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6. oldal 

Üzem: az a természetes vagy - a lakásszövetkezetek kivételével - jogi személy, aki (amely) a 220/2004. 
(VII. 21.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében (a továbbiakban: szennyezőanyag lista) meghatározott 
anyagokat használ, továbbá a szennyezőanyag listában meg nem jelölt anyagokat a küszöbérték 10%-át 
elérő mértékben bocsát be a közműves szennyvízelvezető műbe.  
 

Közintézményi felhasználó: a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek 
végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet 55/A. § szerinti felhasználó: 

a) az óvoda, általános iskola, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai óvoda, iskola vagy szakképző 
intézmény, és az ezekhez tartozó kollégium, ha 

aa) állami vagy önkormányzati fenntartású, vagy 
ab) állami vagy önkormányzati feladatok ellátására hatályos közoktatási szerződéssel, fenntartói 
megállapodással, illetve együttműködési megállapodással rendelkezik, 

b) a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló törvény szerinti ápolást, gondozást nyújtó 
intézmény, rehabilitációs intézmény, lakóotthon, átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény, valamint a 
hajléktalan személyek nappali ellátását biztosító szociális intézmény, ha 

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

c) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerinti bölcsődei ellátást nyújtó 
intézmény és szolgáltató, napközbeni gyermekfelügyelet, gyermekek átmeneti otthona, családok 
átmeneti otthona, gyermekotthon, lakásotthon, utógondozói otthon és javítóintézet, ha 

ca) állami vagy önkormányzati fenntartású, vagy 
cb) állami vagy önkormányzati feladatok ellátására hatályos ellátási szerződéssel rendelkezik, 

d) az egészségügyről szóló törvény szerinti fekvőbeteg-szakellátást biztosító egészségügyi intézmény, 
ha 

da) állami vagy önkormányzati fenntartású, vagy 
db) egészségügyi közszolgáltatás biztosítására vonatkozó hatályos szerződéssel rendelkezik. 

 

16. oldal 

Tájékoztatás az igénybejelentésre 
A 3.aa) pont szerinti hiánytalan igénybejelentést követő 8 naptári napon belül az ÉTV Kft. tájékoztatja 
a bejelentőt arról, hogy az igénybejelentésben foglaltak maradéktalan teljesítéséhez milyen további 
feladatokat és fizetési kötelezettségeket kell teljesítenie. E tájékoztatás (Tájékoztatás igénybejelentés 
elbírálásáról (ivóvíz bekötés/szennyvíz bekötés)) keretében az ÉTV Kft.: 

• megadja az új bekötővezeték tervezéséhez szükséges, törzshálózatra vonatkozó műszaki 
alapadatokat,  

• vagy meglévő bekötővezetékre történő rákötési igény esetén annak műszaki adatait, 

Az Érd és Térsége Víziközmű Kft. Üzletszabályzata - a Magyar Energetikai és 
Közmű-szabályozási Hivatal 2023. január 05-én kelt,  VSFO/11-3/2023  ügyiratszámú 
és  ÜFI-5477/1/2022. hivatkozási számú - határozatába foglalt jóváhagyásával 
módosult. Az egységes szerkezetbe foglalt Üzletszabályzat 6. sz. módosítása 2023. 
január 05-től hatályos. 

A módosításokról az alábbi kivonatolt tájékoztatást nyújtjuk, oldalszámonként 
megadva a módosítással érintett részt. 
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• előírja a vízmérési hely, víz- vagy szennyvíz bekötővezeték kialakításának műszaki részleteit, a 
munkaároknak a csőszereléshez szükséges minimális méreteit, tájékoztatja a saját erős 
földmunka kivitelezés eljárási módjáról, 

• megállapítja nem lakossági felhasználók esetén a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás (a 
továbbiakban: VKFH) összegét. 

 
A Tájékoztatás igénybejelentés elbírálásáról (ivóvíz bekötés/szennyvíz bekötés) tárgyú levél 
tartalmazza, hogy az igénybejelentőnek milyen egyéb teendői vannak és milyen további 
dokumentumokat szükséges benyújtani az igénybejelentés tárgyának megvalósításához. 

Ha a tájékoztatás megtétele előtt más szerv nyilatkozatának beszerzése vagy eljárásának lefolytatása 
szükséges, az ÉTV Kft. az igénybejelentés kézhezvételét követő 2. munkanapon köteles a nyilatkozat 
beszerzését, illetve az eljárás lefolytatását kezdeményezni. A tájékoztatás megtételére nyitva álló 
határidőbe nem számít bele más szerv nyilatkozatának beszerzéséhez vagy eljárása lefolytatásához 
szükséges időtartam, azonban a más szervtől történő nyilatkozat beszerzéséről az Igénybejelentőt 
tájékoztatni kell.. A megkeresett szerv a megkeresés kézhezvételétől számított 8 napon belül, de 
legkésőbb a részére jogszabályban előírt válaszadási határidőig köteles a nyilatkozatot kiadni, illetve az 
eljárását lefolytatni, és arról az ÉTV Kft-t tájékoztatni. 

Igénybejelentés elutasítása  

A vizsgálat eredménye alapján az igénybejelentést követően 5 naptári napon belül az Ügyfélszolgálat a 
Tájékoztatás igénybejelentés elbírálásáról (ivóvíz bekötés/szennyvíz bekötés) tárgyú levél 
megküldésével tájékoztatja a bejelentőt az igénybejelentés elutasításáról, amennyiben 

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

• előző esetben az igény kielégítése beruházással teljesíthető, amennyiben az igénybejelentő a 
fejlesztési többletköltséget vállalja,  

• a bekötővezeték kialakításának nincsenek meg a műszaki feltételei, vagy 
• az adott felhasználási helyen lejárt határidejű vagy vitatott díjtartozás áll fenn. 

A tervdokumentáció elbírálása 

Ha az Igénybejelentő a kapott Tájékoztatás igénybejelentés elbírálásáról (ivóvíz bekötés/szennyvíz 
bekötés) tárgyú levélben megadott adatok, információk alapján a tervet elkészíttette, úgy terv és 
kivitelezés engedélyeztetés céljából írásban benyújtja jelen Üzletszabályzat III. fejezete szerinti 
tervdokumentációt az Ügyfélszolgálati Irodához a Szolgáltatói hozzájárulás kérelem terv és kivitelezés 
engedélyezéséhez (ivóvíz bekötés/szennyvíz bekötés) nyomtatvány mellékleteként. 

A nyomtatvány megtalálható a Társaság honlapján (www.erdivizmuvek.hu). 

