezdésében fogla|tak szerint, annak üzembe helyezésének időpontjában az
e|látásért fe|elősre térítésmentesen, anyagi e|lenszoIgáltatás né|ktjl átruházza,

9. A Víziközmű-szolgáltató kijelenti, hogy az igényeIt víziközmű szoIgáltatás

kie|égítéséhez szü-kséges vízszo|gá|tatást biztosítanitudja. Vá|la|ja, hogy saját

kivite|ezésében a vízbekötést l vÍzmérő fe|szerelést - amennyiben azt az
idójárás Iehetővé teszi, és a megrende|ő a te|jesítéshez a munkaterüIetet

biztosítja - a 3. pontban szerep|delbnérték mégfizetését követő 30 napon

belülelvégzi.
10.A kivitebies tarta|mazza a szere|ési és a közmű bemérési munkákat. A

kivitelezés a szolgá|tatási pontig történik, amely vízbekötés esetén a vizmérót
követő e|záró szárefuényig terjed. A vízméro eIhe|yezésére szoIgá|ó akna, a

házi v,lzvezeték és csatorna, vaIamint berendezések |étesítése a bekötési

munka kezdetére a FeIhaszná|ó kötelezettsége és feladata.
11.FelhasznáIó tudomásu| veszi, hogy a vízmérők / szennyvízmennyiség mérők

az ALFtLDviz zÍ1., mint víziközmű-szolgáltató tulajdonában á||nak és a
kivite|ezés |ezárását, üzembe helyezését követően is a víziközmű-szolgáItató
tuIajdonában maradnak. A mérőket ennek megfelelóen a. víziközmű-

szoigáItató saját költségén köteles beszerezni és tulajdonosként azokat

nyiM?ntartani. Amennyiben a szo|gáltató tu|ajdonában í!ló mérő

FélhasznáIónak felróható okbó| sérül, meghibásodik vagy használhatatIanná

vá|ik, úgy Felhaszná!ó köteles ezt a tényt szolgáltató feIé haladéktalanul
jelezni éi a meró teljes javítási vagy pótlási költségét SzoIgá|tató részére

megtéríteni.
12.A víziközmiÍ-rendszer bekötés kivitelezésének befejezését, üzembe

he|yezését a felek kapcsolási lapon igazolják.
13.Yíziközmű-szolgáltató kije|enti, hogy a je|en megá|lapodásban fog|alt bekötés

megva lós ításá h oz hozzdjáru|ást ad .

14.A jé|en megál|apodásban nem szabályozott kérdések tekintetében Ptk., a
2011, evi öclx. törvény a VíziközmtÍ-szolgáltatásról, az 58|2013. (||.27.)

számú Kormányrende|et, valamint a hatályos jogszabá|yok az irányadók.

Jelen szerződést a fe|ek, mint akaratukkaI mindenben egyezőt, e|olvasás,

értelmezés és megértés után, helybenhagyóan alu|írott helyen és időben írták a|á.

Békéscsaba' 20'.' év ... hi ... nap

Vízi közmű.szoIg á |tató FeIhaszná|ó

Me||ékletek: - ingatlan tuIajdonosi hozzájáru|ás
- közös bekötéshez tulajdonosok szerződése

Megjegyzés : [*] a megfe|e|ő szöveg a|áhúzandó!
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2. számú melléklet

MEGÁLLAPODÁS KÖZMÚVES SZENNWízELVEzETÉsBE TÖRTÉNŐ BEKÖTÉsRTL (|axosság)

MEGÁt. lAPooÁs |kt.szám :

közműves szennyvízelvezetésbe történő bekötésrő| Fe|haszná|ó:
/|akosság/

ame|y létrejött egyrészrő| az ALFÖLDvízzrt. t56oo Békéscsaba Dobozi út 5./ mint
v íziközmíi-szo |gá |tató, más részrő|

l

.\F

alatti megrendelő, mint fe|haszná|ó kÖzött a módosított 58t2o13'(||,27.) Korm.
rende|etben és a 2011. évi CC|X. törvényben fog|a|takra figyelemme|

szám a|atti ingatlan közműves szen nyvíze|vezetésbe történő bekapcso| ásárő} az
a|ábbiak szerint.

1' Fe|haszná|ó kije|enti, hogy a megje|Ö|t ingat|an viziközmŰ-rendszerbe történő
bekötésére igényt tart és kéri annák vízikö-zmtÍ-szo|gáttató aftaliérvegzését'2. Fe|haszná|ó vál|a|ja, hogy a bekötés kivitetezésének e||enértékét szám|aalapján, a víz'ikÖzmű-szo|gáltatónak, a szám|án megjelölt időpontig megfizeti.Felhasználó tudomásu| veszi, hogy amennyiben á- szám|a kieglen|ítése afizetési határidőre nem történik meó, úgy a jeíen megállapodás tritaryat veszti,a víziközmű-szolgá|tató a bekötés éfuegiesére nem kötetes.3' A FeIek rögzítik, hogy a bekötés kivite|Jzésének e|lenértéke:

_[

I
I
I
I
I
;
I

i

I
1

CsatornabekÖtésre

4' Fe|használó kije|enti,
folytat.
Felhasználó kijelentí, hogy a jelen megál|apodás szerinti bekötésre vonatkozó
megrendelői nyi|atkozatot a fe|haszná|ási he|y szerinti ingatlan kizárólálos /nem kizáró|agos ["] tulajdonosaként jogosu|t megtenni. Kci'zcis tu|ajdon óJetenaz ingat|an bekötésére vonatkozó iuÍajdonosi -megállapodás 

a le|en okirat
elvá|aszthatat|an mel|ék|etét képezi.
Felha.sználó kijelenti, hogy a jeien megállapodás szerinti bekötésre vonatkozónyi|atkozatot a felhaszná|ási he|y szerinti ingat|an egyéb jogcímen
használójaként teszi meg, az ingat|an tulajdonos án"ak ttulajdőnosaiíra[-jeren
okirat elvá|aszthatat|an meIlékletét képező beleegyező nyi|atiozata au|jan.Felek rögzítik, hogy a megrende|és tegesürcse esetén a létrehozottbekötővezeték a

Q1k9rmányzatának(címe:. '..'), minte||átási fele|ősnek a tutajdonában |évő telepütési víziközmű-rendszer
aIkotórészévé válik.

Ápn

hogy az ingat|anon gazdá|kodási tevékenységet nem

5.

6.

7.

I

1

I
IA
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2. számú meiléklet a
8. Felhasználó jelen okirat a|áírásáva| kijelenti, hogy a megrende|t víziközművet !.

a 2011' évi cclx. számú, a víziközmű-szolgáltatásró| szó!ó törvény 8. s (1)
bekezdésében fog|altak szerint, annak üzembe helyezésének időpontjában az -
e||átásért fe|elősre térítésmentesen, anyagi ellenszo|gáltatás nélkül átruházza. 'i

9' A VízikÖzmű-szolgáltató kijelenti, hogy az igénye|t víziközmű szolgáltatás -kie!égítéséhez szükséges szennyvíze|vezetést biztosítani tudja. Válla|ja, hogy
saját kivitelezésében a csatornabekotést - amennyiben azt az időjárás '-
Iehetové teszi, és a megrendeIő a teljesítéshez a munkaterületet biztosítja - a
3. pontban szerep|ő el|enérték megfizetését követő 30 napon belÜle|végzi.

10.A kivite|ezés tarta|mazza a szere|ési és a közmű bemérési munkákat. A ..]

kivite|ezés a szolgá|tatási pontig történik, amely a tisztító idomig (aknáig) J
terjed. A házi csatorna, valamint berendezések létesítése a bekötési munka
kezdetére a Felhaszná|ó kötelezettsége és feladata. 111'A víziközmű-rendszer bekötés kivite|ezésének befejezését, üzembe J
helyezését a felek kapcsolási lapon igazo|ják.

12'Felhaszná|ó tudomásu! veszi, hogy a vizmérők / szennyvízmennyiség mérők taz ALFÖLDviz zrt., mint víziközmű-szolgáltató tulajdonában állnár es a J
kivite|ezés |ezárását, üzembe he|yezését követoen is a víziközmű-szolgáltató
tu|ajdonában maradnak. A mérőket ennek megfelelően a vízikÖzmű-
szolgá|tató saját költségén köte|es beszerezni és tulajdonosként azokat
nyiM?ntartani' Amennyiben a szo|gá|tató tu|ajdonában álló mérő t
Felhaszná|ónak felróható okból sérül, meghibásodik vagy használhatatlanná
válik, úgy Fe|haszná|ó köteles ezt a tényt szolgáltató felé haIadéktaIanul
jelezni éó a merő teljes javítási vagy pót!ási költségét Szolgáltató részére l
megtéríteni.

13.Vizikozmű-szo|gáItató kijelenti, hogy a jeten megá|lapodásban foglalt bekötés I

megvalósításálioz hozzájáru|ást ad. -.'_.|- - . .-9._.. 
I

14.A jelen megá|lapodásban nem szabályozott kérdések tekintetében Ptk., a
2071' evi cö|x' i.i'eny aVíziközmű-szolgáltatásril, a 58t2O13. (t|.27.) számú I
Kormányrendelet, valamint a hatályos jogszabályok az irányadók. I

Jelen szerződést a fe|ek, mint akaratukka| mindenben egyezőt, e|otvasás, érte|mezés
és megértés után, helybenhagyóan a|u|írott he|yen és időben írták alá.

Víziközmű-szoIgá|tató

Me|lék|etek: - in gat|a n tulajdo nosi hozzájáru|ás
- közös bekötéshez tu|ajdonosok szerzodése

Megjegyzés : ["] a megfe|e|ő szöveg aláhúzandó!

Fe]haszná|ó
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uecÁlnpooÁs vlztxtzuŰ RENDszERae rtnrÉNÓ BEKtTÉsRŐt (Nem |akosság)

MEGÁlI.APoDÁs
víziközmű-rendszerbe történő bekötésrő|

/nem |akosság /

Ikt.szám

Fizető

ame|y |étrejött egyrészró| az ALFÖLDV|Z zÍt' /5600 Békéscsaba, Dobozi út 5./ mint

víziközmű-szo|gáltató, másrészrő|

alatti megrende|ő, mint felhaszná|i között a módosított 58/2013, (||,27') Korm. rende|etben
és 201 1. évi CCIX. törvényben foglaltakra figye|emme|

-J
-t
-tJ

I-'l
Í

:i:

T

T

I
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I
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IT
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n

szám a|atti ingat|an (fe|haszná|ási he|y) víziközmű-rendszerbe történő bekötése tárgyában
az a|ábbiak szerint.

1. Fe|haszná|ó kije|enti, hogy a megje|ö|t ingatlan víziközmű-rendszerbe történő
bekötésére igényt tart és kéri annak víziközmű-szolgáltató á|ta|i e|végzését.

2. Fe|használó vál|a|ja, hogy a bekötés kivitelezésének e|lenértékét szám|a a|apján, a
víziközmű-szolgá|tatónak, a számlán megje|öIt időpontig megfizeti. Fe|hasznáIó
tudomásu| veszi, hogy amennyiben a számla kiegyen|ítése a fizetési határidőre nem
történik meg, úgy a je|en megál|apodás hatályát veszti, a viziközmű-szo|gáltató a
bekötés elvégzésére nem köte|es.

3. A Felek rögzítik, hogy a bekötés kivitelezésének el|enértéke:
Vízbekötésre

Csatornabekötésre

........Ft + Árn

Árn

4. Fe|haszná|ó kije|enti, hogy a je|en megá||apodás szerinti bekötésre vonatkozó
megrende|ői nyilatkozatot a fe|haszná|ási he|y szerinti ingatlan kizáró|agos / nem
kizárólagos [*] tu|ajdonosaként jogosult megtenni' Közös tu|ajdon esetén az ingat|an

bekötésére vonatkozó tu|ajdonosi megá||apodás a je|en okirat e|vá|aszthatatlan
me||ék|etét képezi.

5. Fe|haszná|ó kije|enti, hogy a je|en megá||apodás szerinti bekötésre vonatkozó
nyi|atkozatot a fe|haszná|ási he|y szerinti ingat|an egyéb jogcímen haszná|ójaként
teszi meg, az ingat|an tu|ajdonosának / tu|ajdonosainak je|en okirat e|vá|aszthatat|an
me||ék|etét képező be|eegyezó nyilatkozata a|apján.

6. Felek rögzítik, hogy a megrende|és te|jesÜ|ése esetén a létrehozott bekötővezeték
4... ...
Önkormányzatának (címe:.. .............), mint
e|látási fe|e|ősnek a tu|ajdonában lévő te|epü|ési vizikÓzmŰ-rendszer a|kotórészévé
vá|ik.

1, Fe|használó je|en okirat a|áírásáva| kije|enti, hogy a megrende|t víziközművet a 2011'
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évi CC|X. számú, avíztkozmŰ-szo|gáltatásró| szó|ó törvény 8.s (1) bekezdésében
foglaltak szerint, annak üzembe he|yezésének idópontjában az e|látásért fe|eIősre

térítésmentesen, anyag i el|enszo|g áltatás né|kü l átr uházza'
8' A Víziközmű-szo|gá|tató kije|enti, hogy az igénye|t víziközmű szo|gá|tatás

kie|égítéséhez szükséges vízszolgá|tatást / szennyvíze|vezetést biztosítani tudja.

Vá||alja, hogy saját kivite|ezésében a vízbekötést l vízméro fe|szere|ést l
csatoinabekötést - amennyiben azt az idqárás |ehetővé teszi, és a megrende|ó a

te|jesítéshez a munkaterületet biztosítja - a 3. pontban szerep|ő e||enérték

megfizetését követő 30 napon be|ü| elvégzi'
9' A kivitelezés tartalmazza a szerelési és a közmű bemérési munkákat. A kivite|ezés a

szolgáItatási pontig történik, ame|y vízbekötés esetén a vízmérót követő e|záró
szeréfuényig, csatornabekötés esetén a tisztító idomig (aknáig) terjed. A vízméro
e|he|yezésére szolgá|ó akna, a házi vizvezeték és csatorna, valamint berendezések
|étesítése a bekötési munka kezdetére a Fe|haszná|ó köte|ezettsége és feladata.

10'A víziközmű-rendszer bekötés kivite|ezésének befejezését, Üzembe he|yezését a
fe|ek kapcso|ási |apon igazo|ják.

1 1. Fe|haszná|ó tudomásu| veszi, hogy a vízmérók / szennyvízmennyiség mérők az
ALF$LDVíZ zÍt., mint víziközmŰ-szo|gá|tató tu|ajdonában ál|nak és a kivitelezés
|ezárását, üzembe he|yezését követően is a víziközmű-szolgá|tató tu|ajdonában
maradnak. A mérőket ennek megfele|ően a viziközmű-szo|gá|tató saját kö|tségén
köte|es beszerezni és tulajdonosként azokat nyilvántartani. Amennyiben a szo|gáltató
tu|ajdonában á|ló mérő Felhaszná|ónak fe|róható okbó| sérü|, meghibásodik vagy
haszná|hatat|anná válik, úgy Fe|haszná|ó köte|es ezt a tényt szo|gá|tató felé
ha|adékta|anu| jelezni és a mérő te|jes javítási vagy pót|ási kö|tségét Szolgá|tató
részére megtéríteni.

12.Yíz|közmű-szotgáttató kije|enti, hogy a jelen megálIapodásban fogla|t bekötés
megva|ósításához hozzájáru|ást ad.

13.A jelen megá||apodásban nem szabályozott kérdések tekintetében Ptk', a 2011. évi
cclx. törvény a Yiziközmű.szo|gá|tatásró|, a 5812013. (||'27 ') számú
Kormányrende|et, valamint a hatályos jogszabá|yok az irányadik.

Jelen szeződést a felek, mint akaratukka| mindenben egyezőt, elolvasás, értelmezés és

megértés után, helybenhagyóan a|ulírott helyen és időben írták a|á.

Víziközm ű-szolgáltató

Me||ékletek: - i n gatla n tu |ajdonosi hozzájáru|ás
- közös bekötéshez tu|ajdonosok szerzódése

Megjegyzés : [*] a megfe|e|ő szöveg a|áhúzandó!

FeIhaszná|ó
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4. számÚ melléklet

KözÜzEM| szr nzl o És nxossÁG I F ELHAsZt.tÁlT nÉszÉne

xozÜzew szenzőoÉs

rexossÁat retueszuÁtŐ nÉszÉne

Szerződés szám:

Amely |étrejött avíziközmŰ-szo|gá|tatásró|szóló 2O11' évi cc|X. törvény és az annak
egyes rendelkezéseinek végrehajtásáró| szó|ó 5812013' (||' 27 ') Korm. rende|et a|apján az
a|ábbi szeződő fe|ek között, aza|ábbi tartalomma|.

1. Szerződő Felek

1 .1. A Víziközmű.szoIgáltató adatai :

Név: A|fö|dvizZrt.; Székhely: 5600 Békéscsaba,Dobozi út 5; Leve|ezési cím: 5601
Békéscsaba, Pf. 96; Cégjegyzékszám: Cg. 04-10-001580; Adószám: 131OO887-2-O4;
Bankszám|aszám: oTP NYRT. 11733003-20077617-00000000; Hon|apcím:
www.a|fo|dviz.hu; Te|efonszám: 061401922-334; Telefax: 66t523-232; emai|:
uqvfel@alfoldviz. hu
továbbiakban : Víziközmű.szo|gáltató

,|.2. Az fe|haszná!ási hely tuIajdonosának adatai:
A tu|ajdonos Fe|haszná|ói azonosítója:
Neve:
Szü|etési neve:
Anyja neve:
Lakcíme:
Emai|címe:
Levelezésicíme:

1.3. SzolgáItatást igénybe vevő Fe|használó:
Felhasználó azonos ítója :

Neve:
Szü|etési neve:
Anyja neve:
Lakcíme:
Emai|címe:
Leve|ezésicíme:

Szü|etési helye ideje:

Telefonszáma:

Szü|etési helye ideje:

Telefonszáma:

I

j

T
-l

l
I
i

továbbiakban: Fe|haszná|ó

1.4. Felhasználási he!y:
Fe|haszná|ási hely címe:
Felhaszná|ási he|y azonosítója:
Vízmérő gyári száma:
Szennyvízmérő gyári száma:

Megnevezése:

vizmérő név|eges átmérője:
Szennyvízmérő névleges átm.:

1
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2. Szerződés tárgya

Je|en Szerződés |étrejött a Víziközmű-szo|gáltató, másrészrő| a Felhaszná|ó (továbbiakban
egyÍ.ittesen Fe|ek) között, a je|en megál|apodás 1'4' pontjában rögzített Fe|használási he|yre
vonatkozóan, alu|írott he|yen és napon az a|ábbi fe|téte|ekke|.
A je|en Szerzódés alapján a Víziközmű-szo|gá|tató a Felhaszná|ó részére közműves
ivóvíze||átást biztosít, továbbá a Yíziközmű-szo|9á|tató a fe|használási he|yen keletkező
szennyvizet e|vezeti, megtisztítja, a tisztított szennyvíz hasznosításáró| eIhe|yezésérő|
gondoskodik a je|en Szeződésben meghatározott feltéte|ek szerint.

3. Szerződéskötés fe|tételei

3.1.Az adott fe|haszná|ási he|yre vonatkozó a Fe|haszná|ó részéről történt írásbe|i
igénybejeIentés.

3.2. A fe|haszná|ási he|yen nincs |ejárt határidejű Vagy vitatott számlatartozást a
Y íziközmű-szo l g á ltató fe |é.

3.3. A Fe|haszná|ó a szo|gá|tatást nem gazdá|kodó tevékenységnek folytatásához veszi
igénybe.

3.4. A fe|haszná|ási he|yen a közmúives ivóvíz és közműves szennyvíz-szo|gá|tatás
igénybevételéhez szÜkséges műszaki- és technikaife|téte|ek biztosítottak legyenek'

3.5. Az ingat|an tu|ajdonosának írásbeli hozzájárulása a szerződéskötéshez, ha az
igénybejelentő Fe|haszná|i az ingat|an egyéb jogcímen haszná|ója.

4. Fizetési mód, számIázás

4.1. A Felhaszná|ó által váIasztott fizetési mód:
o <banki átuta|ás>
o <post?ikészpénz-átuta|ásimegbízás(csekk)>
o <CSoPortos beszedési megbízás>
e <személyesdíjbeszedés>

4.2. Szám|ázási mód:
. <papír a|apú>
o <elektronikus>

4.2.,|. SzámIák kibocsátásának gyakorisága:
o <havonta>
o <kéthavonta>
o <félévente>
. <évente>

4.3. A Fe|használó köte|es a Szerződés szerinti díjait a Víziközmű-szo|gá|tató álta| a
FeIhasználó részére a szoIgá|tatás igénybevéte|ének e||enértékérő| kiál|ított és
megkü|dött szám|án fe|tüntetett határidóig a Víziközmű-szo|gáltató részére
megfizetni.
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4.4. Szám|ázás

4.4.1. A Víziközmű-szolgá|tató a szo|gá|tatási díjról felhaszná|ási he|yenként,
időszakonként szám|át bocsát ki.

4.4.2. A VíziközmŰ-szo|gá|tató köte|es a szám|a Fe|haszná|ó részére történő
e|juttatásáró| oly módon gondoskodni, hogy a szám|a kiegyen|ítésére a
Felhaszná|ónak a kézhezvételtő| |egalább 8 nap rendelkezésére á||jon'

4.4.3. Ha az e|számo|ás időszaka a két hónapot meghaladja, a Víziközmű-
szo|gá|tató jogosult részszámlát kibocsátani. A részszám|a a|apja - ha a fe|ek
ettő| e|térően nem állapodnak meg - az e|őző 12 hónap tény|eges
fogyasztásából számított át|agmennyiség.

5. Víziközmű.szolgá|tatás műszaki, minőségi je||emzői

5.1. A szolgáltatási pont
5.1.1. lvóvíz-szo|gá|tatási pont az ivóvíz-bekötővezetéknek a FeIhaszná|ó felőli

végpontja.

5.1'2. Szennyvíze|vezetési szo|gá|tatási pont:
Fe|haszná|ó felő|i vég pontja.

a szennyvíz-bekötovezeték

5.2. Minőségi jeIlemzők

5.2.,|. A szo|gá|tatott ivóviz minősége a szo|gá|tatási ponton a hatá|yos
jogszabá|yoknak, il|etve a vÍziközmű-szo|gáltatásra vonatkozó engedé|yeknek
megfelel.

5.2.2. A szennyvíze|vezetéssel kapcsolatos szo|gá|tatási tevékenységet a
Víziközmű-szolgá|tató a mindenkor hatályos jogszabá|yoknak megfe|e|ően
végzi.

5.3. Műszaki jellemzők és szolgáltatással kapcsolatos kötelezettségek

5.3.1. A Yíziközmű-szo|gá|tató a közműves ivóvízellátást |ega|ább 1,5 és |egfe|jebb 6
bar há|ózati nyomás mel|ett a Szeződés 5. pontja szerinti szolgá|tatási ponton
köteles te|jesíteni.

5.3.2. Ha a közműves ivóvíze||átás a be|terÜ|et lega|ább 2Oo/o-át, i|letve 500-nál több
fót érintóen e|óre tervezetten 12 órát, Územzavar esetén 6 órát szünete|. a
Yíziközmű-szo|gáltató az ivóvízszükséglet kie|égítésérő| lega|ább 10 |iter/fő
mennyiségben köte|es gondoskodni. A 12 órát megha|adó ' de 24 6ráná]
rövidebb szünete|és esetén |ega|ább 20 liter/fö, 24 órát megha|adóan legalább
30 |iter/fölnap az e|őírt ivóvízmennyiség.

5.3.3. A Fe|haszná|ó a közműves ivóvíze|látás közérdekbő| történő kor|átozását.
i|letve szünete|tetését kártalanítás né|kü| tűrni köte|es' Az e|őre tervezhető
közérdekű tevékenység kapcsán fe|merü|ő kor|átozásokró| a Fe|haszná|ókat
lega|ább három nappal korábban, a he|yben szokásos módon a YiziközmŰ.
szo|gáltató tájékoztatja.
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6. Díjmegá!|apítás

6.1'A víziközmii-szolgá|tatásért a Fe|használónak a 2011. évi cc|X. törvény és a
fe|hata|maza'" áiáplan kiadott miniszteri rendelet szerinti díjat ke||-fizetnie' Abban az

esetben, 
".n"nnvioEn " 

áÚár a je'en szerződés megkötéséi követően megváltoznak,

úóy 
" 

,n"guá|tozíatott díj a szeződés részévé válik'

6.2. A felhasználási he|yen az elfogyasztott víz mennyiségét a bekötési vízmérő által mért

adatok alapján halározza meg a Víziközmű-szolgáltató'

6.3' A szennyvíze|vezetési helyró| a szennyvizduezető műbe kerÜlő szennyvíz

mennyisége *e-'Z..á, meies nianyaoan pedig az adott helyen fogyasztott

vizmehnyÉég alapu|véte|éve| ál|apítható meg.

6.3.1. n s,eniyiÍ' mónÁvisegeÁei( ; megÉatározásnál a Víziközmű-szolgá|tató az

alábbi réiáetezett ménnyiségeket nem veszi figyelembe:

6.3.1.í. Az a szennyvízmennyiség, ami az--- 
engedélye alapján üzeme|tetett, saját céIú

nyert e|helyezést,
6.3.1.2. A' ;;il;yvizmennyiség, amelynek.a közüzemi szennyvizhá|ozatba

vezetését minőségi u"gy 
"gieu 

orór miatt az illetékes vízügyi hatóság

megti|totta, és szakszeru, ;rtatommentes elhelyezését a Fe|használi

igazolta,
6.3.í'3. Azavizmennyiség, amely aházi ivóvízhálózat, il|etve a csatlakozó

natozát meg n iua.óoa'á következtében a környezetben e|szivárg ott'

6.3.1.4. A házi ivovÍzhdózatra a Víziközmű-szo|gáltató .és .a fe|használó

írásbelimegál|apodásaaIapjánte|epített|ocsolásivízmérőnmért
elkü|önített locso|ási vízhaszná|at mennyisége.

6.4. Leo|vasás

AVíziközmrj.szo|gá|tatóévente|egalább'egya|ka]ommalakötelesa
fogyasztásmeroiieótvasni, továbbá a leo|vasást megelőzően, legalább 5 napos

idŐtartam 
'"gj"lóié'eud 

a FelhÁ'nato tigy"lmét .fáhíVja a |eolvasás várható

idejéról a teolíásas e|őtti uto|so 
"ámmua-n, 

szam|a me|lék|etében Vagy egyéb

módon.

6'4.1.Afelhaszná|ásihelyenaLeotvasásigyakoriság:
o <fé|évente (január.jú|ius hónapban)....>
. .n"gy"dévönte $anuár, ápri|is, augusztus, december}>

. <évente (augusztus)>

6.4.2.Amennyiben a Víziközmű-szoIgá|tató fogyasztásmérő leolvasásakor az

e|ózetesenléIzett időpontuan nám t"udta rtigzíténi a mérőállást, köte|es értesítést

hagyni a |evélszekrényben u"ty t"letnetó..módon a felhaszná|ási helyen' Az

értesítésben a Víziközmű-.ióígan"to fe|hívja a Felhasználó figyelmét a

leolvasás második megkísérléséiek idejére, annak nem megfe|elősége esetén

az idŐpont-egyeztetés lehetőságére - azza|, .h:gv a Ieo|vasásra lega|ább

munkanapon 20 óráig lehetőségét biztosít -, a Víziközmű-szolgáltató időpont-

egyeztetÁie alkalmaé elernetoitóere és a leolvasás legkésőbbi időpontjára. A

|eolvasás 
-iJópoÁú 

tekintetébán" a Víziközmű-szo|gá|tató és a Felhasználi

köteles megegyezni.

4. számÚ melléklet

iIletékes vízügyi hatóság
szennyvíze|he|yező műben
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4. számú melléklet

6.4.3. Ha az isméte|t |eolvasás is eredményte|en, aViziközmtÍ-szolgáltat ó az ivóvíz-és a szennyvíz-mennyiséget - az üzleiszabályzatában íréónátározottszámítássa|, a leo|vasás második megkísér|ésének napját megelőző 12 hónapát|agfogyasztását a|apul véve. á|lapitja ffieg, valamiÁt 5 ;;po; időtartammegjelö|éséve| tértivevényes levétben, Vag' egyéb igazolháto módon aYiziközmŰ-szolgá|tató köteles a Fe|hasznaió figye|mét felhívni a leo|vasás|egfeljebb két hónapon belüli ismételt evegzésener várható io";e1.". Azértesítésben megje|ö|t, az időpont-egyeztetes.í tenetőség során vjLsztnató|eolvasási időpontnak legalább két naión 7 oráltól 20 orai! tarto időtártamot iskel| tartalmaznia. Az értesítésnek tarta|maznia ke|| a iizikozmr:-szolgá|tató
ídőpont-egyeztetésre a|ka|mas. e|érhetőségét is. Az értesítésrrek Éga|ább 8nappal a megjelö|t |egkorábbi |eolvasási idtípont e|őtt a Fethaszná|órendelkezésére kel| ál|nia.

6.4.4. Ha a (6.5'2) bekezdés szerinti értesítés eltenére a Fe|haszná|ó nem él azidőpont-egyezteté.s |ehetőségéve|, vagy nem biztosítja a leotvasá. 
"luég,e.et, "V íziközmŰ-szolg áltatót a leolvasás e|má radásáért nem terheli fe|el<isséj.

6.5. Szo|gáltatási díj visszatérítésének a módja

6.5.1. Ha a Felhasználónak tú|fizetése ke|etkezik, azt a Yíziközmű-szotgá|tato aFe|haszná|ó részére késede|mi kamattat növetten a visszatérítééi igénye|ismerését vagy megállapítását követő 15 napon oálutJovaida.

6.5'2. Abban az esetben, ha a visszajáró és késede|mi kamattal növe|t összeg az1000 forintot meghaladja a Felhas2ná|ó kérhetiaz összeg visszafizetését.

6.5.3. A 6.5.1 pontban hivatkozott késede|mi kamat időszaka a visszatérítésjoga|apját képező időszak kezdő dátumátó| a visszáiéritési igény elismliesenetvagy megál|apításának a napjáig tart.

7. A Víziközmii.szolgá|tatás díja

7.1. Alapdíj::
7.2. Fogyasztás arányos vízdÍj:
7.3. Fogyasztás arányos csatornadíj:
7.4. Vizterhelési díj:

-J

;
"i_

l
T

r
L

r
t

I

T
I

t

FVhó
FUm3
FUm3
FUm3

8. Szerződés Iétrejötte időtartama

8'1. Je|en szeződés, írásban, a Fe|ek a|áírásáva| |ép hatá|yba és hatá|ya határozatlanideig tart.

8. 2. A V íziközm(j-szo |g á|tatás meg kezdésének az időpontja : <év. hó. na p>

9. Fe|haszná|ó szemé|yében bekövetkezett vá|tozás.bejeIentési köte|ezettség

A Fe|haszná|ó szemétyében bekövetkezett vá|tozást a korábbi és az újFe|haszná|ó köte|es avizmérőá|lás megjelölésévela változástó|számított 30

I
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napon be|ül a Yiziközmű-szolgá|tatónak beje|enteni az üz|etszabá|yzatban
meghatározottak szerint. A beje|entés elmu|asztása esetén a felhasználási helyenfennál|ó díjtartozás megfizetéséért és a Víz|kozmu-szo|gáltatót ért károkért a
korábbi és az új Felhasználó egyetem|egesen fe|e|.

í0. Szerződésszegés

,|0.1. Víziközm(j-szolgáltatórészérőlszerződésszegésnekminősü|ha:

10.1.,|. Nem értesíti az e|őírt határidőben a Fe|haszná|ot a karbantartási, fe|újításiVagy fej|esztési munkák miatti sziinete|és időpontjáró| és várható
időtartamáró|.

10.,|.2.A szo|gá|tatás minósége és a szolgá|tatás színvonala a jogszabá|yokban, a
mtjködési engedé|yében Vagy az uz|etszabá|yzatában e|óiil.at<nat< nem fele|
meg,

í0.1.3.A szolgáltatást a szerződésben rögzített idópontban nem kezdi meg, VagyjogelIenesen szünetelteti,
10.1.4.A VíziközmŰ-szo|gá|tatónak fe|róható módon olyan fogyasztásmérőt

Üzeme|tet, 9me|y érvényes hite|esítésse| vagy ka|ibráci.óval neir. rendelkezik,és annak hite|esítéséle Vagy kalibrá|ásárá-jogszabá|y vagy szerződés a
V íziközmű-szo|gáltatót köte|ezi,

í0.1.5. A Víziközmíj-szo|gáltató az üz|etszabályzatban fog|a|t egyéb
kötelezettségeit nem te|jesíti'

10.2. AFelhasználórészérőlszerződésszegésnekminősül,ha:

10.2.1. A szeződésben meghatározott, rende|kezésre á|ló vagy |ekötött víziközmú-
fejlesztési. hozzájáru|ás a|apján meghatározott mennyiseget egy adott
szo|gáltatási pont vonatkozásában túl|épi,

10.2.2. A Víziközmű-szolgáltatival szemben fenná||ó fizetési kötelezettségének
nem, Vagy késede]mesen tesz eleget,

10.2.3. A szerződésben fog|a|t adatvá|tozás beje|entési kötelezettségének nem,
vagy késede|mesen tesz e|egett,|0.2.4. A víziközmű-szo|gáltatást a jogszabályokban e|őírtaktó| eltérő midon,
szabá|ytalanul veszi igénybe,

10.2.5. A fogyasztásmérő et|enőrzését, a hibás fogyasztásméró javítását,
hite|esítési Vagy egyéb okból történő cseréjét, Vagy a fogyasztásmérő
|eolvasását a Szerződésben előírtak szerint a Vuxozőti-szorgáítáb iészére
nem teszi lehetővé, Vagy - ha erre megá|lapodás a Felhasziatot köte|ezi -
ezek javításáró| vagy a cseréjéről nem gondoskodik,

,|0.2.6. Az üz|etszabályzatban fog|a|t egyéb kötelezettségeit nem teljesíti.

í0.3. . Szabá|ytalan közműhaszná|at esetén a Yiziközmű-szo|gá|tató azÜz|etszabá|yzatéban meghatározott mértékű kötbér érvényesítéseö 1ágosult.Amennyiben a Fe|haszná|i a záro bé|yeg vagy ptomba hiányát nem ;eleniáfte be,
abban az esetben a Víziközmű-szo|gá|tató tart-eiitesi igényt érvenyeslinet, továbbájogosult a víziköz'.mű-szo|gá|tatas rörlatoz ására es te-ttuggesztésére, ha a hite|es
mérés fe|téte|ei a he|yszínen nem á|líthatók helyre.

10.4._. Amennyiben a Víziközmri-szo|gá|tató a víziközmű-szotgá|tatást a
Fe|h aszná|ó érdekkörében fe]merü|ő m u las}tás orvoslá sától szá m ított 3-na óán be|u I
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4. számú melléklet

10.5. nem á|títja vissza, úgy köteles a |akossági Felhasználónak az
Üz|etsza bá lyzatban meg határozott módon és mértékben rtiibert fizetn i.

10.6. A szeződésszegés jogkövetkezményei tekintetébe n aVíziközmű-szo|gá|tató
m i n den ko r h atá |yos Üz|etsza bá |y zatában fog |a lta k az ir ány adők.

í 1. Vegyes rendeIkezések

11.1. Je|en Szerzódés elvá|aszthatat|an részét képezi a Víziközmű-szolgáltató
h o n la pj á n e|é rh ető Üz|etszab á|y zat'

,|1.2. A je|en szerződést a|áíri tu|ajdonos tudomásul veszi, hogy amennyiben a
Felhasználó szolgá|tatási jogviszonybó| fakadó kötelezettségeit fregszegi,- úgy a
víziközmÚ-szo|gáltatásról szó|ó 2011, évi cc|X. törvény z. s o. poit;" álapjáir a
Szolgá|tatóval szemben fe|e|ősség terheti.

,|,|.3. A Víziközmű-szo|gá|tatő az á|ta|a kötött közüzemi szezódésekre vonatkozóan
Üzletszabá|yzatot do|golott ki. A Felhaszná|ó elismeri, hogy jogviszonyára a
VíziközmŰ-szolgá|tató honlapján megta|á|ható mindenkori 

- 
Üzjeíszau á|yzatban

rögzített fe|tételek irányadóak, kivéve, ha adott kérdésrő| a Fetek á ;etenSzeződésben kifejezetten másként rende|keznek. Jelen Szeződés a|áirásáva| a
Felhaszná|ó kije|enti továbbá, hogy a Víziközmű-szo|gáltató Üz|etszabá|yzatát
megismerte, rendelkezéseit magára nézve köte|ezőnek fogáoja e|.

,|.|.4. A Szolgá|tatási szeződést közműves ivóvízellátás esetén a Felhaszná|ó 60
napos határidővel fe|mondhatja.

11.5. Ha a szerződést az ingat|ant egyéb jogcímen haszná|ó mondja fe|, e|őzetesen
a tu|ajdonos hozzdjárulását is be ke|l szereznie. A víziközmű-szo|gáitatáéi szeződés
felmondása nem érintheti hátrányosan az ingat|anon más Fethasiná|ó által igénybe
vett közműves ivóvíz-szo|gáltatást.

11.6. A közüzemi szeződést aYíziközmű-szo|gá|tató azonnali hatá||ya| kizári|ag
akkor mondhatja fel, ha:
1,|.6.1.annak fenntartása a víziközmű-rendszer te|jesítőképességét megha|adó

igénybevételt eredményez, kivéve, ha ez a Viziköimű-szo|gáltató
be|eegyezéséve| történt,

11.6.2. a Felhasználó nem működik együtt a felhasználási hely szabá|yos
kiaIakítása Vagy a fogyasztásmérő berendezés eIhe|yezései |eolvasása
érdekében,

1í.6.3. a víziközmű-szolgáltatás fenntartása közegészségügyi vagy műszaki okból
veszélyezteti az e||átás biztonságát.

12. A közüzemi ivóvíz.szo|gáttatás fetfüggesztésének vagy kor|átozásának és
visszaá!|ításának szabályai

12.,|.1.A VíziközrnŰ-szo|gá|tató a közüzemi ivóvíz-szolgá|tatást kütön berendezés
beépítéséve| időben és mennyiségben kor|átozhatja, felfüggesztheti vagy az
átfo|yó ivóvíz mennyiségét csökkentő szűkítőt he|yezhet e|. 

--

--l
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12.1.2. A Víziközmű-szolgá|tató az a|ábbi fe|téte|ek együttes fenná||ása esetében
jogosu|t a vÍziközmű-szo|gá|tatás 12'1.1' pontjában fogla|t intézkedések
megtételére:

a) a) a |akossági Felhaszná|ó fizetési kötelezettségéve| 60 napot
megha|adó késede|embe esett,

b) b) a |akossági Fe|haszná|ó álta| fizetési ha|adék adásáró|vagy
rész|etfizetési |ehetőség rő| kezdeményezett egyeztetés esetében az
egyeztetés a Yiziközmű-szolgá|tatóva| nem vezetett eredményre,
vagy e|őrefizetrÍs mérő elhelyezésében egyeztek meg,

c) A megyei népegészségügyi szakigazgatási szervet e|ső
aIka|ommal a fe|szó|ítássaI egyidejű|eg, második a|ka|omma| 8
nappa| az intézkedés bevezetését mege|őzóen a Yiziközmű-
szolgá|tató értesítette.

,|2.2. A Víziközmű-szolgáltató és a Fe|használó e|térő írásos megá||apodásának
hiányában a |akossági Fe]haszná|óva| szemben a közüzemi ivóvíz-szolgá|tatás
fe|függesztésére vagy korlátozására csak olyan idópontban kerü|het sor, ame|yrő| a
Víziközmű-szo|gá|tató a |akossági Fe|haszná|ót e|őre értesítette. Az értesítés és az
intézkedési időszak között |ega|ább 8 napnak e| ke|| te|nie. Az értesítésben a
Víziközmű-szo|gá|tató köte|es meghatározni azt az 5 munkanapot, amely időszakon
belül a közüzemi ivóvíz-szo|gá|tatás fe|függesztését vagy kor|átozását végre kívánja
hajtani. Az értesítésnek téte|esen tartalmaznia ke|| a lakossági Felhaszná|óva|
szemben fenná||ó te|jes követe|ést jogcímenként összegszertíen, azok eredeti
fizetési határidejével együtt.