A nyomtatvány beadásával az Igénybejelentő: 
• tervengedélyezést kér, 
• jóváhagyott terv esetén kivitelezés engedélyezést kér, 
• a kivitelezéshez kapcsolódóan: a saját kivitelezővel történő kivitelezéshez Szolgáltatói 

hozzájárulást kér vagy a Szolgáltató általi kivitelezéshez árajánlatot kér.   

 

Az ÉTV Kft. a tervdokumentáció megfelelőségéről, az alapján a kivitelezés engedélyezéséről, árajánlat 
igénylése esetén a vállalási díjról, valamint a jogszabály szerint megfizetendő VKFH összegéről 
Szolgáltatói hozzájárulás keretében értesíti az Igénybejelentőt, legkésőbb a tervdokumentáció benyújtását 
követő 15. naptári napon. Árajánlat igénylése esetén a Szolgáltató árajánlatot ad a bekötés vállalási 
díjáról (saját kivitelezés esetén a kötelező szolgáltatói szakfelügyelet díjáról) valamint geodéziai bemérés 
díjáról is (amennyiben azt az Igénybejelentő által megbízott kivitelező nem vállalja). 
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Ha az ÉTV Kft. a fenti határidő lejártát követő napig nem nyilatkozik, az alkalmassággal kapcsolatos 
nyilatkozat megadottnak tekintendő és a csatlakozás a benyújtott, a bekötéssel összefüggő tervek 
alapján kivitelezhető. 

Ha az ÉTV Kft. szerint a bekötéssel összefüggő tervek a bekötés megvalósítására nem alkalmasak, úgy 
az ÉTV Kft. az igénybejelentést követő 15 napon belül írásos indokolással ellátva a terv kiegészítését 
vagy új terv benyújtását kérheti. Az elutasító levélben a benyújtott tervdokumentáció alapján a 
Szolgáltató közli a tervdokumentáció elutasításának okát, a nem megfelelőségek felsorolását, kiegészítve 
jelen Üzletszabályzat szerinti Szolgáltatói elvárásokkal. 

 

Ivóvízbekötés 

A Szolgáltatói hozzájárulás ivóvízbekötéshez levél szerinti terv és kivitelezés engedélyezést követően az 
Igénybejelentő saját költségén intézkedik a mérőakna, műanyag mérőakna esetén munkagödör 
kialakításáról, a házi ivóvízhálózat megépítéséről és annak a mérőaknába történő beállásáról. 

Az Igénybejelentő írásban, az erre rendszeresített formanyomtatványon készre jelenti az engedélyezett 
terv alapján elkészült mérőaknát és a házi ivóvízhálózatot (együttesen: előkészületi munkálatok), 
valamint benyújtja a Szolgáltatói hozzájárulás ivóvízbekötéshez tárgyú levélben felsorolt dokumentumokat. 

Az ÉTV Kft. az előkészületi munkálatok Szolgáltató általi ellenőrzésére két időpontot jelöl meg és kéri 
Igénybejelentőt a megfelelő időpont kiválasztására.   

Amennyiben a helyszíni ellenőrzés során a Szolgáltató a tervektől való eltérést vagy nem megfelelő 
kialakítást tapasztal, úgy arról a helyszínen fényképe(ke)t készít és jegyzőkönyvet vesz, melyben rögzíti 
az általános problémákat, illetve a további teendőket a megfelelő kialakítás érdekében. A jegyzőkönyv 
eredeti példányát az aláírásokat követően átadja Igénybejelentőnek. 

Megfelelőség esetén a helyszínen a Szolgáltató szóban közli azt az Igénybejelentővel, és a megfelelőséget 
Munkalapon rögzíti, valamint a megfelelőséget igazoló fényképe(ke)t készít. 

Amennyiben az előkészületi munkák ellenőrzése a tervektől való eltérést vagy nem megfelelő kialakítást 
tapasztalt, úgy a terveknek megfelelően elkészített mérőakna és/vagy házi ivóvízhálózat ellenőrzésére 
ismételt helyszíni szemle szükséges, kiszállási díj ellenében. Ismételt ellenőrzésre csak azt követően 
kerülhet sor, hogy az Igénybejelentő megfizette az ismételt helyszíni ellenőrzés kiszállási díját. 

 

Szolgáltató általi ivóvízbekötés létesítése 

A Szolgáltató által vállalt bekötés létesítésének műszaki tartalma (továbbiakban: bekötés) az alábbi: 
• bekötővezeték kiépítése, és/vagy 
• a bekötővezeték un. élőre kötése, azaz a közterületi gerincvezetékkel való összekötése,  
• működőképességi és vízzárósági próba (nyomáspróba), 
• fertőtlenítés, 
• fogyasztásmérő beszerelése,  
• plombazárak felhelyezése, 
• geodéziai bemérés (új bekötővezeték esetén). 

Amennyiben az Igénybejelentő a Szolgáltatói hozzájárulás ivóvízbekötéshez megkapott árajánlatot elfogadja, 
és a Szolgáltató általi kivitelezést kéri, úgy azt írásban az erre szolgáló formanyomtatványon rendelheti 
meg, melyben vállalja az árajánlat szerinti összeg megfizetését, valamint a VKFH befizetését (nem 
lakossági igénybejelentő esetében). 

A Szolgáltató a vállalási díjról Számlát, állít ki, amelynek összegét az Igénybejelentő a bekötési 
munkálatok megkezdését megelőzően ki kell egyenlítenie.  

További feltétel a Közszolgáltatási Szerződés mindkét fél általi aláírása, amennyiben az igénybejelentés 
nem előközművesítésre vonatkozott.  
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A vállalási díj megfizetését és a Közszolgáltatási Szerződés aláírását követően a Felhasználó és a 
Szolgáltató időpontot egyeztetnek a bekötés elvégzésére. 

A Szolgáltató által történő ivóvízbekötés elvégzését követően a Szolgáltató és a Felhasználó aláírásával 
jegyzőkönyv készül az új vízbekötés megtörténtéről, mely többek között tartalmazza: 

• a bekötés időpontját, 
• a felszerelt fogyasztásmérő hitelesítési évét, típusát, beszereléskori állapotát, gyári számát, 

induló állását és átmérőjét, 
• a felhelyezett plombazárak darabszámát és sorozatszámát, 
• az elvégzett munkálatokról készült fényképek darabszámát és sorszámát. 

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Felhasználót illeti.  

 

Szennyvíz-bekötés, házi szennyvízhálózat létesítése  

Szennyvíz-bekötés létesítése történhet: 
• előközművesítés, vagy 
• szennyvíz-szolgáltatás igénybevétele céljából.  

Előközművesítés esetén az Igénybejelentő és a Szolgáltató közt nem jön létre szennyvízelvezetésre és 
tisztításra vonatkozó jogviszony, Közszolgáltatási Szerződés nem kerül megkötésre.  

 

Szolgáltató általi szennyvíz bekötés létesítés 

A Szolgáltató által vállalt bekötés létesítésének műszaki tartalma (továbbiakban: bekötés) az alábbi: 
• burkolatbontás, munkaárok elkészítése 
• bekötővezeték kiépítése 
• házi beemelő kiépítése (ha a terv előírja) 
• a bekötővezeték un. élőre kötése, azaz a közterületi gerincvezetékkel való összekötése 
• geodéziai bemérés 
• burkolat helyreállítás. 

Amennyiben az Igénybejelentő a Szolgáltatói hozzájárulás szennyvíz bekötéshez szereplő árajánlatot 
elfogadja, és a Szolgáltató általi kivitelezést kéri, úgy azt írásban az erre szolgáló formanyomtatványon 
rendelheti meg, melyben vállalja az árajánlat szerinti összeg megfizetését, valamint a VKFH befizetését 
(nem lakossági igénybejelentő esetében). 

A Szolgáltató a vállalási díjról Számlát, állít ki, amelynek összegét az Igénybejelentő a bekötési 
munkálatok megkezdését megelőzően ki kell egyenlítenie.  

A szennyvízkezelési ágazatvezető főmérnök (vagy az üzemegység-vezető helyettes) megküldi a bekötés 
kivitelezésére szóló megrendelést a Szolgáltató Keretszerződés alapján megbízott vállalkozójának, 
melyen feltünteti az Igénybejelentő által a kivitelezésre kiválasztott időpontot. 

A Szolgáltató megbízott (al)vállalkozója készre jelentését követően az ÉTV Kft. intézkedik a 
bekötővezeték ill. a bekötés geodéziai beméréséről is. A bekötővezeték kiépítéséről, annak tervek 
szerint történő megvalósulásáról Teljesítés igazolás készül a 

• a Szolgáltató nevében, 
• a Szolgáltató által megbízott vállalkozó, valamint  
• az Igénybejelentő (vagy meghatalmazottja) 

 
aláírásával, 3 példányban. 
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Igénybejelentő általi szennyvíz bekötés létesítés 

Igénybejelentőnek jogában áll: 
• a szennyvíz-bekötővezeték kiépítését, annak 
• a szennyvíz törzshálózatra való bekötését,  
• terv szerinti házi beemelő megépítését,  
• a működőképességi és vízzárósági próbát, valamint  
• a geodéziai bemérést  

olyan személlyel elvégeztetni, aki a kivitelezési jogosultsággal rendelkező vízszerelők nyilvántartásában 
szerepel (továbbiakban: külső kivitelező). 

A külső kivitelező által végzett bekötés esetén az ÉTV Kft. kizárólag szakfelügyeletet biztosít a bekötés 
létesítésekor, illetve amennyiben a külső kivitelező a geodéziai bemérést nem tudja biztosítani, akkor 
azt elvégzi az Igénybejelentő költségére. 

Az Igénybejelentő a Szolgáltatói hozzájárulás szennyvízbekötéshez levél szerinti szakfelügyelet és geodéziai 
bemérés díjának ismeretében köteles a Szolgáltató szakfelügyeletét, valamint a geodéziai bemérést 
megrendelni, ez utóbbit abban az esetben, ha az Igénybejelentő kivitelezője azt nem végzi el.  

Amennyiben az Igénybejelentő a Szolgáltatói hozzájárulás szennyvíz bekötéshez levélben szereplő, a 
szakfelügyelet és geodéziai bemérésről készült árajánlatot elfogadja, úgy azt írásban az erre szolgáló 
formanyomtatványon rendelheti meg, melyben vállalja az árajánlat szerinti összeg megfizetését, 
valamint a VKFH befizetését (nem lakossági igénybejelentő esetében). A geodéziai bemérés 
megrendelése az ÉTV Kft-től csak akkor szükséges, amennyiben az Igénybejelentő kivitelezője azt nem 
végzi el. 

A Szolgáltató a fenti díjakról Számlát, állít ki, amelynek összegét az Igénybejelentőnek a bekötési 
munkálatok megkezdését megelőzően ki kell egyenlítenie.  

A Megrendelés kötelező mellékletét képezi a kivitelezői nyilatkozat vagy a két fél között megkötött 
Kivitelezői Szerződés, mely beazonosíthatóan tartalmazza a külső kivitelező és a Megrendelő adatait és 
elérhetőségeit (telefonszám és e-mail cím), a helyszín megjelölését és a munkálatok elvégzésének 
határidejét, továbbá azt, hogy a geodéziai bemérést a külső kivitelező végzi vagy nem végzi. 
Amennyiben a külső kivitelező készíti el a geodéziai bemérést, a nyilatkozatnak vagy a szerződésnek 
tartalmaznia kell azt, hogy a külső kivitelező a geodéziai bemérést a teljesítés igazolás aláírásakor 
Igénybejelentő részére átadja. 

Igénybejelentő kötelezettséget vállal a Megrendelés keretében, hogy a geodéziai bemérést 
Szolgáltatónak a teljesítés igazolás aláírását követő 5 naptári napon belül átadja. 

A befizetést követően Igénybejelentő írásban bejelenti a Szolgáltatónak, hogy a munkaárok elkészült, 
kéri a bekötés építésének megkezdéséhez és kivitelezéséhez a szakfelügyeletet a megjelölt időpontban 
a Szolgáltató részéről biztosítani.  

A bekötővezeték építésének megkezdése, valamint a kivitelezés a Szolgáltató szakfelügyelete mellett 
történik, melyről a Szolgáltató 3 példányban Szakfelügyeleti jegyzőkönyvet vesz fel. A jegyzőkönyvet az 
Igénybejelentő, a külső kivitelező és a Szolgáltató képviseletében írja alá. 

A bekötővezeték elkészültét követően az Igénybejelentő feladata írásban készre jelenteni a bekötés 
kivitelezését a Szolgáltatónak, és kérni annak műszaki ellenőrzését, valamint – megrendelt és kifizetett 
geodéziai bemérés esetén - a geodéziai bemérés elvégzését a készre jelentésben javasolt időpontban.  