12.3. A Fe|haszná|ó - amennyiben a közüzemi ivóvíz-szo|gáltatásra igényt tart -

közüzemi díjtartozásának, va|amint a korlátozás foganatosításáva| és
visszaál|ításávaI kapcso|atban fe|merÜ|ó díj rendezését a Víziközmű-szo|gá|tató fe|é
igazo|ni köteles. A Víziközmű-szo|gá|tató ezen igazo|ás közlését követő 3 napon
be|ü| a víziközmű-szo|gáltatást te|jes körűen visszaá|lítja'

í 3. AdatvédeImi tájékozató
A Víziközmű-szo|gá|tati a 201,t. évi CC|X. törvény a|apján adatkeze|tinek mintÍsÜ|,
amelyre tekintettel a Fe|haszná|ók szemé|yes adatait az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságró| szóló 2011' évi CX||. tv' rende|kezéseinek
betartásával, va|amint a 2011. évi cclx. törvényben és az Üz|etszabályzatában
rögzített célbó| és formában jogosu|t keze|ni, fe|do|gozni, továbbítani.

Fe|ek a jelen Szeződést áto|vasás és értelmezés után, mint akaratukkaI mindenben
megegyezőt, jóváhagyólag írják alá. Jelen Szeződés 2 pé|dányban készü|t.

Kelt:

FelhasználiV í z ikÖz m ű- szol g á ltati
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MELLÉKSZoLGÁLTATÁS| sZERZlDÉs LAKossÁG| FELHASZNÁLT RÉSZÉRE

MELLÉKszoLGÁLTATÁst szenzŐoÉs

LAKossÁGt FELHASZNÁLó nÉszÉne

Szerződés szám:

Amely létrejott av.íziközmíj-szo|gáltatásró| sziló 2O11' évi cc|X. törvény és az annak
egyes rende|kezéseinek végrehajtásáró| szó|ó 58t2o13' (||' 27') Korm' rendélet a|apján az
a|ábbi szeződő felek között, az a|ábbi tarta|omma|.

14.Szerződő Felek

14.1. AVíziközmű.szolgáItatóadatai:
Név: A|földvíz Zr1'; Székhely: 5600 Békéscsaba,Dobozi Út 5; Leveiezési cím: 5601Békéscsaba, Pf. 96; Cégjegyzékszám: Cg. O4-10-00.1580; Adószám:131OO887-2-O4;
Bankszámlaszám: OTP NYRT 11733oo3.2oo77617-00000000; HonlapcÍm: www.a|fo|dviz.hu;
Telefonszám: 061401922-334; Telefax: 661523-232; emait: ugJfs.].@allqJ!.vjalu
tov ább i akb an: Víz iközm ri-szoI g á|tató

14,2. Az felhasznátási heIy tu|ajdonosának adatai:
A tu|ajdonos Felhasznátói azonosítója:
Neve:
Szü|etésineve:
Anyja neve:
Lakcíme:
Emai|címe:
Leve|ezésicíme:

14.3. SzolgáltatástigénybevevőEtkü|önítettVízhaszná|ó:
Fe|haszná|ó azonos ítója :

Neve:
Születési neve:
Anyja neve:
Lakcíme:
EmaiIcíme:
Levelezésicíme:

továbbiakban : EIkü|önített Vízhaszná|ó

14.4. EIkü|önített felhaszná|ási he|y:
Vízellátás módja: <me|lékvízmérőn keresztü|>
Felhasználási he|y címe: Megnevezése:
Felhasználási hely azonosítója:
Vízmérő(k) gyári száma:
Szennyvízm érő gyári száma:

Szü|etési he|ye ideje:

Telefonszáma:

Szü|etési he|ye ideje:

Te|efonszáma:

vizmérő névleges átméróje:
Szennyvízmérő névleges átm.:
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5.számÚ metléklet

í5. Szerződés tárgya

Jelen Szerződés tétrejött a Víziközmű-szo|gáttató, másré szrő] az ElkÜtönített Vízhasznátó(továbbiakban eovütte:el 
.FeFki lö.tt' "',i"l"n' '"jarnp"9 ás 1.4' pontjában rogzített

':lü[i:li:,. 
felháóználási r.ervi.í uái""tto,oán, 

"tuliioi'.'r''"ry"n és napon az alábbi

A je|en Szeződés alapján <a Víziközmúi-szo|gáltató az Elkülönített Vízhasználó részéreközműves ivóvízellátáóí' oiztosii,.'-'..l.tovaooá; ; ú;ikÖ}mű-szo|gáttató az etkü|önítettfelhasználási he|yen 
.keletkező s,"nnyuizet elvezeti, 

-'á-gi1s'tít1a, 
a tisztított szennyvíz

ff,:ilt|.g:ról . 
ethe|yezésértjl g*áó.k*iir<I''"l".jer"n." s.",,odésben meghatározott

í6. E|kü|önített vízhaszná|atravonatkozó szerződés megkötésének fe|téte|ei

',.'ionun. il'J5il;!lfl:.,[''jn:::á|atra vonatkozó az E|kü|önített Vízhaszná|ó részéről

16.2. A metlékvízmérőnek a házi r.vóviz-há|ózatba történő beépítésé hez abekötésivízmér(5 szerinti Fe|hasznátó, u"É'int 
"i 

i"ó.1-l"' t'a]jonosan" k hozzájáru|ása'

',.'..,',"á'...":[T:1'iil.:;liá:::il:;.;,:?y,:: nincs |ejárt határidejű vagy vitatott

16.4. Afe|használá'si he|y v.izfogyasáásának bekötési, vízmérőve|történő mérése,és ]<özÜzemi szeződés mLgÉ6"ámelyhez 
"' "rr.udnitett 

vízhaszná|at csatlakozni

16.5. Ú1 ett<ut<initett vízhasználat tétesítése és a meg|évő elkÜ|önített fethaszná|óihely esetén a bekötési ui'meií.'e1Tli i"tú.';aü.i.iáryn"r, és a szeződni kívánó

'til'."J#Tl2hasznátonar 
rá;Jrt náta,io";ú.;;úil;'ása a Víziközmíi.szolgáltató

'...u",,, 
'ná.;;j".zná]o 

a szo|gáltatást nem gazdálkodó tevékenységnek folytatásához

16.7. A fe|használási he|yen a vu és a csatorna szolgáttatás igénybevétetéhezszükséges műszaki- és tecÉnikai relieteler bi't".ít;tük 
'"gyenek.í6.8. Az ingattan tu|ajdonosának írásbeli hozztláru|ása a szezcidéskötésh ez, ha azigénybejelentó ElkÜlönített váÁas 

="alo ii"g"t'#iöi3n;og.i'"n hasznátja.

14.5. Bekötési vízmérőszerinti Fe|haszná|ó:

Fe|haszná|ó azonosítója :

Neve:
Címe:
Emai|címe:
Leve|ezésicíme:
Képviselője:

Te|efonszáma:
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5'szám(l melléklet

1 7. Fizetési mód, szám!ázás

17.1. Az Elkülönített Vízhaszná|ő á|tal vá|asztott fizetési mód:. <banki átuta|ás>
o <postái készpénz-átuta|ási megbízás (csekk)>
r <CSoPortos beszedési megbízás>
. <személyesdíjbeszedés>

17.2. SzámIázási mód:
. <papír alapú>
o <elektronikus>

17 .2.1.Szám|ák kibocsátásának gyakorisága:
o <havonta>
o <kéthavonta>
o <fé|évente>
o <évente>

17.3. Az Elkülönített Vízhaszná|ó köte|es a Szeződés szerinti d'rjait a Yíziközmű-
szo|gáltató á]ta| a Elkülönített Vízhasznáti részére a szo|gá|tatás igénybevéte|ének
e||enértékérő| kiá||ított és megkÜldött szám|án fe|tüntetett natariooig á vizikozmt:.
szolgáltató részére megfizetni.

17.4. Számlázás

17.4.1.A Víziközmű-szo|gá|tató a szolgá|tatási díjró| feIhaszná|ási helyenként,
időszakonként számlát bocsát ki.

17.4.2.A YiziközmŰ-szo|gáltató köte|es a szám|a Felhasználó részére történő
e|juttatásáról 9|y módon gondoskodni, hogy a számla kiegyen|ítésére a
Felhasználónak a kézhezvéte|től lega|ább 8 nap rendelkezésere á.t;on.

,|7.4.3.Ha az elszámo|ás időszaka a két hónapot megha|adja, a Víziközmű-
szolgá|tató jogosu|t részszámlát kibocsátani. A részszámla a|apja - ha a fe|ek
ettől e|térően nem á||apodnak meg - az e|őző 12 nóÁap tényleges
fogyasztásából szám ított átlag mennyiség.

18. SzoIgáltatás műszaki, minőségi je!lemzői

18.1. A szolgá|tatási pont
,|8.1.,|.Ivóvíz-szo|gá|tatási pont az ivóvíz-bekötővezetéknek a Fe|haszná|ó fe|ő|i

végpontja.

18.1.2.Szennyvíze|vezetési szo|gá|tatási pont: a szennyvíz-bekötővezeték
Felhaszná|ó fe|ő|i vég pontja.

18.2. Minőségijellemzők
A szo|gáltatott ivóvíz minősége a szo|gáltatási ponton a hatá|yos jogszabá|yoknak,
i||etve a szo|gáltatásra vonatkozó engedé|yeknek megfe|e|. n szennyiizelvezetésse|
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5.számú melléklet

kapcso|atos szolgá|tatási tevékenységet a Víziközmű-szolgáltató a mindenkor
hatá|yos jogszabá|yoknak megfe|e|ően végzi.

18.3. MűszakijelIemzőkésszolgá|tatássalkapcsoIatoskötelezettségek

í8.3.1.A Víziközmű-szo|gá|tató a közműves ivóvíze||átást |ega|ább ,l,5 és |egfe|jebb 6
bar hálózati nyomás mel|ett a Szerződés 5. pontja szerinti szo|gá|tatási ponton
köte|es te|jesíteni.

18.3.2.A me||ékszo|gá|tatási szerződés a|apját képezó me||ékvízméró beépítése
(fe|szere|ése), cseréje esetén, azza| egyidejű|eg a me||ékvízmérőt rjzembe ke||
he|yezni és az i||etéktelen beavatkozás, |eszere|és megakadályozása cé|jából
p|ombáva| vagy záro bé|yegge| ke|| e|látni. Az üzembe he|yezésró|, va|amint a
plombával Vagy záro bé|yegge| va|ó e|látásról a Víziközmű-szolgá|tató
gondoskodik.

18.3.3.A me||ékvízmérő üzembe helyezését, va|amint plombával vagy zárő bé|yegge|
való el|átását a Víziközmű-szo|gáltató Üz|etszabá|yzatában meghatározott
fe|téte|eknek megfe|e|ő vál|aIkozó is e|végezheti'

.t8.3.4.Ha a közmŰves ivóvízellátás a be|terü|et |ega|ább 20o/o-át, i||etve 500-ná| több
fót érintően e|őre tervezetten 12 orát, uzemzavar esetén 6 órát szünete|, a
Víziközmű-szo|gá|tató az ivóvízszÜkség|et kielégítéséró| |egalább 10 |iter/fó
mennyiségben köte|es gondoskodni. A 12 órát meghaladó, de 24 őráná|
rövidebb szünetelés esetén |ega|ább 20 |iter/fö, 24 órát megha|adóan |egalább
30 |iter/fölnap az e|őírt ivóvízmennyiség.

18.3.5. A Felhasználó a közműves ivóvíze||átás közérdekbő| történő kor|átozását,
i|letve szüneteltetését kártalanítás né|kü| tűrni köte|es. Az e|őre tervezhető
közérdekű tevékenység kapcsán fe|merü|ő kor|átozásokró| a Felhaszná|ókat
|ega|ább három nappa| korábban, a helyben szokásos módon a Víziközmű-
szo|gá|tató tájékoztatja.

19. Díjmegál!apítás

19.í. A víziközmű-szo|gá|tatásért az E|kÜ|önített Vízhaszná|ónak a 2011' évi cctx.
törvény és a fe|hatalmazása alapján kiadott miniszteri rende|et szerinti díjat ke||
fizetnie. Abban az esetben, amennyiben e díjak a jelen szerződés megkötését
követően megvá|toznak, úgy a megvá|toztatott dij a szerződés részévé vá|ik'

19.2. Az e|különített fe|haszná|ási he|yen az e|fogyasztott víz mennyiségét a
me||ékvízmérő(k) á|tal mért adatok a|apján határozza meg a VÍziközmű-szo|gáltató.

19.3. A szennyvízelvezetési he|yrő| a szennyvíze|vezető műbe kerÜ|ó szennyvíz
mennyisége mérésse|, mérés hiányában pedig az adott he|yen fogyasztott
vízmennyiség a|apu|vételéve| ál|apítható meg.

19.3.1.A szennyvíz mennyiségének a meghatározásná| a Yíziközmú-szo|gá|tató az
a|ábbi rész|etezett mennyiségeket nem veszi figye|embe:

í9.3.1.1. Az a szennyvízmennyiség, ami az i||etékes vízÜgyi hatóság
engedé|ye a|apján üzeme|tetett, saját cé|ú szennyvíze|he|yező műben
nyert e|he|yezést,

19.3.1.2. Az a szennyvízmennyiség, ame|ynek a közüzemi szennyvizhá|őzatba
vezetését minőségi vagy egyéb okok miatt az il|etékes vízügyi hatóság
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megti|totta, és szakszerű, ártalommentes elhe|yezését a Fe|haszná|i
igazolta,

19.3.1.3. M a vízmennyiség, ame|y a házi ivovízhá|ózat, i|letve a csat|akozó
há|őzat meg h i básodása következtében a környezetben elszivárg ott,

19.3.,|,4. A házi ivóvizhá|ózatra a Víziközmű-szo|gá|tató és a Fe|haszná|ó
írásbe|i megá|lapodása alapján telepített |ocso|ási vízmérőn mért
eIkü|önített Iocso|ási vízhaszná|at mennyisége.

19.4. Leolvasás

A Víziközmű-szo|gáltató évente |ega|ább egy a|kalomma| a köte|es a
fogyasztásmérőt |eolvasni, továbbá a |eo|vasást mege|őzően, |ega|ább 5 napos
időtartam megjelöléséve| az E|kü|önített Vízhaszná|ó figye|mét fe|hívja a leo|vasás
várható idejérő| a leo|vasás e|őtti uto|só szám|ában, szám|a me||ék|etében Vagy
egyéb módon.

19.4.1.Az"':lJi#:""TJi.lffi 
l.?'1."J"Ty""joilil::T*.gyakoriság:

: :ff:I.";'.""öJ:'iiluár, 
á pri| is, au g usztus, decem be r)>

19.4.2.Amennyiben a Viziközmű-szo|gá|tató a fogyasztásmérő Ieo|vasáskor az
e|őzetesen je|zett időpontban nem tudta rögzíteni a mérőá|lást, köte|es értesítést
hagyni a |evé|szekrényben Vagy fe||e|hető módon a fe|haszná|ási he|yen' Az
értesítésben a Víziközmű-szoIgá|tató felhívja az EIkü|önített Vízhaszná|ó
figye|mét a leo|vasás második megkísér|ésének idejére' annak nem
megfele|ősége esetén az időpont-egyeztetés lehetőségére - azza|, hogy a
leolvasásra lega|ább munkanapon 20 óráig |ehetőséget biztosít -, aYiziközmŰ-
szo|gáltató időpont-egyeztetésre aIkaImas e|érhetőségére és a |eo|vasás
legkésóbbi időpontjára' A leo|vasás időpontja tekintetében a Víziközmű-
szo|gá|tató és az Elkülönített Vízhaszná|ó köteles megegyezni'

19.4.3.Ha az isméte|t |eolvasás is eredménytelen, a Víziközmű-szo|gá|tató azivoviz-
és a szennyvíz-mennyiséget - az üz|etszabá|yzatában meghatározott
számítássa|, a leo|vasás második megkísérlésének napját mege|őző 12 hónap
át|agfogyasztását a|apul véve á||apítja ffieg, valamint 5 napos időtartam
megjelö|éséve| tértivevényes |evé|ben, Vagy egyéb igazolható módon a
Víziközmű-szolgá|tató köteles a Fe|haszná|ó figye|mét fe|hívni a |eo|vasás
|egfe|jebb két hónapon be|ü|i ismételt elvégzésének várható idejére' Az
értesítésben megje|ö|t, az időpont-egyeztetési lehetősé9 során vá|asztható
|eo|vasási időpontnak lega|ább két napon 7 órátő!20 oráig tartó időtartamot is
kel| tarta|maznia' Az értesítésnek tarta|maznia kel| a Víziközmű-szolgá|tató
időpont.egyeztetésre a|ka|mas elérhetőségét is. Az értesítésnek |egalább 8
nappa| a megjelö|t |egkorábbi |eo|vasási időpont előtt a Fe]haszná]ó
rendelkezésére kel| á|lnia.

19.4.4. Ha a (6.4'2) bekezdés szerinti értesítés el|enére az E|kÜ|önített Vízhaszná|ó
nem él az időpont-egyeztetés |ehetőségéve|, vagy nem biztosítja a |eo|vasás
e|végzését, a Vizikozmű-szo|gá|tatót a |eo|vasás elmaradásáért nem terhe|i
feIeIosség.
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19.5. Szolgá|tatási díj visszatérítésének a módja

19.5.1.Ha az ElkÜ|önített Vízhaszná|ónak túlfizetése keletkezik, azt a VíziközmŰ-
szo|gáltató az Elkülönített Vízhaszná|o részére késedelmi kamatta| növelten a
visszatérítési igény e|ismerését vagy megá|lapítását követő 15 napon belü|jóváírja'

19.5.2.Abban az esetben, ha a visszajáro és késedelmi kamattal növe|t összeg az,t000 forintot meghaladja az Elkü|önített Vízhaszná|ó kérheti az összeg
visszafizetését.

19.5.3.A 6.5'1 pontban hivatkozott késede|mi kamat időszaka a visszatérítés
joga|apját képező időszak kezdő dátumától a visszatérítési igény e|ismerésének
vagy megá||apításának a napjáig tart.

20. A vízi közm ű.szolgáltatás szolgáttatás d íja

20.1. A|apdíj:
20.2. Fogyasztás arányos vizdíj:
?9.3. Fogyasztás arányos csatornadíj:20.4. Vízterhelésidíj:

20.5. A szo|gáltatáshoz kapcso|ódó mindenkor hatá|yos egyéb díjakat a ViziközmŰ-
szo|g á ltató közzétett árjegyzéke tafta|mazza.