A bekötővezeték kiépítéséről, annak tervek szerint történő megvalósulásáról jegyzőkönyv készül, 
melyet  

• a Szolgáltató képviselője, és 
• az Igénybejelentő vagy meghatalmazottja 

aláírásukkal látják el. A jegyzőkönyv 3 példányban készül.  
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Amennyiben a szennyvízbekötés létesítéséhez kapcsolódó geodéziai bemérést nem az ÉTV Kft. végzi, 
úgy az elkészült bekötés Szolgáltató általi ellenőrzésekor felvett jegyzőkönyv aláírását követő 5 naptári 
napon belül az általa készíttetett geodéziai bemérést Igénybejelentő megküldi a Szolgáltató részére. 

 

Házi szennyvízhálózat létesítése (rendelkezésre álló szennyvíz-bekötővezeték esetén) 

A Szolgáltatói hozzájárulás szennyvíz bekötéshez levél szerinti terv és kivitelezés engedélyezést követően az 
Igénybejelentő saját költségén intézkedik a házi szennyvízhálózat kialakításáról, azt követően az 
Ügyfélszolgálat felé írásban készre jelenti az engedélyezett terv alapján a házi szennyvízhálózat 
elkészültét, a rendelkezésre álló szennyvíz-bekötővezetékre történt rákötését, és a Használatbavételi 
hozzájárulás-kérelem szennyvíz formanyomtatványon kéri a műszaki ellenőrzést. 

Az Igénybejelentő köteles megelőlegezni a műszaki ellenőrzéssel kapcsolatos szakfelügyeleti díjat, 
illetve rendezni az esetlegesen fizetendő VKFH-t. A Szolgáltató a fenti díjakról számlát állít ki, amelynek 
összegét az Igénybejelentőnek a műszaki ellenőrzést megelőzően ki kell egyenlítenie.  

További feltétel a szennyvízelvezetésre vonatkozó Közszolgáltatási Szerződés mindkét fél általi aláírása. 

A vállalási díj megfizetését és a Közszolgáltatási Szerződés aláírását követően a Felhasználó és a 
Szolgáltató időpontot egyeztetnek a házi szennyvízhálózat rendelkezésre álló szennyvíz-
bekötővezetékre történő rákötésének műszaki ellenőrzése céljából. 

Az ÉTV Kft. a műszaki ellenőrzésről a Felhasználó által is aláírandó jegyzőkönyvet vesz fel, mely 
többek között tartalmazza: 

• az ellenőrzés és a bekötés időpontját, a bekötés típusát (gravitációs vagy kényszeráramoltatású), 
• a felhasználási helyen működő fogyasztásmérő(k) gyári számát, induló állását, 
• a szolgáltatási pont kialakítását, valamint a házi szennyvízhálózat megfelelőségét, a használathoz 

való hozzájárulást, 
• egyéb megállapításként a nem megfelelőséget, annak okát, a megfelelőség érdekében 

elvégzendő munkákat. 

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Felhasználót illeti.  

Nem megfelelőség esetén a Felhasználónak új eljárást kell ismételten kezdeményezni és újra meg kell 
fizetnie a műszaki ellenőrzés díját. 
 

24. oldal 

A Közszolgáltatási Szerződés megkötéshez a Felhasználó részéről szükséges minimális adatok: 
- Az ÉTV Kft. által rendszeresített felhasználóváltozásról szóló nyilatkozat formanyomtatványa 

kitöltött és mindkét fél (a korábbi és az új Felhasználó) által aláírt formában (felhasználóváltás 
esetében) 

- Természetes személy neve, születési neve, születési helye, ideje, lakcíme, anyja neve;  
- Jogi személy, illetőleg jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén annak neve, 

székhelye, cégjegyzékszáma, adószáma, képviselőjének neve, lakcíme, anyja neve; 
- A felhasználási hely adatai (cím, hrsz.) 
- A felhasználási helyen igénybe vett szolgáltatás (csak ivóvíz; csak szennyvízelvezetés; ivóvíz és 

szennyvízelvezetés) 
- Felhasználás jellege (lakossági vagy nem lakossági) 
- Nem lakossági Felhasználó esetén a jövedelemszerző (nem lakossági) gazdasági tevékenység 

neve 
- Díjfizetés módja 
- Számlatovábbítás módja 
- Szerződéskötés jogcíme 
- Ha a szerződést kötő nem tulajdonos, a tulajdonos adatai (név, születési név, lakcím, anyja neve, 

születési hely, idő) 
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A Közszolgáltatási Szerződés megkötéshez szükséges iratok: 
- személyazonosításra alkalmas dokumentum (személyi igazolvány, személyazonosító 

igazolvány, kártyaalakú vezetői engedély, útlevél) egyike (csak bemutatásra) 
- lakcímkártya (csak bemutatásra) 
- amennyiben az ügyintézéskor meghatalmazott jár el, teljes bizonyító erejű magánokiratba 

(két tanú által aláírt, vagy ügyvédi ellenjegyzéssel ellátott), illetve közjegyzői okiratba foglalt 
meghatalmazás 

- amennyiben a felhasználási helyül szolgáló ingatlannak több tulajdonosa van, a 
tulajdonostársak teljes bizonyító erejű magánokiratba (két tanú által aláírt, vagy ügyvédi 
ellenjegyzéssel ellátott), illetve közjegyzői okiratba foglalt hozzájárulása 

- haszonélvezeti jog vagy özvegyi jog jogosultjával történő szerződéskötés esetén a 
tulajdonostársak teljes bizonyító erejű magánokiratba (két tanú által aláírt, vagy ügyvédi 
ellenjegyzéssel ellátott), illetve közjegyzői okiratba foglalt hozzájárulása 

- nem lakossági felhasználó esetén: gazdasági társaság esetében 30 napnál nem régebbi 
cégkivonat, egyéni vállalkozó esetében vállalkozói igazolvány (amennyiben van), egyesület, 
alapítvány, egyéb civil szervezet esetében bírósági bejegyző végzés, továbbá aláírási címpéldány, 
vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta 

- társasházi közös képviselő/lakóközösségi megbízott szerződéskötése esetén társasház 
alapító okirata, közgyűlési/lakógyűlési határozat a közös képviselő megválasztásáról 

- ingatlan átruházásáról szóló szerződés (adásvételi, ajándékozási, csere stb.); hagyatékátadó 
végzés; bérleti szerződés vagy egyéb, használatot igazoló dokumentum (csak bemutatásra) 

- 30 napon túli felhasználóváltozás bejelentése esetén 60 napnál nem régebbi tulajdoni lap 
másolat  (csak bemutatásra) 

- Vízgazdálkodási tervezési szakterület (VZ-TEL), illetve Építmények gépészeti tervezési 
szakterület (G) tervezői jogosultsággal rendelkező személy által elkészített vízigény- (illetve 
szennyvíz bebocsátási igény-) számítás. Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás fizetésére kötelezett 
Felhasználó a Közszolgáltatási Szerződés megkötését megelőzően az ebben szereplő 
víziközmű-fejlesztési hozzájárulás összegét megfizetni köteles. 

Ivóvíz- illetve szennyvízbebocsátási kvóta átadásáról szóló nyilatkozat (opcionális). Amennyiben 
átadásra kerül az előd által megváltott kvóta, akkor annak mértéke igazolandó (számlával, Társaságunk 
által aláírt Közszolgáltatási Szerződés bemutatásával). 
 

A Felhasználó személyében történő változás 

1. A bejelentés módja, határideje 

Ha a felhasználási helyen a Felhasználó személye megváltozik, a korábbi és az új Felhasználó a 
változást legkésőbb - a Felhasználó elhalálozása kivételével - a birtokátruházástól számított 15 napon 
belül kötelesek az ÉTV Kft-nek jelen Üzletszabályzatban foglaltak szerint bejelenteni és annak 
rendelkezései szerint eljárni. E kötelezettség elmulasztása a Felhasználó részéről szerződésszegésnek 
minősül, és a Felhasználó köteles a szerződésszegő magatartás megszüntetésén túl az ebből eredő 
valamennyi kárt és igazolt költséget a Szolgáltató részére megtéríteni, ezen felül az ÉTV Kft. jelen 
Üzletszabályzat 3.gd) pont szerinti kötbért érvényesíthet az új Felhasználóval szemben. 

A korábbi felhasználó a Felhasználó személyében történő változásról szóló bejelentés keretében a 
Közszolgáltatási Szerződését is felmondja. A felmondás az új felhasználóval létrejött közszolgálati 
szerződés hatálybalépése napján hatályosul. 

A Felhasználó személyében történő változásról szóló bejelentésnek legalább a következőket kell 
tartalmaznia: 
a) a felhasználási helyre vonatkozóan 
aa) a felhasználási hely címe és felhasználó azonosító száma, 
ab) a fogyasztásmérő(k) berendezés gyári száma és 
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ac) a fogyasztásmérő berendezés mérőállása a birtokátruházás napján, 
b) a korábbi felhasználó vonatkozásában 
ba) Vksztv. 61. § (2) bekezdésében meghatározott adatai, 
bb) új lakcíme és 
bc) víziközmű-szolgáltatónál nyilvántartott felhasználói azonosító száma, 
c) nyilatkozat a Közszolgáltatási Szerződés felmondásáról, 
d) a felhasználó személyében bekövetkezett változás jogcíme, 
e) az új felhasználó vonatkozásában a Vksztv. 61. § (2) bekezdésében meghatározott adatok, 
f) a bejelentés kelte és 
g) a korábbi felhasználó - a felhasználó elhalálozása esetén az örökös -, valamint az új felhasználó 
aláírása. 

A Felhasználó személyében történő változásról szóló bejelentés egyúttal az új felhasználó 
Közszolgáltatási Szerződés megkötésére vonatkozó igényének is minősül. 

A Felhasználó személyében történő változásról szóló bejelentést az ÉTV Kft. formanyomtatványán, 
vagy a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok 
kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. 
törvény 1. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott adatváltozás-kezelési szolgáltatás útján (a 
továbbiakban: adatváltozás-kezelési szolgáltatás) kell benyújtani. Az ÉTV Kft. a formanyomtatványt 
az ügyfélszolgálati irodájában hozzáférhetővé teszi és honlapján (www.erdivizmuvek.hu) 
elektronikusan letölthető formátumban közzéteszi, továbbá azt kérés esetén a korábbi felhasználó 
vagy az új felhasználó számára postai úton is megküldi. 

 

Az ÉTV Kft. köteles a felhasználó adatai változásának felhasználó általi bejelentését adatváltozás-
kezelési szolgáltatás keretében biztonságos kézbesítési szolgáltatás útján is fogadni és kezelni. 

Az adatváltozás-kezelési szolgáltató a felhasználó rendelkezése alapján átadja a víziközmű-
szolgáltatónak a Khtv. 20/T. § (2) bekezdés a) pontja, b) pont bc)-be) alpontja, valamint 20/U. § (2) 
bekezdése szerinti alábbi adatokat. 

Az adatváltozás-kezelési szolgáltató az adatváltozási értesítésben a csatlakozott szolgáltató részére 
az ügyfél rendelkezése alapján automatizáltan vagy eseti felhatalmazása alapján 

a) az ügyfél azonosítása céljából továbbítja 

aa) az ügyfél természetes személyazonosító adatait, 

ab) az ügyfél lakcímét, 

ac) az ügyfél csatlakozott szolgáltatónál nyilvántartott azonosítóját 

b) az adatok változása, illetve újonnan történő bejelentése esetén, a változás átvezetése céljából 
az a) pontban meghatározott adatokon túl továbbítja 

bc) az ügyfél elérhetőségi adatait, 

bd) az ügyfél elhalálozásának tényét és idejét, valamint ebben az esetben a haláleseti 
kapcsolattartó nevét, levelezési címét, telefonszámát, e-mail-címét, 

be) a jogszabályban vagy a szolgáltató üzletszabályzatában meghatározott további adatokat és 
mellékleteket 

Az adatváltozás-kezelési szolgáltató a felhasználóváltozási értesítésben az 1. § (1) bekezdés 3. 
pont b)-e) alpontja szerinti csatlakozott szolgáltató részére, az ügyfél eseti felhatalmazása alapján 

a) a beküldő ügyfél azonosítása céljából továbbítja 

aa) az ügyfél természetes személyazonosító adatait, 

ab) az ügyfél lakcímét, 
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ac) az előző szerződő az 1. § (1) bekezdés 3. pont b)-e) alpontja szerinti csatlakozott szolgáltatónál 
nyilvántartott azonosítóját, 

b) a felhasználóváltozás átvezetése céljából továbbítja - jogszabály rendelkezése alapján, ennek 
hiányában az ügyfél választása szerint - az a) pontban meghatározott adatokon túl 

ba) az ügyfél elérhetőségi adatait, 

bb) az előző szerződő a) pont és b) pont ba) alpontja szerinti adatait, ha a beküldő ügyfél nem 
azonos az előző szerződővel, 

bc) az új szerződő a) pont aa) és ab) alpontja, valamint b) pont ba) alpontja szerinti adatait, ha a 
beküldő ügyfél nem azonos az új szerződővel, 

bd) a számlafizető a) pont és b) pont ba) alpontja szerinti adatait, ha nem a beküldő ügyfél az új 
számlafizető, illetve 

be) az ügyfél által megadott, a felhasználóváltozás átvezetéséhez szükséges, jogszabályban vagy a 
csatlakozott szolgáltató üzletszabályzatában meghatározott további adatokat és mellékleteket. 