21 . Szerződés létrejötte ldőtartama

21.1. Je|en szerződés, írásban, a Felek a|áírásávat |ép hatályba és hatálya ]

határozatlan ideig tart'

2,|,2. A Szo|gáltatás megkezdésének az időpontja: <év.hó.nap>

22. Elkü|önített Vízhasználó személyében bekövetkezett vá|tozás.beje|entési
kötelezettség

Az E|különített Vízhasználó szemé|yében bekövetkezett vá|tozást a korábbi és az újElkü|önített Vízhaszná|ó köteles a vízmérőál|ás megje|ö|éséve| a vá|tozástó| számított 30napon be|ü| a .Vizikozmű-szo|gá|tatónak béje|enteni az Üz|etszabá|yzatban
meghatározottak szerint'

23,9zerződésszegés

23.1. Víziközmű-szo|gá|tatórészérő|szeződésszegésnekminősü|ha:

23.1.1. Nem értesíti az e|őírt határidőben az ElkÜ|önített Vízhasználót a
karbantartási,. fe|újítási vagy fejlesztési munkák miatti szünetelés időpontjáról
és várható idótartamáró|.
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23.1.2.A szo|gá|tatás minősége és a szolgáltatás színvonala a jogszabályokban, a
működési engedélyében Vagy az uz|etszabályzatában előírtaknak nem fe|el
meg,

23.1.3.A szo|gáltatást a szerződésben rögzített idópontban nem kezdi
jogelIenesen szünetelteti,

meg, vagy

23.1.4. A Yíziközmíj-szo|gáltató az üzletszabá|yzatban fog|a|t egyéb
köte|ezettségeit nem te|jesíti'

23.2. Az Elkülönített Vízhaszná|ó részérő| szerződésszegésnek minősü|, ha:

23.2.1.A YíziközmŰ-szo|gáltatóva| szemben fenná||ó fizetési köte|ezettségének
nem, Vagy késede|mesen tesz e|eget,

23.2.2. A szeződésben fog|a|t adatvá|tozás bejelentési köte|ezettségének nem,
vagy késede|mesen tesz e|eget,

23.2.3. A víziközmű-szo|gá|tatást a jogszabályokban e|őírtaktó| eltérő módon,
szabá|yta|anul veszi igénybe,

23.2.4. A fogyasztásmérő e||enőzését, a hibás fogyasztásmérő javítását,
hitelesítési Vagy egyéb okbó| történő cseréjét, Vagy a fogyasztásmérő
|eolvasását a Szerződésben e|őírtak szerint a Víziközmu-szo|gáitató részére
nem teszi |ehetővé, Vagy - ha erre megá||apodás a Fe|használót köte|ezi -
ezek javításáról vagy a cseréjéről nem gondoskodik,

23.2.5. Az üzletszabá|yzatban fog|a|t egyéb köte|ezettségeit nem teljesíti.

23.3, Szabá|yta|an közműhasználat esetén a Yíziközmri-szolgáltató az
üz|etszabá|yzatában meghatározott mértékű kötbér érvényesítésére jogosu|t.
Amennyiben az Elkü|önített Vízhaszná|ó Felhaszná|ó a záró bé|yeg vagy p|omba
hiányát nem je|entette be, abban az esetben a Víziközmű-szo|gá|tató 

-kártérítési

igényt érvényesíthet, továbbá jogosu|t a me||ékszo|gá|tatási szeződés
feImondására.

23.4. A szerződéss-zegés jogkövetkezményei tekintetében a VíziközmtÍ-szo|gáltató
m i nden kor h atá |yos Üz|etszabá |yzatában fog |a|ta k az ir ány adók.

24. Vegyes rendelkezések

24.1. Je|en Szerződés e|vá|aszthatatlan részét képezi a VíziközmtÍ.szo|gáltató
hon|apján elérhető Üz|etszabá|yzat.

24.2. Ame|lékszolgá|tatásiszerzódésbő|eredóköte|ezettségekértaFelhaszná|óés
az ingat|an - társasház esetében az albetét - tu|ajdonosa egyetem|egesen fe|e|.

24.3. A je|en szeződést a|áíro tu|ajdonos tudomásu| Veszi, hogy amennyiben a
Fe|haszná|ó szo|gá|tatási jogviszonybó| fakadó köte|ezettségeit megszegi, úgy a
víziközmű-szo|gá|tatásról szó|ó 2011. évi cc|X. törvény 2. s 6. pontja álap;áh a
Szo|gá|tatóvaI szemben fe|elősség terhe|i'

24.4. A Yíziközmű-szo|gá|tató az á|ta|a kötött szerződésekre vonatkozóan
Üzletszabá|yzatot do|gozott ki. Ac. E|különített Vízhaszná|ó e|ismeri, hogy
jogviszonyára a Víziközmű-szo|gá|tató hon|apján megta|á|ható mindenkóii
Üzletszabá|yzatban rögzített feltéte|ek irányadóak, kivéve, na áoott kérdésrő| a Fe|ek
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a Szerződésben kifejezetten másként rendelkeznek. Jelen Szeződés a|áírásáva| az
Elkü|önített Vízhasználó kije|enti továbbá, hogy a Yízikozmű-szo|gá|tató
Üz|etszabályzatát megismerte, rende|kezéseit magára nézve kötelezőnek fogad'ja e|.

24.5. A mel|ékszolgáltatási szerzódést az e|különített Vízhaszná|ó 30 napos
határidőve|, a Yízikozmű-szolgáltató pedig 60 napot megha|adó díjtartozás esetén
további 15 napos határidőve| fe|mondhatja. A mel|ékszolgáltatási szeződés
fe|mondásáról a bekötési vízmérő felhaszná|óját a Vízikózmű-szo|gá|tató a
fe|mondássa| egyidejű|eg tájékoztatja. Ha a szerződést az ingatlant egyéblogcímen
haszná|ó mondja fel, e|őzetesen a tu|ajdonos hozzájáru|ását iJue relt sz-ereznie.

24.6. Az E|különített Vízhaszná|o a saját tu|ajdonában |évő és mel|ékszo|gá|tatási
szeződés a|apjáu| szolgáló mel|ékvízméró hitelesítésérő|, rendkívÜli vizsgá|ataról
saját kö|tségére köte|es gondoskodni' Amennyiben ezzel a kóftséger
mege|ő|egezése me||ett a Víziközmű-szo|gá|tatót bízza meg, úgy a YíziközÁíj-
szo|gáltató a megbízás teljesítését nem tagadhatja meg, éJ a hitebsítés idejére
köte|es ingyenesen cserekészüléket biztosítani' Ha a mérésügyrő| szi|i töruény
végrehajtására kiadott kormányrende|etben előírt határidőn uéiul a mérőeszkö2
hitelesítésérő| az e|kü|önített vízhaszná|ó nem gondoskodott, a Víziközmű-szo|gáltató
a mel|ékszo|gáltatási szeződést 30 napos határidőve| felmondhatja.

24.7. A közüzemi szeződést a Víziközmű-szo|gá|tató azonna|i hatá||ya| kizáró|ag
akkor mondhatja fel, ha:
24.7.1.annak fenntartása a viziközmű-rendszer te|jesítőképességét megha|adó

igénybevéte|t eredményez, kivéve ha ez a Yiziki)zmű-szo|gá|tató
beleegyezéséveI történt,

24.7.2. a Fe|haszná|ó nem működik együtt a fe|haszná|ási he|y szabályos
kiaIakítása Vagy a fogyasztásmérő berendezés e|he|yezése, |eolvasása
érdekében,

24.7.3. a víziközmij-szolgáltatás fenntartása közegészségügyi vagy műszaki okbó|
veszélyezteti az e||átás biztonságát.

25. Adatvédelmi tájékozató
A Víziközmű-szolgáltató a 2011' évi CCIX. törvény a|apján adatkezelőnek minősü|,
ame|yre tekintette| a Fe|haszná|ók szemé|yes adatait az információs önrende|kezési
jogró| és az információszabadságról szó|ó 2o11. évi CX|l. tv. rende|kezéseinek
betartásáva|, valamint a 2011. évi cclx' törvényben és az Üzletszabá|yzatában
rögzített cé|bó| és formában jogosu|t kezelni, fe|do|gozni, továbbítani'

Felek a jelen Szeződést átolvasás és értetmezés után, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt' jóváhagyólag írják a|á. Je|en Szeződés 2 pé|dányban készü|t'

Kelt:

FelhasználóV í z i köz m ű -szo l g áltató

110 I 144

Felhasználási hely tulajdonosa



l

t->.-á.
4r., _g

T továbbiakban: Fe|haszná|ó
IÁ 26.4. Felhasznátási hety:

6' számÚ melléklet

KtzÜZEMl SZERZTDÉS NEM LAKossÁG| FELHASZNÁLT RÉsZÉRE

xözÜzem szERzŐDÉs

NEM LAKossÁGl FELHAszNÁló nÉszÉne

1

l szerződés szám:

r Ame|y |étrejött a víziközmű-szolgá|tatásró|szó|ó 2011' éviCC|X. törvény és az annak
I egyes rende|kezéseinek végrehajtásáról szó|ó 5812013. (||.27.) Korm. rende|et a|apján az) 6|ábbi szeződó fe|ek között, az a|ábbi tarta|omma|.

I z5. Szerződő Felek
I

26.1. AVíziközmű.szoIgáltatóadatai:
Név: A|fö|dvíz Zr1.; Székhely.. 5600 Békéscsaba,Dobozi Út 5; Levelezési cím.. 5601
Békéscsaba' Pf. 96; Cégjegyzékszám: Cg. 04-10-0015B0; Adószám: 13100887-2-04;
Bankszámlaszám: oÍP NYRT. 11733003-20077617-00000000; HonlapcÍm: www.a|fo|dviz.hu;
Telefonszám: 06|40|922-334; Telefax: 661523-232; emait ij"qy-f-aj(aifrlÍ'q{d":1a'hl.t

i/ továbbiakban: Víziközmti-szo|gá|tató

, 26.2. Az fe|használási hely tulajdonosának adatai:
A tulajdonos Fe|haszná|ói azonosítója:
Neve:
Születési neve:
Anyja neve:
Lakcíme:
EmaiI címe:
Leve|ezésicíme:

f

! 26.3. Szolgáltatást igénybe vevő Felhaszná!ó:
Fe|haszná|ó azonosítója:
Neve:
SzÜ|etési neve:
Anyja neve:
Lakcíme:
EmaiI címe:
Leve|ezésicíme:

I

\

s

t

SzÜ|etési he|ye ideje

Te|efonszáma:

Szü|etési he|ye ideje:

Te|efonszáma:ű

I

T

t
I

Vízel|átás módja: <bekötésivízmérőn keresztü|>
Felhasználási he|y címe: Megnevezése:
HRSZ:
Fe|haszná|ási hely azonosítója:
Vízmérő gyári száma: vizmérő név|eges átmérője:
Szennyvízmérő gyári száma: Szennyvízmérő névleges átm.:
|ekötött kvóta; víz: m'/nap lekötött kvóta; szennyvíz: m3/nap

T
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27. Szerződés tárgya

Je|en Szerződés létrejött a Víziközmű-szo|gá|tató, másrészrő} a Fe|használó (továbbiakban
együttesen Fe|ek) között, a je|en megá||apodás 1.4, pontjában rögzített Fe|használási he|yre
vonatkozóan, a|ulírott he|yen és napon az a|ábbi fe|téte|ekke|.

A je|en Szeződés alapján a Yízlközmű-szo|gá|tató a Fe|haszná|ó részére közműves
ivóvíze||átást biztosít, továbbá a Víziközmű-szo|gá|tató a fe|haszná|ási helyen keletkező
szennyvizet e|vezeti, megtisztítja, a tisztított szennyvíz hasznosításáró| e|he|yezéséró|
gondoskodik jelen Szeződésben meghatározott fe|téte|ek szerint.

28. Szerződés kötés fe|tételei

28.1. Az adott fe|használási he|yre vonatkozó a Fe|haszná|i részérő| történt írásbe|i
igénybejelentés.

28.2. A fe|haszná|ási he|yen nincs |ejárt határidejű vagy vitatott szám|atartozást a
Víziközmű-szoIgá|tató fe|é.

28.3. A Fe|használó a szo|gáltatást nem gazdá|kodó tevékenységnek fo|ytatásához
veszi igénybe.

28.4. A fe|haszná|ási he|yen a víz és a csatorna szo|gá|tatás igénybevéte|éhez
szükséges mÚszaki- és technikai fe|téte|ek biztosítottak |egyenek'

28.5. Víziközmű-fejlesáési hozzdjáru|ás fizetésére köte|ezett Fe|haszná|ó esetén a
hozzdjárulás megfizetése és a megfizetés Víziközmű-szo|gá|tató fe!é történó
igazolása

28.6. Az ingat|an tu|ajdonosának írásbe|i hozzdjáru|ása a szerződéskötéshez, ha az
igénybejelentő Felhaszná|ó az ingat|ant egyéb jogcímen használja.

29. Fizetési mód, számlázás

29.1. A Felhasznátó által választott fizetési mód:
o <banki átuta|ás>
o <postái készpénz-átuta|ási megbízás (csekk)>
o <CSoPortos beszedési megbízás>
o <személyesdíjbeszedés>

29.2. Szám|ázásimód:
. <papír alapú>
o <elektronikus>

29.2.1 ..'''.''*fi'sá na k gya ko risá g a :

I

I
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6' szám(l melléklet

29.3. A Fe|hasznáIó köteles a Szeződés szerinti d'ljait a Víziközmű-szo|gá|tató álta|

a FelhasznáIó részére a szo|gá|tatás igénybevéte|ének e|lenértékérő| kiál|ítoü és
megkü|dött számlán fe|tÜntetett határidői9 a Viziközmű-szo|gáltató részére
megfizetni.

29.4. Számlázás

29.4.1.A Víziközmű-szo|gáltató a szolgá|tatási d'rjró| felhasználási helyenként,

időszakonként számlát bocsát ki'

29.4.2.A Víziközmú-szo|gá|tató köte|es a szám|a Fe|használó részére történő

eljuttatásáró| o|y módon gondoskodni, hogy a szám|a kiegyenlítésére a
Fe|használónak a kézhezvéte|től legalább 8 nap rende|kezésére ál|jon.

29.4.3. Ha az e|számo|ás időszaka a két hónapot meghaladja, a Víziközmű-
szo|gáltató jogosult részszám|át kibocsátani. A részszám|a a|apja - ha a fe|ek

ettói eltérően nem á||apodnak meg - az e}őző 12 hónap tény|eges
fogyasztásábó| számított átIagmennyiség, továbbá a Víziközmű-szo|gá|tató
jogosu|t több időszak szám|áját összevonni.

30. Szolgáltatás műszaki, minőségi je|Iemzői

30.í. A szolgáltatási pont

3o.í.1.Ivivíz-szo|gá|tatási pont az ivivíz-bekötóvezetéknek a Fe|használó felőli

végpontja.

30.1.2. Szennyvízelvezetési szolgáltatási pont: a szennyvíz.bekötővezeték
Fe|haszná|ó felő|i vég pontja.

30.2. Minőségijellemzők

3o.2.í.A szolgá|tatott ivóviz minősége a szo|gáltatási ponton a hatá|yos
jogszabá|yoknak, il|efue a szo|gá|tatásra vonatkozó engedé|yeknek megfele|.

go.2.2.A szennyvíze|vezetésse| kapcso|atos szolgá|tatási tevékenységet a
Víziközmű-szo|gá|tató a mindenkor hatá|yos jogszabá|yoknak megfelelóen

végzi.

3o.3. Műszakijellemzőkésszo|gáltatássalkapcsoIatoskötelezettségek

3o.3.1.A Víziközmű-szo|gáltató a közműves ivóvíze||átást |egalább 1,5 és legfe|jebb 6

bar há|ózati nyomás me||ett a Szeződés 5. pontja szerinti szo|gá|tatási ponton

köte|es te|jesíteni.
3o.3.2.A Vízik-özmű-szo|gá|tató az 1'4 pontba rögzíttet felhasználási helyen a

szeződésben |ekötött kvita mennyiségéig biztosítja a szo|gá|tatást, kivéve ha
je|en szeződés, j og sza bá|y i|letve az Üz|etszabá|yzat másként rende|kezi k.

30.3.-3. Ha a közműves ivóvízellátás a be|terü|et |egalább 20o/o-át, il|etve 500-ná| több

főt érintően elóre tervezetten 12 irát, uzemzavar esetén 6 órát szünete|, a

Víziközmű-szo|gá|tató az ivóvizszükség|et kielégítéséró| lega|ább 10 |iter/fő

mennyiségben köte|es gondoskodni. A 12 órát megha]adó, de 24 oráná|
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rövidebb szünetelés esetén |ega|ább 20 |iter/fö, 24 orát meghaladóan |ega|ább
30 |iter/fölnap az e\őirt ivóvízmennyiség'

30.3.4. A Fe|haszná|o a közműves ivóvíze||átás közérdekbő| történó korlátozását,
i|letve szünete|tetését kárta|anítás né|kü| tűrni köte|es. Az e|őre tervezhetó
közérdekű tevékenység kapcsán fe|merü|ő korlátozásokró| a Fe|használókat
|ega|ább három nappa| korábban, a he|yben szokásos módon a Víziközmű-
szolgá|tató tájékoztatja.

31. D.ljmegállapítás

31.1. A vízikozmű-szo|gá|tatásért a Fe|használónak a 2011. évi cc|X' törvény és a
felhatalmazása a|apján kiadott miniszteri rende|et szerinti díjat ke|| fizetnie. Abban az
esetben, amennyiben e díjak a je|en szerződés megkötését követően megvá|toznak,
úgy a megvá|toztatott díj a szerződés részévé vá|ik.

31.2. A fe|használási he|yen az e|fogyasztott viz mennyiségét a bekötési vízmérő
á|tal mért adatok alapján határozza meg a Víziközmű-szo|gáltató.

31.3. A szennyvíze|vezetési he|yró| a szennyvíze|vezető műbe kerülő szennyvíz
mennyisége méréssel, mérés hiányában pedig az adott he|yen fogyasztott
vízmennyiség a|apu|véte|éve| á||apítható meg.

31.3.1.A szennyvíz mennyiségének a meghatározásná| a Víziközmű-szo|gá|tató az
a|ábbi rész|etezett mennyiségeket nem veszi figye|embe:

3,|.3.,|.1. Az a szennyvízmennyiség, ami az i||etékes vízügyi hatóság
engedé|ye a|apján üzeme|tetett, saját cé|ú szennyvíze|helyezo műben
nyert e|helyezést,

3,|.3.,|.2. Az a szennyvízmennyiség, amelynek a közüzemi szennyvizhá|izatba
vezetését minóségi vagy egyéb okok miatt az i||etékes vízügyi hatóság
megti|totta, és szakszerű, ártalommentes e|he|yezését a Felhaszná|ó
igazolta,

31.3.1.3. Az a vízmennyiség, ame|y a házi ivóvízhá|ózat, il|etve a csat|akozó
há|ózat meg h i básodása következtébe n a környezetben e|szivárg ott,

3,|.3.1.4. A házi ivóvizhá]ózatra a Víziközmű-szo|gáltató és a Fe|haszná|ó
írásbeli megá||apodása a|apján te|epített |ocso|ási vízmérőn mért
e|kü |ö n ített |ocso|ási vízhaszná|at men nyiség e.

31.4. LeoIvasás

A Víziközmű-szo|gá|tató évente lega|ább egy a|ka|omma| a köte|es a
fogyasztásmérőt |eo|vasni, továbbá a |eo|vasást megelőzően, |ega|ább 5 napos
idótartam megjelö|éséve| a Felhaszná|ó figye|mét fe|hívja a |eo|vasás várható
idejérő| a |eolvasás e|őtti uto|só szám|ában, szám|a me||ék|etében Vagy egyéb
módon.

31.4.1. A felhaszná!ási helyen a LeoIvasási gyakoriság:
. <félévente (január.július hónapban)....>
o <negYedévente fianuár, ápriIis, augusztus, december)>
. <évente (augusztus)>

31.4.2.Amennyiben a Yiziközmű-szo|gá|tató a fogyasztásmérő |eo|vasásakor az
e|őzetesen je|zett időpontban nem tudta rögzíteni a mérőá||ást, köte|es értesítést
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hagyni a levé|szekrényben vagy fel|e|hető módon a fe|haszná|ási he|yen' Az
értesítésben a Víziközmű-szolgáltató felhívja a Fe|hasznáIó figye|mét a
|eo|vasás második megkísérlésének idejére, annak nem megfe|e|ósége esetén
az időpont-egyeztetés |ehetőségére - azza|, hogy a |eolvasásra |ega|ább
munkanapon 20 óráig |ehetőséget biztosít -, a Viziközmű-szo|gáltati időpont-
egyeáetésre a|kalmas e|érhetőségére és a |eolvasás |egkésőbbi időpontjára. A
|eo|vasás idópontja tekintetében a Víziközmű-szolgáltató és a Fe|haszná|ó
köte|es megegyezni.