A felhasználónak az adatváltozás-kezelési szolgáltatásra történő regisztrációja során a Khtv. 20/T. § 
(2) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontja alapján az adatváltozás-kezelési szolgáltatótól átvett adatait 
a víziközmű-szolgáltató az adatok átvételét követő 60 napon belül összeveti az általa nyilvántartott, 
a felhasználóra vonatkozó adatokkal, és eltérés esetén gondoskodik azoknak az átvett adatok szerinti 
tartalommal történő helyesbítéséről. 

A felhasználó elhalálozása esetén az örökös az elhalálozás tényét legkésőbb annak tudomására jutása 
napjától számított 60 napon belül a víziközmű-szolgáltató számára az ÉTV Kft.  „NYILATKOZAT 
felhasználóváltozás bejelentéséhez” nevű formanyomtatványán, vagy adatváltozás-kezelési 
szolgáltatás útján bejelenti. A bejelentésnek legalább a következőket kell tartalmaznia: 
a) a felhasználási helyre vonatkozóan 
aa) a felhasználási hely címe és felhasználó azonosító száma, 
ab) a fogyasztásmérő(k) berendezés gyári száma és 
ac) a fogyasztásmérő berendezés mérőállása a birtokátruházás napján, 
b) a korábbi felhasználó vonatkozásában a Vksztv. 61. § (2) bekezdésében meghatározott adatai, 
c) a felhasználó személyében bekövetkezett változás jogcíme, 
d) az új felhasználó vonatkozásában a Vksztv. 61. § (2) bekezdésében meghatározott adatok, 
e) a bejelentés kelte, 
f) az örökös, mint új felhasználó aláírása, 
g) a halotti anyakönyvi kivonat másolata. 
 
A bejelentés az örökös Közszolgáltatási Szerződés megkötésére vonatkozó igényének minősül. 

Ha a felhasználó a felhasználási helyen a víziközmű-szolgáltatás igénybevételével felhagy, a 
felhasználási hely tekintetében mindaddig felel a víziközmű-szolgáltatóval szemben a víziközmű-
szolgáltatási szerződésben foglaltak teljesítéséért, amíg a Felhasználó személyében történő 
változásról szóló bejelentést meg nem teszi vagy nem kéri a szüneteltetést. 

A bejelentés megtételének bizonyítása a felhasználót, a helyszíni ellenőrzés akadályoztatásának 
bizonyítása a víziközmű-szolgáltatót terheli. 
 

34. oldal 
 

A Vksztv. alkalmazásában a jogi személyiséggel rendelkező vallási közösség tulajdonában álló, egy 
felhasználási helyet képező, egy vagy több lakóépület, lakás, plébánia, parókia, rendház, üdülő vagy 
hétvégi ház, továbbá a hozzá kapcsolódó garázs víziközmű-szolgáltatásának biztosítása érdekében 
megkötött szerződés tekintetében lakossági felhasználónak minősül, ha a jogi személyiséggel rendelkező 
vallási közösség tulajdonában álló lakóépület, lakás, plébánia, parókia, rendház, üdülő vagy hétvégi ház 
a 2011. évi CCVI. törvény (Ehtv.) 12. § (1) bekezdésében vagy 12/A. § (1) bekezdésében meghatározott 
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személy életvitelszerű lakhatására szolgál, és az így igénybe vett szolgáltatással a jogi személyiséggel 
rendelkező vallási közösség nem folytat jövedelemszerző tevékenységet. 
 

35. oldal 

E-számla (hiteles elektronikus számla) 
Amennyiben a Felhasználó igényli, illetve ahhoz kifejezett, egyértelmű hozzájárulását igazolható 
módon megadja, a számlát, a Szolgáltató a Felhasználó részére a jogszabályokban meghatározott 
elektronikus formában bocsátja ki. Az ÉTV Kft. a Szolgáltatóval szerződéses kapcsolatban lévő 
elektronikus számlakibocsátón keresztül is kibocsáthat elektronikus számlát, mely szolgáltatás a 
Felhasználó számára ingyenes. 
 

39. oldal 

Leolvasás, elszámolás, eltérések kezelése a Megállapodás időtartama alatt 

A szolgáltatói leolvasások között, a számlákon feltüntetett diktálásra nyitva álló időpontokban érkező, 
a felhasználó/elkülönített vízhasználók által bediktált mérőállásokról a szolgáltató elszámoló számlát 
készít. Ennek hiányában részszámla készül az elmúlt 1 év átlagfogyasztási adatai alapján. 
 

Kivételt képez ez alól a társasházi bekötési főmérő az alábbiak szerint. Amennyiben a bekötési 
vízmérőre vonatkozóan diktál mérőállást annak nyilvántartott felhasználója, az a Szolgáltató által csak 
abban az esetben fogadható el és készül róla elszámoló számla, ha ezzel egy időpontban a társasházban 
létesített valamennyi elkülönített felhasználási helyre vonatkozóan is érkezik bediktált mérőállás. 
Amennyiben ez a feltétel nem teljesül, úgy a bekötési vízmérőre – a Kormányrendelet 65. § (2) 
bekezdésében előírt számún túlmenően - nem készülhet elszámoló számla, illetve részszámla sem. 

Elkészült részszámla utólagos módosítása kizárólag ezen Üzletszabályzat 7. mellékletében 
meghatározott díj ellenében kérhető a felhasználó részéről. 
 

44. oldal 
 

8. Elszámolás mérőeszköz hiányában 
 

A szennyvíz elszállításának bejelentését Szolgáltató kizárólag abban az esetben fogadja el, amennyiben 
azt a Felhasználó hitelt érdemlően bizonyítja. Bizonyítékként kizárólag a szennyvizet befogadó 
szennyvíztelep által kiadott átvételi elismervény bemutatása fogadható el, mely részletesen tartalmazza 
a szippantott szennyvíz beszállítási adatait. 
 

52. oldal 

Egyéb elektronikus számlafizetési formák  
 

Az ÉTV Kft. honlapján lehetőséget biztosít a víz és/vagy a szennyvízszolgáltatásról kiállított számlák 
bankkártyás befizetésére. 
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75. oldal 
A Felhasználó, ill. elkülönített vízhasználó a közszolgáltatási, ill. mellékszolgáltatási szerződés 
és/vagy az Üzletszabályzat megszegésével okozott kárért a polgári jog általános szabályai 
szerint felelősséggel tartozik, továbbá az ÉTV Kft. az alábbi szerződésszegési esetekben az 
alábbi mértékű kötbért érvényesítheti: 
 

1. Ha a fogyasztásmérő ellenőrzését, a hibás fogyasztásmérő javítását, hitelesítési vagy egyéb okból 
történő cseréjét a szerződésben előírtak szerint a felhasználó, a vele egyeztetett időpontban a 
víziközmű-szolgáltató részére nem teszi lehetővé, úgy a kiszállási költségek mellett minden 
megkísérelt, a felhasználó érdekkörében fennálló okból meghiúsult kísérlet után:10.000 
Ft/alkalom, nem lakossági felhasználó esetében 30.000 Ft/alkalom 

 

81. oldal 

A szolgáltatás igénybevétele lakossági díjszabással 

Lakossági díjszabásban kizárólag a társasház és a lakásszövetkezet, valamint az a természetes személy 
felhasználó részesülhet, aki nem jövedelemszerző gazdasági tevékenység keretében, saját háztartása, 
üdülő vagy hétvégi ház, garázs ellátása érdekében veszi igénybe a víziközmű szolgáltatást.  

Továbbá a tényleges felhasználási adatok ismeretében a Szolgáltató lakossági díjszabást alkalmaz:  
a) a távhő-szolgáltatónak lakossági használati melegvíz előállítása céljából szolgáltatott 

ivóvízfogyasztáshoz kapcsolódó szennyvíz-elvezetés és -tisztítási szolgáltatás esetében, 
b) lakásbérlők tényleges víziközmű-szolgáltatás igénybevételét a bérlakás üzemeltetését végző 

gazdálkodó szervezettel szemben, továbbá 
c) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti személyes gondoskodást 

nyújtó bentlakásos szociális intézmény és a támogatott lakhatás, valamint 
d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerinti gyermekek átmeneti 

otthona, családok átmeneti otthona, gyermekotthon, lakásotthon, utógondozó otthon és javítóintézet 
esetében, ha a szolgáltatás után a fenntartó a központi költségvetésről szóló törvény szerinti 
támogatásban részesül. 
 
A Vksztv. alkalmazásában a jogi személyiséggel rendelkező vallási közösség tulajdonában álló, egy 
felhasználási helyet képező, egy vagy több lakóépület, lakás, plébánia, parókia, rendház, üdülő vagy 
hétvégi ház, továbbá a hozzá kapcsolódó garázs víziközmű-szolgáltatásának biztosítása érdekében 
megkötött szerződés tekintetében lakossági felhasználónak minősül, ha a jogi személyiséggel rendelkező 
vallási közösség tulajdonában álló lakóépület, lakás, plébánia, parókia, rendház, üdülő vagy hétvégi ház 
a 2011. évi CCVI. törvény (Ehtv.) 12. § (1) bekezdésében vagy 12/A. § (1) bekezdésében meghatározott 
személy életvitelszerű lakhatására szolgál, és az így igénybe vett szolgáltatással a jogi személyiséggel 
rendelkező vallási közösség nem folytat jövedelemszerző tevékenységet. 
 

86. oldal  

Adatbiztonságra vonatkozó rendelkezések 

Az ÉTV Kft. a szolgáltatással, illetve hálózatának üzemeltetésével kapcsolatban a tudomására jutott 
információkat és adatokat a hatályos jogszabályok előírásainak megfelelően bizalmasan kezeli. Az 
adatokat – a 3.hb) pontban foglaltak, valamint bírósági, illetve hatósági megkeresések kivételével – 
harmadik személyeknek nem továbbítja, és nem teszi hozzáférhetővé mindaddig, amíg a Felhasználó a 
Közszolgáltatási Szerződésben foglalt kötelezettségeit maradéktalanul teljesíti. A Felhasználó a 
Közszolgáltatási Szerződés aláírásával feltétel nélkül hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben 
kötelezettségeinek nem tesz eleget, az ÉTV Kft. a szükséges Felhasználói adatokat a szintén 
titoktartásra kötelezett harmadik személy részére Felhasználói azonosítás és/vagy követelés 
érvényesítés céljából kiadja. 
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Az ÉTV Kft. mindent megtesz az általa kezelt Felhasználói személyes adatoknak a jogosulatlan 
hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás, törlés, sérülés, megsemmisülés elleni védelméért.  

A szerződő fél kezelt személyes adatainak körére, az ügyfélnyilvántartásra, az adattovábbításra, az 
adatavédelmi tisztviselő személyére, valamint a személyes adatok megőrzésére vonatkozó részletes 
szabályokat a Társaság https://www.erdicsatornamuvek.hu/adatvedelem/ oldalán, illetve a szolgáltató 
személyes Ügyfélszolgálatán megtalálható mindenkori Személyes adatok kezelésére és közérdekű 
adatok nyilvánosságára vonatkozó szabályzata tartalmaz részletes rendelkezéseket. 
 

90. oldal 

Ügyfélfogadási időpontok: 
Hétfő: 8:00-20:00  
Kedd: 10:00-16:00 
Szerda: 07:00-13:00 
Csütörtök: 10:00-16:00 
Péntek: 7:00-13:00 
 

97. oldal 

A bekötés előfeltételét képező víziközmű-szolgáltatói hozzájáruláshoz szükséges terv tartalma (a R. 5. 
sz. melléklete tartalmával szinkronban):  

(Vízgazdálkodási tervezési szakterület (VZ-TEL), illetve Építmények gépészeti tervezési szakterület (G) 
tervezői jogosultsággal rendelkező személy által elkészített terv.) 
1. Műszaki leírás, amely tartalmazza: 
a) a kérelmező (tulajdonos) nevét, postai címét, 
b) az ingatlan 60 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolatát és földhivatali térképmásolatát 
(TAKARNET rendszerből származó másolat megfelel); 
c) a vízszükséglet összeállítását az egy főre jutó liter/fő/nap, vagy a normák szerinti m3/napban 
kifejezve, a csúcsfogyasztási igény feltüntetésével, továbbá a vízszükséglet indokolását;  
d) a létesítmények, berendezések rövid leírását, műszaki jellemzőit, a vízvételi helyek számát, illetve a 
csatlakozó hálózat, illetve a házi ivóvízhálózat kialakításának általános műszaki jellemzőit. 

2. Helyszínrajz (1:200, vagy 1:500 léptékben), feltüntetve: 
a) az érintett ingatlant, helyrajzi, illetve házszámát, 
b) a vezetékek nyomvonalát, átmérőjét, anyagát, 
c) az ivóvízhálózathoz tartozó nyomásfokozó és nyomáscsökkentő helyét, 
d) a vezetékkel, berendezésekkel érintett létesítményeket. 