31.4.3. Ha az isméte|t |eolvasás is eredményte|en, a Vízikozmű-szolgáltató az ivoviz-
és a szennyvíz-mennyiséget - az üz|etszabá|yzatában meghatározott
számítássa|, a |eo|vasás második megkísérIésének napját mege|őzó 12 hőnap
átlagfogyasztását alapu| véve ál|apítja meg, va|amint 5 napos idtitartam
megjelö|éséve| tértivevényes |evé|ben, Vagy egyéb igazo|ható módon a
Víziközmű-szo|gá|tató köteles a Fe|haszná|ó figye|mét fe|hívni a |eo|vasás
legfe|jebb két hónapon be|ü|i isméte|t elvégzésének várható idejére' Az
értesítésben megje|ö|t, az idópont-egyeztetési lehetőség során vá|asztható
|eo|vasási időpontnak legalább két napon 7 őráto| 20 óráig tartó idótartamot is
kel| tartalmaznia' Az értesítésnek tarta|maznia ke|| a Víziközmű-szo|gá|tató
időpont-egyeztetésre a|ka|mas e|érhetőségét is. Az értesítésnek |ega|ább 8
nappa| a megje|ö|t legkorábbi |eo|vasási időpont eIőtt a Fe|használó
rende|kezésére ke|| á||nia'

31.4.4. Ha a (6.4.2) bekezdés szerinti értesítés e|lenére a Felhaszná|ó nem é| az
időpont-egyeztetés |ehetőségéve|, vagy nem biztosítja a |eo|vasás e|végzését, a
Víziközmti-szo|gáltatót a |eo|vasás elmaradásáért nem terhe|i fe|e|ősség.

31.5. Szolgáltatási díj visszatérítésének a módja

31.5.1.Ha a Felhasználónak tú|fizetése ke|etkezik, azt a Yiziközmű-szolgá|tató a
Fe|haszná|ó részére késede|mi kamatta| növe|ten a visszatérítési igény
e|ismerését vagy megá|lapítását követő 15 napon be|ü|jóváírja.

31.5.2.Abban az esetben, ha a visszajáró és késede|mi kamatta| növelt összeg az
1000 forintot megha|adja a Fe|haszná|ó kérheti az összeg visszafizetését.

31.5.3.A 6.5.1 pontban hivatkozott késede|mi kamat időszaka a visszatérítés
joga|apját képező időszak kezdő dátumátó| a visszatérítési igény e|ismerésének
vagy megá||apításának a napjáig tart.

32. A víziközmű.szolgáItatás szolgáltatás díja
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32.,|. Alapdíj::
32.2. Fogyasztás arányos vízdi):
32.3. Fogyasztás arányos csatornadíj:
32.4. Vízterhe|ésidíj:

Fvhó
FUm3
Ft/m3
Ftlm3

32.5. A szolgá|tatáshoz kapcso|ódó egyéb díjakat a Yíziközmű-szo|gá|tató
m i n d e n ko r h atá |yos, közzétett á rj egyzé ke tarta|mazza.
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33. Szerződés létrejötte időtartama

33.1. Je|en szerződés, írásban, a Felek a|áírásáva| |ép hatályba és hatá|ya
határozat|an ideig tart.

33.2. A Szo|gáltatás megkezdésének az időpontja: <év.hó.nap>

33.3. Abban az esetben, ha közműVes szennyvíze|vezetésre és tisztításra irányu|ó l

igény a Szennyezőanyag |istában meghatározott anyagokat fe|haszná|ó üzem
részéről merü| fe|, a közüzemi szeződés az i||etékes vízügyi hatóság jóváhagyásáva|
válik érvényessé' .

34. Felhasználó szeméIyében bekövetkezett vá|tozás.beje|entési kötelezettség 
t

A Fe|haszná|ó szemé|yében bekövetkezett változást a korábbi és az új ]

Fe|használó köte|es a vizmérőá||ás megje|öléséve| a változástól számított 30
napon be|ül a Víziközmű-szolgáltatónak beje|enteni az üz|etszabá|yzatban l
meghatározottak szerint. A beje|entés e|mu|asztása esetén a fe|haszná|ási helyen 

J
fenná||ó d,tjtartozás megfizetéséért és a Víziközmúi-szolgá|tatót ért károkért a
korábbiés az új Fe|haszná|ó egyetemlegesen fe|e|. 

]

35. Szerződésszegés ]

35.1. Víziközmű-szo|gáltató részérő|szeződésszegésnek minősül ha: l
I

35.1.1. Nem értesíti az e|őírt határidőben a Fe|használót a karbantartási, fe|újítási
Vagy fej|esztési munkák miatti szünete|és időpontjáró| és várható
időtartamáról,

35.1.2.A szolgá|tatás minősége és a szo|gá|tatás színvonala a jogszabá|yokban, a
működési engedélyében, az üzemeltetési szerződésben Vagy az
üzletszabá | yzatában e|ő írtaknak nem fe|e| meg,

35.1.3.A szo|gá|tatást a szerződésben rögzített időpontban nem kezdi meg, Vagy
joge|lenesen szünetelteti,

35.1.4.A Víziközmű-szo|gá|tatónak fe|róható módon o|yan fogyasztásmérőt
üzeme|tet, amely érvényes hite|esítésse| vagy kalibrációva| nem rende|kezik,
és annak hite|esítésére Vagy ka|ibrá|ására jogszabá|y vagy szerződés a
Víziközmű-szo|gá|tatót köte|ezi,

35.1.5. A Víziközmű-szolgá|tató az üzletszabá|yzatban fog|a|t egyéb
kötelezettségeit nem te|jesíti.

35.2. A Fe|haszná|i részérő| szeződésszegésnek minősü|, ha:
35.2.,|. A szeződésben meghatározott, rende|kezésre á||ó vagy |ekötött kvótát egy

adott szo|gá|tatási pont vonatkozásában tú!|épi,
35.2.2. A Víziközmű-szo|gá|tatóval szemben fenná||ó fizetési köte|ezettségének

nem, Vagy késede|mesen tesz e|eget,
35.2.3. A szerződésben foglalt adatvá|tozás beje|entési köte|ezettségének nem,

vagy késedelmesen tesz e|eget,
35.2.4. A vízikozmű-szolgá|tatást a jogszabá|yokban e|őírtaktó| e|térő módon,

szabályta|anuI veszi igénybe,
35.2.5. A fogyasztásmérő e|lenőrzését, a hibás fogyasztásméró javítását,

hite|esítési Vagy egyéb okbó| történő cseréjét, Vagy a fogyasztásmérő
|eo|vasását a Szeződésben e|őírtak szerint aY.lziközmíi-szo|gá|tató részére
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6. számú melléklet

nem teszi |ehetővé, Vagy - ha erre megá||apodás a Felhaszná!ót köte|ezi -

ezek javításáról vagy a cseréjéró| nem gondoskodik,

35.2.6. Az uz|etszabá|yzatban foglalt egyéb köte|ezettségeit nem te|jesíti'

35.3. Szabá|yta|an közműhaszná|at esetén a Yíziközmű-szo|gá|tati az
Üz|etszabályzatában meghatározott mértékű kötbér érvényesítésére jogosult.
Amennyiben a Fe|haszná|o a záró bélyeg vagy plomba hiányát nem jelentette be,
abban az esetben a Víziközmű-szo|gá|tató kártérítési igényt érvényesíthet, továbbá
jogosuIt a víziközmű-szolgá|tatás kor|átozására és fe|függesztésére, ha a hite|es
mérés fe|téte|ei a he|yszínen nem á|líthatók he|yre.

35.4. Amennyiben a Víziközmű-szolgáltató a viziközmű-szolgáltatást a
Felhaszná|ó érdekkörében fe|merü|ó mulasztás orvos|ásától számított 3 napon be|Ü|

nem á!|ítja vissza, úgy köteles a Fe|haszná|ónak az üz|etszabá|yzatban
meghatározott módon és mértékben kötbért fizetni.

35.5. A szeződésszegés jogkövetkezményei tekintetében aYíziközmti-szo|gá|tató
m i nden kor hatá |yos ÜzIetsza bá |yzatában fog |a|ta k az i rányad ók.

36. Vegyes rende|kezések

36.1. Je|en Szerződés elvá|aszthatat|an részét képezi a Víziközmű-szo|gá|tató
honIapján e|érhető Üz|etszabályzat.

36.2. A je|en szeződést aláíró tu|ajdonos tudomásu| veszi, hogy amennyiben a
FelhasznáIó szo|gá|tatási jogviszonyból fakadó kötelezettségeit megszegi, úgy a
víziközmű-szoIgá|tatásró| szó|ó 2011. évi cclx. törvény 2. s 6. pontja alapján a
Szolgáltatóva| szemben fele|ósség terhe|i'

36.3. A Víziközmű-szolgá|tató az á|ta|a kötött szerződésekre vonatkozóan
Üz|etszabá|yzatot dolgozott ki. A Fe|haszná|ó e|ismeri, hogy jogviszonyára a
Víziközmű-szolgáltató honIapján megta|á|ható mindenkori Üz|etszabá|yzatban
rögzített fe|téte|ek irányadóak, kivéve, ha adott kérdésrő| a Fe|ek a Szezodésben
kifejezetten másként rende|keznek. Jelen Szezódés a|áírásáva| a Fe|haszná|ó
kije|enti továbbá, hogy a Víziközmű-szo|gáltató Üz|etszabá|yzatát megismerte,
rende|kezéseit magára nézve kötelezőnek fogadja e|.

36.4. A Szolgá|tatási szerződést közműves ivóvíze||átás esetén a Fe|haszná|ó 60
napos határidőve| felmondhatja'

36.5. Ha a szeződést az ingat|ant egyéb jogcímen haszná|ó mondja fe|, e|őzetesen
a tulajdonos hozzájárulását is be ke|l szereznie. A víziközmű-szo|gáltatási szezódés
fe|mondása nem érintheti hátrányosan az ingat|anon más Fe|használó á|ta| igénybe
vett közműves ivivíz-szolgá|tatást.

36.6. A közüzemi szeződést a Víziközmű-szo|gá|tató azonna|i hatál|ya| kizárólag
akkor mondhatja fel, ha:
36.6.1'annak fenntartása a víziközmű-rendszer te|jesítoképességét megha|adó

igénybevételt eredményez, kivéve ha ez a Yiziközmű-szo|gá|tató
beleegyezéséveI történt,
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36.6.2. a Felhaszná|ó nem működik egyÜtt a 
. 
felhasználási heIy szabályos

kialakítása Vagy . togy"",tál;eú.,oerenoezes elhelyezése, leolvasása

.....;:Tl?:Í!)'u-,.o|gáltatás fenntartása közegészségÜgyi vagy műszaki okbó|

veszélyezteti az ellátás biztonságát.

37.Aközüzemiivóvíz.szo|gá|tatásfe|függesztésénekvagykor|átozásánakés
visszaál|ításának szabá|yai

37.1.AVíziközmű-szolgáltató-aközi'izemiivóvíz-szolgáltatástfelfüggesztheti,
i|letve45napontúlidíjtartozásesetében30napos-határidovelaközÜzemi
szerzódést felmondhatja.

g7.1.t.Víziközmű-szoIgáltató az alábbi feltéte|ek egyÜttes fennálIása esetében

j og os u lt ;;\ ;1- ;;;i szeri nti i ntézked ések megtéte|ére :

d)AVíziközmű-szolgáltatoa.|9!naszná|itaz12,1.pontban
meghatározott kö;il;il;"v"r .kilátásba helyezésével fizetési

köteIezettsége teljesítlse;e á bg aranb kétszer írásban felszólította.

e)Afelhasználásihe|yfekvéseszerintil|etékesmegyei
népegészségugvi ;akig"'gáta'i szervet a Víziközmű-szolgáltató a

ö".i,l 's nerézóesnen fóglaltak szerint értesítette.

0AmegyeinépegészségÜgyiszakigazgatásiszervetelsóalkalommala
felszólítással "gvijáiolJó, 'a.9o4 

alkalommal 8 nappal az

intézkedés o"u"i"iá.át" megelózóen a Yíziközmű-szolgá|tati

értesítette.

37.2. A Víziközmű-szolgá|tató a Felhasználó fizetési kötelezettsége teljesítésének

igazolását ká;;td á vizirtizmci-.iorgán"tást 3 naptári napon belÜ| te|jes kÖrűen

visszaállítja.

38. Adawéd€l1f5:i'Tr. 
ó a 2011. évi CCIX. törvény a|apján adatkeze|önek minósül,

amelyre teriniettj á Éátnasznaroi .)"'élyes aoataii ái,intormaciós ön rendelkezési

jogról e. 
"'..inióiÁacioszanadság;ei ",óta 

zol1. évi CXl|' tv. rendeIkezéseinek

betartásáva|, valamint a 2011.,éíi"öö|i.-to,uenyuen és az ÜzletszabáIyzatában

rögzített cerr]oi es tormában jogosuit kezelni, feldo|gozni, továbbítani.

Felek a jelen Szerződést átolvasás és érteImezés után, mint akaratukka| mindenben

megegyezőt, io"anáöijr"öinár ár' lelen szeződés 2 példányban készült.

Kelt:

Felhasználó
V í zi köz m ű - sz ol g áltati
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7. szám(l melléklet

MEllÉKszot-cÁlrnrÁsl szenzioÉs NEM LAKossÁG| FELHASZNÁIT nÉszÉnr

M E L LÉ Kszo LG ÁLT ATÁs I s zERző D És

NEM LAKossÁG, FELHAszNÁtŐ aÉszÉne

Szerződés szám:

Ame|y |étrejött av.rziközmŰ-szolgá|tatásró|szó|ó 2O11' évi cc|X. törvény és az annak
egyes rende|kezéseinek végrehajtásáról szó|ó 58t2o13. (1]' 27.) Korm. rendeiet a|apján az
a|ábbi szeuődő fe|ek között , az a|ábbi tarta|ommal.

39. Szerződő Felek

39.1. AVíziközmű.szoIgá|tatóadatai:
Név: A|földvíz Zrt'; Székhely: 5600 Békéscsaba,Dobozi Út 5; Levelezési cÍm: 5601Békéscsaba' Pf' 96; Cégjegyzékszám: Cg. 04.10-0015B0; Adószám: 131OO887-2-O4;
Bankszámlaszám: OTP NYRT. 11733003.20077617-00000000; Honlapcím: www.a|fo|dviz.hui
Telefonszám: 061401922-334; Telefax: 66t523-232; emait: u.qyÍ9l@'a[9jdy1zJ:u
továbbiakban : Víziközmű-szoIgáltató

39.2. Az fe|használási he|y tutajdonosának adatai:
A tu|ajdonos Fe|haszná|ói azonosítója:
Neve:
Szü|etési neve:
Anyja neve:
Lakcíme:
Emai|címe:
Leve|ezésicíme:

39.3. SzoIgáItatástigénybevevőE!kü|önítettVízhaszná|ó:
Fe|haszná|ó azonosítója:
Neve:
Szü|etési neve:
Anyja neve:
Lakcíme:
Emai| címe:
Levelezésicíme:

továbbiakban : EIkü|ön ített Vízhasználó

39.4. EIkü|önített felhasznátási he!y:
VízeIlátás módja:
Felhaszná|ási hely címe:
HRSZ:

Szü|etési he|ye ideje:

Te|efonszáma:

Szü|etési he|ye ideje:

Te|efonszáma:

<me|lékvízmérőn keresztü|>
Megnevezése:

Felhaszná|ási he|y azonosítója:
Vízmérő(k) gyáriszáma: Vízmérő név|eges átmérője:
Szennyvízmérő gyári száma: Szennyvízmérő névleges átm.: mm
kontinges; víz: m./nap kontinges; szennyvíz: m3/nap

I

1

J

I

_l
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7. számú melléklet

39.5. Bekötési vízmérő szerinti FeIhasználó:
Fe|haszná|ó azonosítója:
Neve:
Címe:
Emai|címe:
Leve|ezési címe:
Képviselője:

40.Szerződés tárgya

Telefonszáma:

Jelen Szerződés |étrejött a Vizikozmű-szo|gá|tató, másrészrő| az E|kÜ|önített Vízhaszná|ó
(továbbiakban együttesen Fe|ek) között, a je|en megál|apodás 1'4, pontjában rögzített
e|kü|önített fe|haszná|ási he|yre vonatkozóan, a|u|írott helyen és napon az alábbi
feItéteIekke|'

A je|en Szeződés a|apján <a Vtz|kozmű-szo|gáltató az E|különített Vízhaszná|ó részére
közműves ivóvízel|átást biztosít,> <továbbá> a Vízikozmű-szo|gá|tati az elkü|önített
fe|haszná|ási helyen ke|etkező szennyvizet e|vezeti, megtisztítja, a tisztított szennyvíz
hasznosításáró| e|helyezésérő| gondoskodik'> a je|en Szerződésben meghatározott
fe|téte|ek szerint.

41. Etkü|önített vízhaszná|atra vonatkozó szerződés megkötésének feltéte|ei

41.1. Az e]kü|önített vízhaszná|atra vonatkozó az Elkü|önített Vízhaszná|ó részérő|
történt írásbeIi igénybeje|entés.

4,|.2. A me||ékvízmérőnek a házi ivővíz-hálózatba történő beépítéséhez a bekötési
vízmérő szerinti Fe|haszná|ó, valamint az ingat|an tulajdonosánakhozzil1áru|ása.

41.3, Az elkü|önített felhasználási he|yen nincs |ejárt határidejű vagy vitatott
szá m |atartozást a Víziközm ű-szo|g á|tati fe|é.

41.4. A felhaszná|ási hely vízfogyasztásának bekötési vízméróve| történő mérése,
és közüzemi szezódés meg|éte, ame|yhez az e|különített vízhaszná|at csatlakozni
kíván.

4,|.5. Ú.1 elrutcinitett vízhaszná|at |étesítése és a meg|évó e|különített fe|használói
hely esetén a bekötési vízmérő szerinti felhasználási helynek, és a szeződni kívánó
e|kÜ|öníteü vízhasználónak lejárt határidejű szám|atartozása a Víziközmű-szo|gá|tató
fe|é nem lehet

4,|.6. Víziközmű.fejIesáési hozzájárulás fizetésére köte|ezett E|kü|önített
Vízhasználó esetén a hozzájáru|ás megfizetése és a megfizetés Víziközmű-
szolgá|tató feIé történő igazolása.

4,|.7. A elkü|önített fe|haszná|ási he|yen a viz és a csatorna szolgáltatás
igénybevéte|éhez szükséges műszaki- és technikai fe|téte|ek biztosítottak legyenek.

41.8. Az ingatlan tu|ajdonosának írásbeli hozzdjáru|ása a szerződéskötéshez, ha az
igénybejelentő Elkü|önített Vízhaszná|ó az ingat|ant egyéb jogcímen haszná|ja.
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7. számú melléklet

42. Fizetési mód, szám|ázás

42.,|. A E|különített Vízhaszná|ó á|ta| vá|asztott fizetési mód:o <banki átutalás>
o <postai készpénz-átuta|ási megbízás (csekk)>o <CSoPortos beszedési megbízás>o <szemé|yesdíjbeszedés>

42.2. Számlázási mód:
. <papír a|apú>
o <elektronikus>

42.2.1..:u':Í:#bocsátásának gyakorisága:

o <kéthavonta>
o <fé|évente>
o <évente>

42.3. Az E|kü|önített Vízhasználó köteles a Szeződés szerinti díjait a Yiziközm(j-
szo|gá|tató á|ta| a Elkü|önített Vízhasználó részére a szo|gá|tatas igonynevételének
el|enértékérő| kiá||ított és megküldött szám|án fe|tüntetett határidtÍig á vbixozmt:-
szo|gáltató részére megfizetni.

42.4. Szám|ázás

42.4.1.A YiziközmŰ-szolgáltató a. szo|gáttatási díjról fe|használási he|yenként,
időszakonként számlát bocsát ki.

42.4.2.A Vízikozmű-szo|gá|tató kötetes a szám|a Fe|használó részére történő
e|juttatásáró| oly 

' 
módon gondoskodni, hogy a szám|a kiegyenlítésére aFelhasználónak a kézhezvéte|tő| |egalább a náó rende|kezésere á't;on.

42.4.3.Ha az e|számo|ás időszaka a két hónapot megha|adja, a Viziközmű-
szolgá|tató jogosu|t részszámlát kibocsátani. A részszánrra át"p;" - ha a fe|ekettől e|térően. neT á||apodnak meg - az e]őzó 12 nóÁáp tényleges
fogyasztásából számított átlagmennyÉég, továbbá a Víziközmt-szo|gá|tató
jogosult több időszak számláját összeúonni.

43. Szo|gáltatás műszaki, minőségi je|lemzői

I
I

I

T
I

T

T
t

I

43.1. A szolgáltatási pont
43.1.1.lvóvíz-szo|gá|tatási pont az ivóvíz-bekötővezetéknek a Fe|haszná|ó fe|ő|i

végpontja'

43.1.2.Szennyvízelvezetési szo|gá|tatási
Fe|haszná|ó felő|i végpontja'

43.2. Minőségije||emzők

pont: a szennyvíz-bekötővezeték

I

I
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7. számú melléklet

A szo|gáltatott ivóvíz minősége a szo|gá|tatási ponton a hatá|yos jogszabá|yoknak,
i||etve a szo|gá|tatásra vonatkozó engedélyeknek megfe|e|' A szennyvíze|vezetésse|
kapcsolatos szo|gá|tatási tevékenységet a Víziközmű-szo|gá|tató a mindenkor
hatályos jogszabályoknak megfe|elően végzi.

43.3' MíiszakijellemzőkésszolgáItatássa|kapcsolatoskötelezettségek

43.3.1'A Víziközmű-szo|gá|tató a közműves ivóvízel|átást legalább 1,5 és |egfe|jebb 6
bar há|ózati nyomás me||ett a Szerződés 5. pontja szerinti szo|gáltatási ponton
köte|es teljesíteni.

43.3.2.A mel|ékszo|gáltatási szerződés a|apját képező me||ékvízmérő beépítése
(fe|szere|ése), cseréje esetén, azza| egyidejri|eg a me||ékvízmérőt Üzembe ke||
he|yezni és az i||etékte|en beavatkozás, |eszere|és megakadá|yozása cé|jábó|
p|ombáva| vagy záró bé|yegge| ke|| el|átni. Az üzembe he|yezésrő|, va|amint a
p|ombávaI Vagy zári bélyegge| való e||átásró| a Víziközmri-szo|gáltató
gondoskodik.

43.3.3.A me||ékvízmérő üzembe he|yezését, va|amint plombávaI vagy záró bélyeggel
való el|átását a Viziközmű-szo|gáltató Üz|etszabá|yzatában meghatározott
fe|téte|eknek megfe|e|ő vál|a| kozó is e|végezheti.

43.3.4.Ha a közműves ivóvíze||átás a be|terÜ|et lega|ább 2Oo/o-át, i||etve 500-ná| több
fót érintően e|őre tervezetten 12 orát, Üzemzavar esetén 6 órát szÜnetel. a
Víziközmű-szolgáltató az ivivízszükség|et kie|égítéséről lega|ább 10 |iter/ftÍ
mennyiségben köteles gondoskodni. A 12 órát megha|adó, de 24 iráná|
rövidebb szünete|és esetén lega|ább 20 |iter/fö, 24 őrát megha|adóan |ega|ább
30 |iter/fölnap az e|őírt ivóvízmennyiség.

43.3.5. A E|kÜ|önített Vízhaszná|i a közműves ivóvíze||átás közérdekbó| történő
kor|átozását, i||etve szünete|tetését kártalanítás nélkü| tűrni köteles. Az e|őre
tervezhető közérdekű tevékenység kapcsán fe]merü|ő kor|átozásokró| az
E|kü|önített Vízhaszná|ókat |ega|ább három nappal korábban, a he|yben
szokásos módon a Víziközmű-szo|gáltató tájékoztatja.

44. Díjmegál!apítás

44.1. A víziközmű-szo|gá|tatásért az Elkü|önített Vízhaszná|ónak a 2011. évi cclx.
törvény és a felhatalmazása alapján kiadott miniszteri rendelet szerinti d.rjat kel|
fizetnie. Abban az esetben, amennyiben e díjak a je|en szeződés megkötését
követóen megvá|toznak, úgy a megvá|toztatott dij a szeződés részévé vá|ik.

44"2. Az elkÜ|önített felhasználási he|yen az elfogyasztott víz mennyiségét a
me||ékvízmér<i(k) á |ta| mért adatok a |apjá n határ ozza meg a Y íziközmŰ.szolgáltató.

44.3. A szennyvízelvezetési he|yről a szennyvíze|vezető műbe kerü|ő szennyvíz
mennyisége mérésse|, mérés hiányában pedig az adott he|yen fogyasztott
vízmennyiség alapulvéte|éve| ál|apíthato meg'

44.3.1.A szennyvíz mennyiségének a meghatározásná| a Víziközmű-szo|gá|tató az
a|ábbi részletezett mennyiségeket nem veszi figye|embe:

44.3.,|.1. Az a szennyvízmennyiség, ami az i||etékes vízügyi hatóság
engedé|ye a|apján üzeme|tetett, saját célú szennyvíze|he|yező műben
nyert e|he|yezést,
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7. számú melléklet

44.3.1,2. Az a- szen1yvízmennyiség, amelynek a közÜzemi szennyvizhá|őzatba
Vezetését minőségi Vagy egyéb okok miatt az il|etékes víiugyi hatóság
megti|totta, és szakszerű, árta|ommentes e|he|yezését a Ééhasznar
igazolta,

44.3.1.3, Az a vizmennyiség, ame|y a házi ivovízhá]ozat, i||etve a csat|akozó
há|ózat meghibásodása következtében a környezetben elszivárgott,

44.3.1.4. A házi ivóvízhá]ózatra a Víziközmíi-szo|gá|tató és a Fe|használó
Írásbe|i megál|apodása alapján telepített Écsolási vizmérőn mért
elkü |ö n ített locsolási vízhaszná]at men nyiség e.

44.4. Leolvasás

A Víziközmű-szo|gáltato évente lega|ább egy a|kalommat a köte|es afogyasztásmérőt |eo|vasni' továbbá. a i99|yasást-mege|őzően, |ega|ább 5 napos
id1í|art9m megje|ölésével a ElkÜlönített Vízhaszná|ó fi,gyelmét fe||"iívja a |eo|vasás
várható idejérő| a leolvasás e|őtti uto|só számlában, szám|a melletbteoen Vagy
egyéb módon.

44.4.1, Az e|kÜ !önített fe|haszná|ás i helyen a teotvasási gyakoriság :o <félévente (január.jú!ius hónapban)....>o <né9Yedévente (január, április, augusztus, december)>o <évente (augusztus)>

44.4.2.Amennyiben a Víziközmri-szolgá|tató a fogyasztásmérő |eo|vasásakor az
e|őzetesen je|zett időpontban nem tudta rögzíteni a mérőá|lást, köte|es értesítést
hagyni a levélszek.rényben vagy fe||e|hető módon a felhasználási helyen. Azértesítésben a Víziközmű-szolgá|tató fe|hívja a E|különített Vízhasználifigye|mét a |eo|vasás második megkÍséríésének idejére, .nnx nem
megfele|ősége esetén az időpont-egyeitetés |ehetriségé íe - azza|, hogy aleolvasásra legalább munkanapon 20-őráig |ehetóséget Üiztosít -, aVíziközmíj-
szolgá|tató időpont-egyeztetésre alkalmás elérhetőségére és a leo|vasás
|egkésőbbi idcípontjára' A leotvasás időpontja tekintétében a Víziközmű-
szo|gá|tató és a E|kÜ|önített Vízhaszná|ó köteles megegyezni.

44.4.3.Ha az ismételt leo|vasás is eredménytelen, aYíziközmű-szo|gá|tat i azivóviz-és a szennyvíz-mennyiséget - az üz|etszabá|yzatában ireghatározott
számítással, a |eo|vasás második megkísér|éséneinapját megelóző 12 hónap
át|agfogyasztását a|apul véve á|lapítja ffieg, va|amiÁt s iapos idot.1.t"1n
megjelöléséve| tértivevényes levé|ben, Vag' egyéb igazolhátó 

'áoon aViziközmíj-szolgáltató köteles a Felhasználó figi;|mét telnivni a leo|vasás
|egfe|jebb két hónapon be|ü|i isméte|t elvégzésének várható io"p,"' Azértesítésben megjelölt, az időpont-egyeztetés-Í lehetőseg során vá,lasztható
|eolvasási időpontnak |egalább két napón 7 oráti| 20 oráig tartó időtartamot iske|l tartalmaznia' Az értesítésnek tarta|maznia ket| a Viziktlzmű-szo|gáltató
időpont-egyeztetésre a|ka|mas e|érhetőségét is. Az értesítésner e!átanu anappal a megje|ölt |egkorábbi leo|vasási id<ipont előtt a Fei-használó
rendelkezésére kel| ál|nia'

44.4.4. Ha a (6.4.2) bekezdés szerinti értesítés etlenére az Elkü|önített Vízhasználó
nem é| az időpont-egyeztetés |ehetőségéve|, vagy nem biztosítja a teolvasás
elvégzését, a Víziközmű-szolgáltatót a |eo|vasáí e|maradásáért nem terhe|i
felelősség'

--a _
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44.5. Szolgá|tatási díj visszatérítésének a módja

44.5,1.Ha az E|kü|önített Vízhasználónak tú|fizetése ke|etkezik, azt a Víziközmű-
szo|gá|tató az E|kü|önített Vízhaszná|ő részére késede|mi kamatta| növe|ten a
visszatérítési igény elismerését vagy megá|lapítását követő 15 napon be|Ü|
jováírja'

44.5.2.Abban az esetben, ha a visszajáró és késede|mi kamatta| növe|t összeg az
1000 forintot megha|adja az Elkü|önített Vízhasználó kérheti az összeg
visszafizetését.

44.5.3.A 6.5.1 pontban hivatkozott késede|mi kamat időszaka a visszatérítés
jogalapját képező időszak kezdő dátumától a visszatérítési igény e|ismerésének
vagy megáI|apításának a napjáig tart'

45. A vízi közm ű.szo| gáltatás szoI gáItatás díja

45.1. Alapdíj::
45.2. Fogyasztás arányos vizdl1:
45.3. Fogyasztás arányos csatornadíj:
45.4. Vízterhe|ésidíj:
45.5' A szo|gá|tatáshoz kapcsolódó egyéb díjakat a Víziközmű-szolgá|tató

á rjegyzé ke tarta|mazza'

46. Szerződés Iétrejötte időtartama

46.,|. Je|en szerzódés, írásban, a Fe|ek a|áírásával és határozat|an idótartamra jön
|étre.

46,2. A Szo|gá|tatás megkezdésének az időpontja: <év'hó.nap>

46.3' Abban az esetben, ha közműVes szennyvíze|vezetésre és tisztításra irányuló
igény a Szennyezőanyag |istában meghatározott anyagokat fe|haszná|ó üzem
részérő| merü| fe|, a közüzemi szeződés az i|letékes vízügyi hatóság jóváhagyásáva|
válik érvényessé.

47. Elkülönített VízhasznáIó személyében bekövetkezett változás.bejelentési
köteIezettség

Az ElkÜlönített Vízhaszná|ó szemé|yében bekövetkezett változást a korábbi és az
új Elkü|önített Vízhaszná|ó köte|es a vízmérőállás megjelö|ésével a vá|tozástó|
számított 30 napon be|ü| a Yíziközmű-szolgá|tatónak beje|enteni az
Üzletszabá|yzatban meghatározottak szerint.

48. Szerződésszegés

48.1. VÍziközmű-szolgáttatórészérölszerződésszegésnekminósülha:
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7. számú melléklet

48.1.1. Nem értesíti az e]óírt határidőben az E|kÜ|önített Vízhaszná|it a
karbantartási, fe|újítási vagy fej|esztési munkák miatti szünete|és idópontjáró|
és várható időtartamáról,

48.1.2.A szo|gáltatás minósége és a szoIgáltatás színvona|a a jogszabá|yokban, a
működési engedélyében, az üzeme|tetési szeződésben Vagy az
üzletszabályzatában előírtaknak nem fe|el meg,

48.1.3.A szo|gá|tatást a szerződésben rögzített időpontban nem kezdi meg, Vagy
joge||enesen szünete|teti,

48.1.4. A Víziközmű-szolgá|tati az üzletszabá|yzatban fog|a|t egyéb
köte|ezettségeit nem te|jesíti.

48.2. Az E|kü|onített Vízhaszná|ó részérő| szeződésszegésnek minősÜ|, ha:

48.2.1.A szerződésben meghatározot', rende|kezésre á|ló vagy |ekötött kvótát egy
adott szo|gáltatási pont vonatkozásában tÚ||épi'

48.2.2.A Víziközmű-szolgá|tatóva| szemben fenná||ó fizetési köte|ezettségének
nem, Vagy késede|mesen tesz e|eget,

48.2.3. A szeződésben foglalt adafuá|tozás bejelentési köte|ezettségének nem,
vagy késede|mesen tesz e|eget,

48.2.4. A víziközmű-szo|gá|tatást a jogszabá|yokban előírtaktó| e|térő módon,
szabá|yta|anuI veszi igénybe,

48.2.5. A fogyasztásméró el|enórzését, a hibás fogyasztásmérő javítását,

hite|esítési Vagy egyéb okbó| történő cseréjét, Vagy a fogyasztásmérő
|eo|vasását a Szerződésben előírtak szerint a Víziközmű-szo|9á|tató részére
nem teszi lehetővé, Vagy - ha erre megá||apodás a Felhaszná|ót köte|ezi -

ezek javításáról vagy a cseréjéró| nem gondoskodik,

48.2.6. Az Üz|etszabá|yzatban fogIa|t egyéb kÖte|ezettségeit nem te|jesíti.

48.3. Szabá|ytalan közműhaszná|at esetén a Yiziközmű-szo|gá|tató az
Üz|etszabályzatában meghatározott mértékű kötbér érvényesítésére jogosu|t.

Amennyiben az E|kü|önített Vízhaszná|ó Fe|haszná|ó a zári bé|yeg vagy plomba

hiányát nem jelentette be, abban az esetben a Víziközmű-szolgáltató kártérítési
igényt érvényesíthet, továbbá jogosu|t a me||ékszolgáltatási szerződés
feImondására.

48.4. A szerződésszegés jogkövetkezményei tekintetében a Víziközmű-szo|gá|tató
mindenkor hatályos Üzletszabá|yzatában fog|a|tak az irányadók.

49. Vegyes rendelkezések

49.,|. Je|en Szerzódés e|választhatat|an részét képezi a Víziközmű-szolgá|tató
honIapján e|érhető Üzletszabá|yzat.

49,2. A me||ékszolgáltatásiszeződésbő|eredő köte|ezettségekért a Fe|haszná|ó és
az ingat|an - társasház esetében az a|betét - tu|ajdonosa egyetem|egesen fe|e|.

49.3. A je|en szeződést aláíró tu|ajdonos tudomásu| veszi, hogy amennyiben a
Fe|haszná|ó szo|gá|tatási jogviszonybó| fakadó köte|ezettségeit megszegi, úgy a
víziközmű.szo|gáltatásró| szó|ó 2011' évi cclx. törvény 2. s 6. pontja a|apján a
Szolgá|tatóva| szemben fele|ósség terhe|i.
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49.4. A Víziközmű-szo|gá|tató az álta|a kötött szerzódésekre vonatkozóan

Üz|etszabá|yzatot do|gozott ki. Az E|kü|önített Vízhaszná|ó e|ismeri, hogy

jogviszonyáia a viiit<ozmű-szolgáltató hon|apján megta|á|ható mindenkori

Úir"t.'"ua|yzatban rögzített fe|téte|ék irányadóak, kivéve, ha adott kérdésről a Felek

a Szerződésben kifejeletten másként rende|keznek. Jelen Szeződés a|áírásáva| az

ElkÜlönített Vízhaszná|ó kije|enti továbbá, hogy a Víziközmű-szo|gá|tati
Úzlátsza ua |yzatát meg ismerte, rende|kezéseit mag ára nézve köte|ezőnek fog adja e|.

49.5. A mel|ékszo|gáltatási szerződést az elkü|önített Vízhaszná|i 30 napos

határidőve| , a Yiz|kÖlmű-szo|gá|tató pedig 60 napot meghaladó díjtartozás esetén

további 15 napos határidőúe| felmondhatja. A mel|ékszolgá|tatási szerződés
fe|mondásáró| a ner<itesi vízmérő felhaszná|óját a Víziközmű-szo|gáltató a

felmondássa| egyidejűleg tájékoztatja. Ha a szerződést az ingat|ant egyéb jogcímen

használó mond;áfel,.előietesen a tu|ajdonoshozzájáru|ását is be ke|| szereznie'

49.6. Az Elkü|önített Vízhaszná|ó a saját tu|ajdonában |évó és me|lékszo|gá|tatási

szezódés alapjául szo|gá|ó mel|ékvízméró hitelesítésérő], rendkívü|i vizsgálatáró|

saját ktlltségére kötáes gondoskodni. Amennyiben ezze| a . költségek

mágelő|egezéie me]|ett a Víározmű-szolgáltatót bízza meg, úgy a Víziközmű-
szolgaftató a megbízás te|jesítését nem tagadhatja meg, és a hite|esítés idejére

köteIes ingyenesén cserekészü|éket biztosítani. Ha a mérésügyró| szóló törvény

végrehajtáé-ára kiadott kormányrende|etben e|óírt határidón be|ü| a mérőeszköz

hité|esítésé rő| az elkü|önített víziraszná|ó nem gondoskodott, a Víziközmű-szo|gá|tató

a mel|ékszo|gá|tatási szeződést 30 napos határidóvel felmondhatja.

4g.7. A közÜzemi szezodést a Víziközmű-szolgá|tató azonna|i hatá||ya| kizáro|ag

akkor mondhatja fel, ha:
4gJ.1,annak fenntartása a víziközmű-rendszer te|jesítőképességét meghaladó

igénybevételt eredményez, kivéve ha ez a YíziközmtÍ-szo|gá|tató

beleegyezéséveI történt,
49.7.2. a Fe|használó nem működik együtt a felhasznáIási hely szabályos

kiaIakÍtása Vagy a fogyasztásméró berendezés e|helyezése, leo|vasása

érdekében,
49.7.3. a viziközmú-szo|gáltatás fenntartása közegészségügyi vagy műszaki okbó|

veszé|yezteti az e|látás biztonságát.

50. Adatvédelmi tájékozató
A Víziközmű-szo|gá|tató a 2011. évi CC|X. törvény a|apján adatkezelőnek minosü|,

ame|yre tekintettel a Felhaszná|ók szemé|yes adatait az információs önrende|kezési
jogrói és az információszabadságró| szó|ó 2o11' évi CXl|. tv' rendelkezéseinek
"nátartasaval, 

va|amint a 2011. éVi cc|X. törvényben és az ÜzletszabáJyzatában
rögzített cé|bó| és formában jogosult keze|ni, fe|do|gozni, továbbítani.

Fe|ek a je|en Szeződést áto|vasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben

'neg"gyeiót, 
jóváhagyó|ag írják alá' Jelen Szezodés 2 péIdányban készült.

Kelt:
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8. szám(t melléklet

ÉnresÍrÉs LEoLVAsÁs MEGKísÉRLÉsÉnTl És uÉnlÁlús ee.JeleNrŐ
VÁLASZKÜLDEMÉNY
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ALFÖLDvizzrt,.
Békóscsaba
PostaÍiók 96
5601Í
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Tisrile|ttigyÍetünk!
M u nkatársu n k ko rábban m"gx i.e,k;#'é# -.*;.5 ja,h, J; .*"u* ]

miatt sikertélen volt. KéÍiÜk vízmér<íjének aktuá|is á||ását ueiini, má;J á npot
szíveskedjen részünkre postaÍordutiáva| megkü|deni.

Mórőá|lás
m3

m3

ryl3

m3

itariÍáva| hÍvható kék számon:06 40/922{06

Sli4$;ben a 06 20/203.í373 te|eíonszámoí
A.T'6,|'l'yiben a |apot nem kü|di vissza, vagy nern jelenti be a méróál|ást, akkor azelőző időszak átlagÍogyasztása szerint sz=ámtázunx'

ALFÖLDVíZ Regioná|is VíziközmÍj.szolgá|taió zrt.
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9. szám(l melléklet

FELHATALMnzÁs csopoRTos BEszEDÉs| MEGBízÁs TELJESíTÉSÉRE

*lrÖuovÍzzrt
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10' számú melléklet

retHnszxÁLT nonrRl gAN B E KÖVETKEZETT vÁlrozÁs ge.J eleNlro

F oG y,4s z To Í.AL TÜZ"4s I{ÜZ Lo
\.áltozáE oka: aér'módo.rítág: fogry.asxómla1donos vá'ltoár (uregfelelot alábúerri!)

elózó fog1.*:ztó {eladó bérbeadó} ú; fop'a:ao (rer.ó bérber.er.ö,

tÍEG'EGszÉs:
Eg]íir(r5 

'tiiÍir 
ré|kül di'trtoais esr*ia r E{ódslito.r Js;l'95- {Í1:5'] Kgr|['...dcrr g€rbt.g$t.ül.€s Í#ótság iüírÜr|

A sragl*tm ;zere9el a bgl.a*nisi he!. €lx á: a parta ff}-l amoritó.

FOGIIdSZTASI ITELY

}Ielység: FÍI-L.id

Cira:

Mérö gyiri :z: Leolr*is diára!.:

Migóríllás (m1:

PÁRr.\TR'-{D.{ro$

Elií:őfcgtussó; |P!tí.Lod

Nir':

Uj larlcim:

Ílinetá! (fi):

Mpgj€Eyzé5:

Vdg:záob: Vra Ni!.3 Mexi*gi]r'és:

tj fog*'arsti:

Nér.:

Ao1'je ner.e:

s.or bely. idi: Litol raéna:

Lalcirn* esoso: e fo5"asztÉ:'i ballyel? Ieál Nrrl Íb

Ha aao, müy:a hLcirrc Léri a gafunlir? I{*}.veÉg:

Cim:

Fizetési prj.d: Ánre]á: LatcsáEd folroá$iotl c5€ll

Lo,BsólisiÍo.bós"áilb sstin a p&rainti.ao** ri*Jl n4pi:rirr aóti'fos}rs5'íis' }*b. {FÍIJ aaturita mcgi,IÉlágrr.t

Bo'rábbi latcím:

tÍe cir peraer' EN-}ri.d:

1lí:gieErgés:
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11. számú melléklet

M EG REN DELÉS |VTVÍZ SZoLGALTATÁS sZÜ N ETELTETÉSÉRE

Meg rende|és ivóvíz szolgáltatás szü nete|tetésére

lkt szám:

Felhaszná!ó neve:''..
Fe|haszná|ó címe. te|efonszáma:......''...
FelhasznáIási hely címe:......'.
Partnerkód:................ Felhaszná!ási hely azonosító:

A|ulírott beje|entem, hogy a vÍziközmű-szolgáltatást sziineteltetni kívánom, várhatóan
...............-ig.
Nyi|atkozom, hogy az ingatlan lakatlan, rendszeres emberi tartózkodás céIjábó|

víziközmiÍ-szoIgáltatás nincs igénybe véve.

A szolgá|tatás megszüntetésének és visszaál!ításának
díját...'...... .........összegű számla a|apján kifizetem.

Tudomásu! veszem, hogy a szo|gáItatás szünete|tetése a mérő / kötoelem
kiszerelésének napjától érvényes.

A szolgáltatás újraindítását a Bejelentő lap eredeti példányának felmutatásáva|
kezdeményezem.

A Víziközmű-szolgáltató a szoIgáltatást a beje|entéstő| számított 3 napon beIüI

helyreáI|ítja.

Kelt:

aláírás
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Lakó., üdülőingatlanok

1' Beépített ingat|anok (te|kek)

'1.1. udvari csappal

1.2. épÜ|eten be|Ü|i, de lakásokon kívüli közös vízcsappa|, vízöb|ítéses
WC né|kül

1.3' mint 1.2., de |akásokon kívü|i közös vízöblítéses WC-ve|

1.4. épületen be|ü|i, lakásokon be|ü|i vízcsappa|, vízöblítéses WC
né|kül

1.5. mint 1.4., de épü|eten be|ü|i, lakáson kívü|i közös vízöb|ítéses
WC-vel

1'6. épü|eten be|üli, |akásokon be|ti|i vízcsappa| és vízöb|ítéses WC-
vel

1.7. épületeken belüli, |akásokon belü|i vízcsapokka|, vízöb|ítéses WC-
vel, hagyományos fűtésű (fürdőhengeres) fÜrdőszobáva|

1.8. mint 1.7., dehagyományos frÍtésű helyett egyedi, éjszakai
áramfe|véte|es vízme|eg ítővel

.1.9. mint 1.8', de központi meleg víz e||átássa|, i|letőleg nem
kor|átozott fűtésű egyedi vízme|egítőve|

2. Házikert* |ocso|ás

3. Gépkocsimosás

+. Á||atállomány itatása számos á||atonként

5' Közkifo|yókon fogyasztott víz áta|ány mennyisége 150 m.es körzetben
|akók száma szerint

12. szám(l melléklet

VíZFoGYAsZTÁs |LL. SzENNWÍZ K|BocsÁTÁs ÁTAúNY MENNYIsÉGE|

40 |lfőlnap

60 |/főlnap

75 |ltőlnap

65 |/fólnap

80 l/főlnap

95 l/főlnap

120 |ltőInap

í 50 |/fólnap

180 |/főlnap

l ltmztnap

400 |/szgUhó

40|/db/nap

30 |/főlnap

I
1

1
_j

_l

_j

6' Személyi tu|ajdonban á|| - vá||alkozáson kívÜli - nyara|ók, Üdü|ók, házi kertek

esetében: l/1-3. pontokban megál|apított áta|ány mennyiségek alapján és évente
összesen öt hónapra (május szeptember hónapokra) ke|l az ivóvizet és
csatornad íját fe|szám ítani !

-Az ingatlan beépítetten területe, de tegÍetjebb az ingatlan terület 50 %-ának alapulvétele

131 I 144



hlrolovíz
RegioniIis VizikózÍnű.5zoIgollolÖ Zri.

il.

Közegészség ü gyi i ntézmények

1' Kórházak, szü]óotthonok, betegágyanként

2. Kórházak, szü !őotth ono k m osod a üzem mel, beteg á gya n ként

3. Szanatóriumok, betegágyanként

4. Szanatóriumok mosodaüzemmel, dolgozónként, további

5. Szakorvosi rendelőintézetek, orvosi m unkahe|yenként

6. Körzeti orvosi rendeIők, orvosi munkahelyenként

7. Gyógyszertárak, munkahelyenként

8' Szociá|is otthonok, férőhelyenként

9. Bölcsódék, féróhe|yenként

1 0. Tvodák féróhelyenként

12. számú melléklet

400l/nap

600l/nap

200 l/nap

120llnap

'1.750 l/nap

450l/nap

80 l/nap

2'10llnap

135l/nap

90l/nap
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oktatásl intézmények

1' Ána|ános-, és középiskolák, szakmunkásképző intézetek tantermenként

1 .,t . zuhanyzi nélkü|

1'2' zuhanyzóva|

2. Napközi otthon gyermekenként

3. Diákéttermek, menza

3.1. konyha né|kü|, csak éte|me|egítéssel, adagonként

3.2. konyha étteremmel, adagonként

4. Diákszál|i étkezés né|kül. bent|akónként

12. számú melléklet

150l/nap

600l/nap

50 ||főlnap

50 l/nap

120llnap

150 l/nap
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Regionó|b VíziköZmú.szolgó|loti zÍ|.

Ku|turális intézmények

í . Fi|mszính ázak, f érőhe|yenként

2. Színházak, férő helyen ként

3. Ku|túrházak

3. 1 . ál|andó üzemme|, biifével, férőhe|yenként

3.2. időszakos üzemme|, bÜfé né!kü|, férőhe|yenként

4. Közkönyvtárak, látogatók száma szerint

5. Múzeum, kiá||ítás, |átogatók száma szerint

12' számú melléklet

8l/nap

18 l/nap

22llnap

15 l/nap

10 |ftőlnap

8|lfőlnap
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V.

Vendéglátás, üdü|tetés, elszá|lásolás

1' Szá|lodák, üdülők ágyanként

1 .1 . egycsillagos

1.2. kétcsillagos

1.3. háromcsillagos

1.4' négycsil|agos

1.5. ötcsi!|agos

2. Kemping, férőhe|yenként

2.1 . egycsillagos

2'2' kétcsiIlagos

2.3. háromcsi|lagos

2.4. négycsi!|agos

3. Mote|, féróhe|yenként

4. Éttermek

4.1. melegkonyha étkeztetés né|kü|

4.2. hidegkonyha étkeztetés nélkü|

4'3. étterem konyha né|kül

4.4. étterem konyháva|

5' lta|bolt, bisztró, cukrászda, eszpresszó, vendégenként

12. számú melléklet

60 l/nap

90 l/nap

210llnap

350 l/nap

500 l/nap

50 l/nap

70llnap

100l/nap

200llnap

150l/nap

50 l/adag/nap

12lladaglnap

75lladaglnap

90 l/adag/nap

4llnap
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13. számú melléklet

LAKossÁGt nlt Úsznxl elÓínÁsox

Lakossági fe|haszná|ó házi szennyvízhátózatának az a|ábbi műszaki

eIőírásoknak ke|| megfe|eInie:

1' A házi szennyvízhálózat kia|akítása, a tisztítóidomra történó csatIakozás
szabványos, i10 mm-es átmérőjű (min. 2,2 mm falvastagságú, tömör

"ny"g.'é'kezetű) 
PVc, il|. aiánIottan KGPVc anyagú csóvezetékkeI

vaÍósitnato '"g. Társasházak esetében egyedi méretezés a|apján ke|l

megvá|aszta n i a h ázi sze n n yv izhá|őzat átmé rőjét.

2. A csatornacsöveket |ehetoleg 5 ezre|ék körüli (méterenként -0,5 cm) lejtésseI

kell lefektetni.
3' A vizzárás biztosítása miatt a csatornacsöveket egymáshoz gumigyűrűkkel

kell illeszteni.
4' A csatornacsövek tokos része mindig a szennyvíz fo|yási irányáva| szembe

nézzen'
5. A csatornacsöveket 5-10 cm vastag homokágyazatra keIl fektetni, oly módon,

hogy a homok a |efektetett vezetéket takarja. Kitermelt talaj közvetlenü| a

vezeték mel|é, vezetékre nem tölthető.
6' A munkaárkot minden esetben olyan talajjal kel| visszatö|teni, mely

megakad á|y ozza a csövek sé rü |ését.

7 ' Avezeték feletti földtakarás minimum 60 cm legyen.
8. A fö|dbe fektetett csatorna épülettől legaIább 1,5 m-re, más közműtő! lega|ább

1 m-re épüljön. Abban az esetben, aho| a meglévő adottságok (épü|et,

meglévő riozinti) miatt a |eírt minimum értékek nem tarthatók, úgy a műszaki
melobásró| (védőcső, stb.) kü|ön egyeztetés szükséges' Rendező elv, hogy

az épülettőlvaló minimális védőtávo|ság betartása az elsőrendű.

9. A vezeték fö|é erős, mély gyökérzetű nÖvény nem ültethető.

1o'A meglévő (Üzemelő) 
.ei 

az új házi rendszer találkozási pontjánál, il|.

ponqaúá|, aho| a meglévő cso nem szabványos méretű, i!|. nem műanyag

tömor szerkezetij (víizárő anyagú), monolit beton akna szükséges! (Ahol

szabványos műanyagcsőből épült a meg|évő rendszer, itt akna he|yett

műanyag tisztítóidomos csat|akozás kivitelezhető.)
11.A vízzáió beton (vagy műanyag akna) minimális belső mérete 30x30 cm

négyszög, vagy 30 óm körszelvényű, 10 cm falvastagsággal. (A mé|yebb

rertótesrrel piártitusan nagyobb méretek.) Lefedése a forgaIom, il|etve

használat típusának megtéteto teherbírásÚ bordás acél|emezzel, i|letve

vasbeton fedIappaI történ het.
12.A házi szennyvízhá|ózat egyéb iránytöréseinél, ill. 30 m-t meghaladi

távo|ságokon tísztító nyí|ást vagy aknát javasolt e|helyezni. TisztÍtónyí|ás

esetébán a 90o.os iránytöréseket 2 db 45o-os íwel kel| megoldani. A
szakszerűen beépített tisztítóidom, Vagy akna biztosítja azt, hogy

csatornadugulások esetén ki |ehessen tisztítani a házi szennyvízhálózatot,
melynek karbantartása a Felhaszná|ó fe|adata'

13.A házi szennyvízhálózatba csak háztartási (kommunális) szennyvíz vezethető.

Csapadék, trágyalé, meg lévő sze n nyvíztá roló, szikkasztó szen nyvize a házi

I

I
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13, számú melléklet

Vezetékbe nem Vezethető be, i|l' nem csat|akoztatható, továbbá a talajvíz
betörését meg kel! akadá|yozni.

14'A házi szennyvízhálózatot úgy kell átépíteni, hogy a csatornabekötés
megépítése előtt haszná|t derítőaknát (szikkasztó aknát), zárt szennyvízgyíijtő
aknát meg ke!! szlintetni, azt lehetőleg fel kell tö|teni. Nem szabályos és
engedélyezett mego|dás az, ha a házi szennyvíz továbbra is a derítőaknába
érkezik, majd abbó|folyik tovább a csatornába.

I

I

I
I
I
I
I
Í

t
$
;



1.
2.

elrolovíz
Regionolis Viziközrtrj.szolgoltoto ltl

14,Szám(t mellékelt

A SZERZTDÉs rruesÍTÉsÉBEN RÉszTVEVl HARMADIK SZEMÉLYEK

Drescher Direct Mai|ing Kft. - Kü|demények nyomdaie|őá|lítása
UVIÉP Kft. - Építőipari tevékenység, vízmérőcsere
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15. számÚ melléklet

szoLGÁLTATÁs| TERÜLET

TelepÜ|és lvóvíz
szo|oá|tatás

Szennyvízelvezetés
szo|oáltatás

A|máskamarás I

Árpádhalom N

Battonya I

Békés I

Békéscsaba I

Békéssámson N

Békésszentandrás I

Bé|megver N

Biharuqra N

Bucsa N

Csabacsűd N

Csabaszabadi N

Csárdaszá||ás N

Dévavánva
Doboz N

Dombeovház N

Dombiratos N

Ecseofalva N

Eoeries N

Füzesovarmat
Gádoros N

Gerendás N

Geszt N

Gyomaendród I

Hunva N

Kamut N

Kardos N

Kardoskút N

Kertészsziqet N

Kéteqvháza I

Kétsoprony N

Kevermes I

Kisdombeqvház N

KörösIadánv I

Körösnagyharsány N

Köröstarcsa I

KörösuifaIu N

Köteován N

Kunágota
Lökösháza
Maqvarbánheqyes N

Maovardombeqvház N

Medgyesbodzás N

Méhkerék N

Mezőberénv
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ntrtlpvíz
Regionólis Viziközmí|.5zoIgólIoló zrl.

I N

Mezőhegyes I

MuronÚ N

NaqVkamarás
Naovmáqocs N

Nagyszénás
okány N

orosháza
trménvkút N

Pusztaföldvár N

Pusáaott|aka N

Sarkad I

Sarkadkeresáúr N

SzabadkíqyÓs I

Szarvas I

Szeqhalom
Tarhos N

TeIekoerendás N

Tótkomlós
Úisza|onta N

Vésztő I

Zsadány I N
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18.számú melléklet

nneoÁupooÁs vlzlxtzuŰ-rel leszrÉsl Hozá.lÁnur-nsnTl

naecÁlllpooÁs
vízi közm íi.fejlesztési hozzáiáru|ásrő|

amely létrejött egyrészrő| az
Alföldvíz Zrt.
5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.

mint szolgá|tató (továbbiakban: szo|gáltató)
másrészrőla

Felhasználó
mint fogyasztó (továbbiakban: fogyasáó)
Felhasználó azonosító : .

közott a|u|írott napon és helyen, az a|ábbiak szerint:
1 . A Fe|használó á|ta| igénye|t szo|gá|tatás az a|ábbi ingatlanon:

Atlagfogyasztás szerint igénye|t:
-T vízigény: ......m./nap

-l- bevezetett szennyvíz menny.: ......m3/nap
2. A fe|haszná|ó e|ismeri, hogy a víziközmti-szo|gáltatásról szó|ó 2011, évi cc|X. törvény.7 egyes rende|kezéseinek végrehajtásáról kiadott 5812013. (||'27.) Kormány rende|ete g0. $| -.

-i. (1.) bekezdése a|apján a 1.) pontban megá|lapított igénybevétel után víziközmű-hozzájáru|ás
fizetendő, amelynek mértéke:

Il - a vízigény után: '.. ... Ft + AFA_t
.T - a szennyvízelvezetés után: ... ....Ft + Ápn

l.
-l M igy megá||apított víziközmŰ-hozzé$árulás megfizetése a |étrejött megál|apodás a|apján a

kiá||ított és megküldött szám|án fe|tüntetett időpontban egy összegben esedékes.

3. A Víziközmű-szo|gá|tató köz|i, hogy a vízigény és szennyvíz-bevezetési igény
kie|égítéséhez szükséges közüzemi vízszo|9á|tatást és közüzemi szennyvíze|vezetést
biztosítja'

4. A Felhaszná!ó kije|enti, hogy az ingat|annak tu|ajdonosa, i||etve amennyiben nem, úgy az
ingatlan tu|ajdonosának be|eegyező nyilatkozatáva| rende|kezik és azt a je|en

megá|lapodáshoz csato|ja.

5. A befizetett fejlesztési hozzájáru|ás vonatkozásában a fe|ek egymás között utó|agos
e|számo|ási köte|ezettségge| nem tartoznak.

Kelt:

V íz i köz mű. sz o lgáltat ó

_t

l
l
t:
-lr

_J

_j
I

--1

-l
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nlrÖLovíz
Regionó|ls Víziközmű-szolgó|totó 7r].

KIVONAT

Az ALF oL Dv IZ Zrt. igazgató ságának 20 I 3 . máj us I 6 . napjánme gtartott üléséről készült
jegyzőkönyvéből

9212013 (V.í6) szÁMÚ IonzclrósÁeI lnrÁnoztT

Az ALFÖLDVÍZ Zrt. lgazgatosága a határozat elválaszthatatlan mellékletét képező
lJzletszabáIyzat teruezetét elfogadja és fethatalmazza a menedzsmentet arra, hogy
az Úzletszabályzatot engedétyezésre és jóváhagyásra a Magyar energetikai és
Kö zm ű -sza b á lyozá s i H iv atal e lé b ete rjessze'

FeIeIős: értelem szerint
Határidő: értelem szerint

Békéscsaba, 2013' május 1 6.

alp0t.tlvÍz zri'
5600 Békéscsaba' Dobozi Úi 5' s:'

A4 '$ ct (:----l
dr. Ba|ázs |stÚán

az |gazgatóság e|nöke

ALFoLDVIZ Regionó|is VíziközmÚ-szoIgó|1otó 7r1. 5óoo Békéscsobo, DoboZi Út 5.; PÍ.:9ó
Ie|':66/523 2aa: FaX:óó/52B-850; e-moi|: ceoVeze1es.b]oIf o dViZ.hU; WEB:www'oIf oIdViZ'hU

Cg.04.l0-000l580; KsH: ]3l00B8/'3ó00.11404: K&H:l0402ó09-2ó017989.00000000
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Jegyzőkönyv

Készült: Alftildvíz ZÍt,5600 Békéscsaba, Dobozi út 5. Ügyfélszolgálati helyiségében.

A jegyzőkönyvet készítette: MiháIy Tamás osztá|yvezető

{I,?*^,?ufÍ;1"u,|o'ifli'"'u5:*unyhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége (NFH)

NFH részéről véleményezte: dr. Pengő István, Szebenyins zkinéUhrin Mária

20|3,05.09 napjá1 érkezett meg az NFH, IJz|etszabá|yzat tervezettel kapcsolatbanmegfogalmazottvéIemények leírása. Az észrevétetetei |r. sziímú melléklet) pontokba szedvevizsgáltuk meg és a következ ő határozat született:

1.2.1. pont azÍJz|etszabá|yzatterületi batá|yáravonatkozó kiegészítést elfogadjuk.

VIil. pont a bekötési mérő felszereléséről, mérőcsere és hitelesítésről szól. A VhÍ.meghatározásához képest az értesítés módjánál eltéres volt. Az észtevéte| a|apján azÜ z|etszab á|y zat ezen pontj át mó do sítj uk'

IX. pont az e|számolás meghibásodás, hibás mérés esetén résá taglalja. A Vhr. meghibásodásesetére előírja a felhasználó szóbelj,-u]9 ts napon belüli értesítését. Az a|ka|mazottgyakorlat szerint meghibásodás esetén a ielhaszn á|bt szőban és jegyzőkönyv kiáll ításáva|helyben írásban is tájékoztatjuk. Az észrevéte|,ijz|itszaba$zatbatörténő illesáésének nincshatása a kialakult gyakorlattrnkra, ezérta Vhr-hez ig*oáiumódosítjuk a szabáIyzatot.

X.3.8. pont a rész|etftzetés esetén alkalmazott ügyleti kam1t mértékére (8%) tettészrevételt,miszerint jelentősen meghaladja a jegybanki 
"lói;a;--o,tetet. Társaságunk az észrevéte|alapján az iz|etszaa!lv7!b9n-* ig, l"ti kamat -e'tJtei a naptán felévet mege|őzőutolsónapon érvényes jegybanki alapkamai + 2%o mértékbenhatározza meg.

XV.4. pont a felhasználó á|ta| fizetendő kötbér eseteit határozza meg. Azészrevétel alapjrán ameghatiírozott kötbérek összegét bruttó áron tüntessük fel. A szabá|yzatot módosítjuk és anettó díjak mellett a bruttó díjakat is feltüntetjük.

XVI.I. pont Felhasználói beadványok, megkeresések szabá|yaira vonatkozik . Az észrevéte|a|apján a 4. bekezdés formázását tdrölttik, a mondat a 3. üekezdés foly.tatását szakította felbe.

á.lx;;;'':t 
(Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi pertigveráségének) kiágesziiettük a,,Megyei,,

XVI.2. pont 5. alpontja szerint a korábban érdemben megválaszo lt, azza|azonos tartalmú, újinformációt nem tarta|maző felhasznríloi beadvániokat mellőzheti. iársaságunk aFogyasztóvédelmi tv. 17/A, 17/B és 17lC $-aiban 
'foglaltakkal 

összhangban törli azÜ z|etszab á|y zat eru e von atkozó pontj át.

,q.'óLlVíz
i:i ,iu



xlx.3.4 pont a 
..küldemények kézbesítésére vonatkozó 

', 
szabályokróI szól. A Vn,.

meghatározását aktiraemJny"í ti'u.,ita,e." uo.,u*áTou,tiuovitetttiiá,,.,,"'.n 
elköltözött.

címzetlismeretlen, .eg -.g,,ű';;;'q{ postaláda hianyi,'mi"o"i.,'lá,t#ft 
dokumentumoí

kézbesítettsép vélejméi Á'1 'd ;:iiiii;;:il*.íi. mu,i,ajií.".ilÍl,o* 
nem jelentikl1*THT,Í;í'ffi:1*.T*;5.ke,b.sites., 

" 
6ír,","' á|ő vá1tozisr"rtuii',galata jelentős

A xlx.3.4. pont 4.a a.'p.ontja kézbesítési vélelmet állít fe].,1mely véIelem jogszabályban nincs
meghatározva. a. te'uo'toj";J.i.. t az aján|.ott iltuaemj",-;;;',:.é.ben 

elvetjük. A
'qfi;ft |n,::,\ : f: Fi*Tf # jta o' a,,' JJi. 

- 

"n 
ll r'.'* 

.,,.ö;., 
* hat ár o zza m e g.vagy egyéb kcizlésseisá j;iö/;u..n u szolgáltatóhoz .nem t"..,t";ílgy 

'nem vette,, át

#tri#:ff 'ffi rl-m:n*;l*'s*r*r'i;l}:#ffi 
'{r#*i:r:-:l"nmí:i

t,""x::Í^i;,,n'í',Í.'.j;j.,f."l'lJl"u'T:',.E,TÍ"nészrevételek a|apján módosíduk az

fi,.:ffi 
:41,J.;iJ;.:::*^,;:li#";1Li?1á!2,?,-vagyszo.gálo1.i:-'f i,F,ggesáésérevonatkozó

rögzítéséner. r.r'"iá.eg eí e,,,t:,i*;'Í['T;#;'ili'j''1;# a aijteteif?zaűivzatban 
történő

t,módo sítás t e|v é ge )ziik'
f.#'.j':}i.:,:'::.'rÍrf...f:'nT.T#,l,u:fi:,;.:: 

f,"u,|,!n,.'Korm. 
rendelet hivatkozásmellékleteket ennek ngy"r"-u. 

"á.'*o módosítjuk Ü,letszaiití)i,u^" ,Áiin^ii
Békéscsaba , 2013 .05.13 ,
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Jegyzőkönyv

Készült: Alftjldvíz Zrt' 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5. Ügyfélszolgálati helyiségében.

A jegyzőkönyvet készítette: Mihály Tamás osztá|yvezető

Trírgy: országos Fogyasztóvédelmi Egyesület (oFE) ÍJz|etszabályzat véleményezése.

oFE részéről véleményezte: Ivanics Katalin oFE megyei elnök

2013.05 '06 napjrín érkezett az oFE,IJzletszabá|yzat tervezettel kapcsolatban megfogalmazottvéleménye. Az észrevétel két részre bonthatóak:

7. ,,Úgy gondoljuk, 
|9.gy u törvényben leínak megismétlése.' magyar énata fe|eslegesenterjengőssé teszi a szabályzatot, és öss"em9.ssa a törvény, valamint a Zrt sqátkiegészítéseit.

l#Íjlg'T'u:..#.T nehezen kezelhetőve, nehezen értelmeáető'é i;.;; a fogyasztók

l

AzlJz|etszabá|yzat kötelező tartalmi részeit az 58/20|3. (II.27')Kormányrendelet 7.számumelléklete részletesen tag|a|ja, attól eltémi nem lehet' A terjedeiemre 
'oíu*o'o vélemén1térdemben nem tudjuk kézelni, mert a szabáIyzat készítése soriín törekedttink a jogszabályikövetelmények betartására' valamint igyekézflink - 

-.gy., 
rendelkezések felhasználókszámára részletes és könnyen értelmezhető meghatiírozások alkalmazására.

í;,''TiT]iÍ.*iÍ,,iF'ulyosnak 
tartjuk a visszamenő hatátyt, ftíként, ha az a fogyasztót
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5600 Békiscsaba, Dcbci] Út 5 sr
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AzÜz|etszabá|yzat nem tartalmaz visszamenőleges' annak alkalmazására vonatk ozó hatá|5rt.A visszamenőlegesség'.:''* a hatílybalépés előtt"má.""gr.o.t'.. _ tehát érvényes _ közüzemiszerzodések esetén azŰzletszabá|yzat jővríhagyása utrin tárten ő a|ka|mazasra vonatkozik.

Békéscsaba, 20 1 3.05. 1 0.

il,ll,r,rur.,*-V
Uhrmann Károly
Gazd,.vezéng.h.
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_--- Eredeti üzenet
Tárgy: Re: Levél a ALFöLDVíZ Zrt. -tő|
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Dátum:
FeIadó:

Címzett:

Fri, 3 May 2OL3 74:24:43 +0200 (CEST)
lvanics Katalin <nicska@freemail.hu>
ugvfel@ bekesvizmu.hu

|vanics Kata|in, az oFE megyeielnöke

Uzleti szabá|yzat tervezetüket átnéztÜk (nem volt konnyű)' Úgy
gondo|juk, hogy a törvényben |eírtak megismétlése,
magyarázata feles|egesen terjengőssé teszi a szabályzatot, és összemossa
a törvény, valamint a Zrt saját kiegé-
szítéseit. A rendkívüli terjedelem nehezen kezeIhetővé, nehezen
értelmezhetővé teszi a fogyasztók szamára a sza-
bályzatot.
Kifejezetten aggá|yosnak tartjuk a visszamenő hatályt, főként, ha az a
fogyasztót hátrányosa n érinti.
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Az Üz|etszabá|yzá 

'úérintesö 

soraá mégaliapitást.n'yert, 'nogy.ai' a.vBirozmcl szorgarhtásJ 'szoro
2O1t1. évi cc|X':torvény. (a 

.tovább.iakban: Vksztv) egygs r.ende|kezéseínek.végrehajtásáró| szlló
58/20í3 (|l zl;).wJ,rnanyr.enoeri1rá touauoÉkuan; Vhr;|.7 izamÚ mÉl|ékleién;k 3 pongtoan fog|",.

Íe|épjtés szerjnt [ész!]|t' illelve' je!|e'mz'öen e1pn. joggabályok réndetkezéseit emeli:át áz]Üzletszabályzat

A V||t: pont a bekttési mérŐ fe|s'zere|ésérő|, mérőcseréró| és hite|esítéSrö| szó|, a 2. pont a

kÖvetkezöképpen rende|kezik: ,,A Víziktzmü-szo|gáltatT a mértcsere megkezdését mege|őzően

|ega|ább 15 nappa| korábban a Fe|használÓt a.munka'.elvégzésének várhatT idŐpontjárT| ertéslténi
köteles. A Víziközmű-szo|gá|tató az értesÍtésben megje|t|t munkanapokon - idöpont egyeztetes a|apján
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.'á'rnunka e|végiesere zo ór.álg ,.n.,o,eo.t..bÍ*li 
^t. 1u1?. !..reáese 

a *ónara.orcp.p.*.
rendelkezik. 

"A 
vÍzikÖzmű:'1n,],]'" r"lv"#'J.a.,e,áet 

ieoerozoén 
É.galá'bb]1.5.náppal kotciés. :.a fe|haszná|Tt a munkavégzés idópá'.Uai:l,T'tio"venyes levelbe1 vágy tg''ob igazatható..móaó.n 

..
.értééÍtg.ni; 

Az értés|tésben.á vízik .si91.,s''..11.to.*1n'i. 
.1'a1n."ni1, o.o#*ái"iii;aii*;liJa;

. ]:l.:-u.n:n'.'.] 
á'i't..nony a cserér,e legalább mun!9..1'9p9n 20 c

,i.iwoa,jo-sz"nJi;,ouoo.,.un,"in'a*:",*a|mas 
e|érhe,u".n.jj,"n 

|ehetőséget oiztostt -, va|amint a

1.,] 
o:* 

1 
nioas':::.;::: 

1i:j,:.-:i];ji'ÍTli-1=d-;||odás szabá|yaittag|; a an sssapont a.kovetkezőképpqnrende|kez|k 
,Házi.ivö'uizhá|Dzatmeghibásodása esetén, amennyibén a hibárautáto 1etet a vtaikozmitj'szo|gá|tató a mérő leo|vasásakor ]e1lnozesekor 

vagf cseréje során ész|eite,háladlkta|ánurxoteJJái.*l .;ái.ii11a;i *il]ütni a t?pas2taltakr.p|.és a..Fetha.sihá|ó. .:fe|adatairó|.,' A Vhr. 
:1'1.o |1|ezoes 

a) pontja.kimondja, hogy,,házi ivóvízhá|ózat meghibásodásaesetén, amennyiben a hibára uta|ó jelet a vizik,özm(lu.o n,',*o 
" 

mérő leolvasásakor, ellenőzésekor
1aor. 

cx;r:eje során ésZ|efte, t'áiáaettátan üt iotetes . *'ou*,n.iii ;
ia1 iiliip.i ,"*rgtes a tethaszhato reláoaüiiáii' i' 

. , 'lb"n'má;o 'ls.hapö"neruLi'á;oái.
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Az)At|;2 pont5. q|pontja'hiányos, nem.tarta|mazzá azt,]hogy a szolgáltató mit tesz a.koqábQi; érdemben
megyá|aszo|t beadv'ánnya| azonos tarta|mú,.ugyanazon fetrrasznalo álta|.t9tt. is.mQte|t, új infor1pációt 4em
tarta|mazÓbeadvánnya|. '''.. 

:'' ' '.i. . . . ' ; :: i

A panasa és beadványkeze|és, i|letve az ügyfélszo|$á|at m0köd.ése tekintetéb.en mggjegyzendÖ; hogy
a|.apvetően az Fgytv. 17tA', í7lB. és-17/G' $:aiba4 íog|a|t szabáiyo( az irányadTak, az]üz|etszabályzati
iendelkezpséknekah.ivátkozott'.jogsz3b|lyhelyékké|.ke|lÖs9z|a;'rgban.:|enni0k;.

Az XlX,3.4 pon!a ktj|.demények kézbesítésér.e vonatkozl szabá|1rokfi| szól' gnnek 4c]á|pon$a s.zerint,
ha a 'ktzlzemi jvóv|z.szolgáltatás'fe|függeéztésérói.'V99y.korlátozásárT|'' 92616 íÉsbe|i értesÍtés a
VÍziktzmű-szo|gá|tatohoz 

''nem kereste'' vágy ,,nem| vette:1l,?, ,,,girÍlzett e|költözött,i, ,,eímleft
|smeret|en'1,:'cég.megEzÍint'' vagy postaláda.hiányára'uta|T je|zésse| érkezik'vissza, az iratot _
.e||enkezŐ bizonVÍtásig -. .á 'Rostai kézbesÍtés] második .mqgkÍsér|ésének napját ktyetÖ tttdik
fiunkanapon ke|| kéáesítettnek tekinteni A Yh..',..72.:S (5) bekez''dese á koyetkezlket lrja elö: ,,Ha a
közuzemi ivóvÍz-s2o|gáltatás fé|fÜggesztésér.őlVagy kor:|áiozásáró| szö|ó írásbe|i értésltes a víziközmű.
gzo|gá|tatóhoz 

''nem kereste'i vagy ',,nem vette át" jelzésSe| 
.érkezik 

vissza, .az 
iratot - e|Énkéző

bizonyÍtasig _ a postai. kézbes|tés második megkísér|ésénék nappt ktvetó otóoix munkanapon ke||

kézbesÍtgtlnek tekinteni:,, 'ry Üz|etszabályzat tehát kib.{vlti. a Vhr. rende|kezeseihez képest azon
tértivevény-je|zések kÖrét, ame|yre nézve kézbesltés!vé|e|em kerütt meghatározásra.
ltt megjegyzendŐ, hogy az XlX'3,4 pont'4;a a|pon$a az ajánlott xuHémenyek kézbesítésének napjá1a is
vé|e|met á||ít fe| (a postára adást ktvetŐ 5; munkanapot tekinti a kézbesÍtés napjának), 4oÁa jogszabá|y
az aján|oht kü'|.dernények es'q!ében kézbesÍtési vé|e|met nem hátároz meg Ennek fényében att.r,nte.t
érdgme| a X|X 3.5 póht is, ame]Y a tudomáJ'szezés vé|elmezett időpon'tjára vonatkozó rész|etes
szabályokattag|a|ja

A vonatkozó jogszabá|yok' a szo|gáltatás szÜneteltetése vagy felfüggesZtése esetére konjqnktÍv
fe|téte|eket'ha!ároznak meg: az e'|járás.'soÉn a.'fogyasztókat a tartozásról is értesíteni ke||. A fizetési
felszó|ítÓk'' il|etve a szo|gáltatás kor|átozásárT| vagy Íelfuggesiteserll.szó|ó tertlvevenyes tevétnek js
meghatározott díja van, ezen dÍjtéte|eket is oé|sierÚ szergpe|tetni az Üz|etszabá|yzat me||ék|etében,

hiszen e.ze| elérhetővé vá|ik a fogyasztlk számára az az inÍgrmáció,.hogy az értesítök ot;a rneittora
tsszeg Az energiaszektor szerep|óinek Üz|etszabályzatai is tarta|ma;zzák.ezén téte|eket (p|. a GDF
SUEZ Energia Magyárország Zrt es az ÉoF oÉtr,tÁsz 2rt Üzletszabá |yzatai is.rendelkeznek arró|, hoEy
mekkora a fizetés! felszolÍtÓ és a tértlvevényés kikapcso|ási értes[tó dÍja, ugyanis ezeh tété|eket 

.is

fe|szárnítják a fogyaszttknak). Eme!|ett e|Öfordu|hatnak további ktltségek (kiszá||ásidíj, visszakapcso|ási
o'j: 

'u]*". 
n' 

:|ln:.dÍjak)' 
ame|yek adott esetben a fogYasztTra hárÍthatóak és ezek összegét is

* 
.u, 

nu"*. ;; ;iat.iia; ;la*' ;ébárr;il;s ,át n,..xJ}"[;:" s s. rlü. .oil
Kormányiéndi'|etre, amely azonban 2013. március 1. napjáva|hatá|yátvésitette.i . . .'. ' .. . . ]...

l
t

=

:

:-



t'.'.'...''''li''JiL.l':'.'..-'rj'.'.'ll'*..'.I ' ',I $t*fN **ffi**g*ir**r**nt*nffi'
Il ffi*Hffifi r*Hffit

;*;**tl*tffi ,í*in.-t.=.-I'i*i1.......''....'ffi 
'*...i..'i...|iffi 

.**.i..*'.'iii.
.t;,.-i..i t'''t'-f 

',,,,-..,i ..p" '.'ot .'.i :tt1.j1..'.t.,,,...,..1.t.,....,:.... = ., lil 
t 

' '.)' '; 
- 'l='Ll'o i"l",..'',.if ,".,..-.' ; ; *1rn,t11ffi,,1,,i'--;-'',4'ia'.1

, 
t t-r.. -: 

.t -'- , 
t t' it 

tt':'tt-,'
ir.,,.d

:. ':;::::::,/'.'.. 
..i.... 

... . 
.u "uffi 

iT.'.€'.{..lffiii:,..T.!ffir|ái 
.;.''''. ",!'.'' 

i -' 
:

r,:, 
. ".i ..,.''i,ii .1 . -. ..,r ,.. .:,,.l.,,.,,'.. .,,

l.',.;';;;.1 ...,,,rr, r",,,,:;.:r:1r,'r;'.,,.,.. .

,.'.*'t,t r .-.j..i"r r,.. t,, 
,,, . ffi,,1iffir-,01,r',-.,iff:"*.;'..,i'"r,'..iii,

" 

tittl. 
,t'*'*, 

t:t tt't 
, ,, 

t' i,., 
1, 

.11.: .1.1 .;i rl..:';'.l l :, l.:..,i].., :, .;.,, l,,.it .ti , , 1: -,,, . r'

''''1\aii1ffi'1*11ffi].;.' ,,.,.i.,j'l'.i,..i,;i,':.- ,,,..:,,.,1,-'':.,,.,.,tr..;,'" -' .' ".',,-,

,'tt.tiit 
t,t,tt'.'lt - 

-"tt''Wffi..i'l-,'--*'.ti-'.-'ii;i.tt-'. ;'r'r'
]iii.:.'...l'..i.:.+'1i.|...i]..i....''...'.....

t, '' 
, ..' , 

i ,, -t"J-'.- 'r irlirt*.a; 
1ttt, 

'..'"*;,iit' * .Tr-fft* ;r 't,. ' '

.'t'ii;' .,t..',.,r 
t,tii" '-.'-' .'.','.,it, f".,n'i".'".''1,,'.:,1, ,,'.ia.,ii1l*i;,iii,'.'

lti,tlt:t,'u 'i ..;.-, ' ,,'':'o;, ',' ",,t.,. 
,ii.'Ltrt;'ii,.'' 

,'l .l'".'-. ,.'Li''i,"iu,iu"*1;,'.l

ii.'-.' '.".:.;' ,'tl.' ,1"':,,:rt -: ......,....:... .. .... .,. ....1...:- ,**=*ffi*""**ffitt.ffi. ''r
,t-t 

t 
,,',L.,,.'t' :l,t'i' I,,,, tint*t*,u 

,. 
i tfli.r,iil.rt'.,",1'-l;1r ii'a.'li'iif.a**-*-*******

I

I