3. Vízmérőhely építészeti, gépészeti terve. 

4. A nem lakossági vízhasználat esetén az ivóvízhálózathoz tartozó létesítmények és berendezések 
építészeti és gépészeti általános terve. 

5. Hossz-szelvény és felhasználói egyenérték. 

Egyéb benyújtandó iratok: 
• Tulajdonosi meghatalmazás, amennyiben nem a tulajdonos a kérelmező. Ha a Megrendelő nem 

az ingatlan kizárólagos tulajdonosa, úgy a tulajdonos(ok), egyéb jogcímen használó beleegyező 
nyilatkozatát csatolnia szükséges. 

• Nem lakossági Felhasználó esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonat és aláírási címpéldány 
• Kitöltött és aláírt ÉTV tervezői műszaki nyilatkozat formanyomtatvány 
• Érvényes közterület bontási engedély, mely a területileg illetékes önkormányzatnál igényelhető 
• Építési, illetve jogerős építési engedély, építéshatóság által jóváhagyott tervdokumentáció 

(amennyiben van) 
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E-hiteles tulajdoni lap és térképmásolat jogszabályban meghatározott díj ellenében 
Ügyfélszolgálatunkon is lekérhető a Takarnet rendszerből. 

A vízbekötés kialakításának általános követelményei 
• Ivóvíz bekötő és házi vízvezetéket létesíteni, bővíteni, átépíteni, megszüntetni csak a 

vízszolgáltató előzetes hozzájárulásával és a szükséges hatósági engedélyek alapján szabad. 
• A bekötővezeték és tartozékai, amelyek a vízzel érintkeznek, csak ivóvíz-ellátási célra Országos 

Tisztifőorvosi Hivatal által engedélyezett anyagokból készülhetnek.  
• Az ivóvíz-bekötő vezeték, valamint a csatlakozó és házi ivóvíz-hálózat vezetékeinek 

épületektől, illetve egyéb keresztező vagy párhuzamos közművezetékektől való távolságát az 
MSZ-04-132:1991 és az MSZ 7487-2:1980 követelményei szerint kell kialakítani. Amennyiben 
ez nem megoldható a bekötővezeték elzárását közterületen a gerincvezetéknél biztosítani kell, 
és megfelelő védőcsővel kell ellátni a szolgáltató hozzájárulása alapján. 

• Párhuzamos vezetés esetén az ivóvízvezeték és a szennyvízcsatorna, valamint a szennyvíz-akna 
legkisebb vízszintes – csőszéltől csőszélig mért távolsága az MSZ 7487-2:1980 szabványban 
meghatározottak szerinti legyen. 

• Az ivóvízvezeték és a szennyvízcsatorna, vagy a szennyvíz nyomócső keresztezése esetén: 
o ha a szennyvízcsatorna mélyebben fekszik, mint az ivóvíz-vezeték, és a két vezeték 

közötti szintkülönbség 1,00 m-nél kisebb, a csatornát a keresztezési ponttól mindkét 
irányban 1-1 m hosszon minimum 10 cm vastag betonburkolattal vagy védőcsővel kell 
ellátni, ha pedig a szintkülönbség 0,5 m-nél kisebb, akkor az ivóvíz-vezetéken a 
keresztezési ponttól mért védőtávolságon belül csőkötés, szerelvény nem lehet és 
betonburkolattal vagy védőcsővel kell ellátni. A védőtávolságon belül bekötés nem 
létesíthető. 

o ha a szennyvízcsatorna magasabban fekszik, mint az ivóvízvezeték, a csatornát a 
keresztezési ponttól 2-2 m hosszon vízzáró védőcsőben, vagy fedett vasbeton vályúban 
kell elhelyezni. 

• A bekötővezeték a közcsőhálózatra merőleges, abban az esetben, ha közcsőhálózat nem 
párhuzamos a telekhatárral az ellátott ingatlanra közel merőleges legyen. 

• Bekötő és házi vízvezeték nem kapcsolható össze olyan magán vízvezetékkel, amelynek a 
vízforrása nem a közüzemi ivóvíz hálózat. 

• A közcsőre a bekötővezetékeket csak a szolgáltató kötheti rá. 
• A lakossági bekötés feltétele, hogy a házi ivóvízhálózatnak a bekötővezeték felől legalább az 

első vízvételezési helye már üzemképes legyen. 
 

A bekötési vízmérő (fővízmérő) aknájában a fővízmérőn és annak szerelvényein kívül más szerelvények, 
leágazások elhelyezése nem engedélyezett a Szolgáltató által, kivéve az alábbi eseteket: 

a) Ikermérő és szerelvényei, amennyiben a meglévő aknaméret és kialakítás azt lehetővé teszi. 
b) Locsolási mellékvízmérő, amennyiben az ikermérős kialakítás valamely indokolt műszaki 

ok miatt nem lehetséges, valamint annak elhelyezése más módokon aránytalanul 
megnövelné a kialakítás költségeit, feltéve, hogy a meglévő aknaméret és kialakítás azt 
lehetővé teszi. 

c) Ikermérő vagy locsolási mellékvízmérő utáni kerti csap téliesítésére szolgáló ürítő 
szerelvény, amennyiben annak elhelyezése más módokon aránytalanul megnövelné a 
kialakítás költségeit, feltéve, hogy a meglévő aknaméret és kialakítás azt lehetővé teszi. 

A fentebbi a), b), c) esetekben a meglévő aknaméret és kialakítás a következő esetekben felel meg: 
1) Szabályos beépítési lehetőséget biztosít. 
2) A vízmérő és szerelvényei, valamint ürítő-szerelvény szerelhetőség szempontjából 

hozzáférhetőek és ahol szükséges, ott plombazárral elláthatóak. 
3) A vízmérő és szerelvényei, valamint ürítő-szerelvény nem akadályozzák az aknába történő 

beszállást és szükségszerű karbantartási, hibaelhárítási, plombálási és vízmérőcsere 
munkálatokat, ott ezekre a feladatokra a szükséges hely adott. 
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4) Kerti csap téliesítésére szolgáló ürítő-szerelvénynek a vízmérő aknában történő elhelyezése 
során biztosítottnak kell lenni az aknaalj víztelenítésének. Ez akna-kivitelezési típustól 
függően kavicsszivárgó, vagy zsomp építésével vagy meglétével lehetséges. 

5) A meglévő vízmérőakna általában alkalmas a biztonságos, balesetmentes beszállásra és 
munkavégzésre, rendelkezik az ehhez szükséges méretekkel, tartozékokkal (pl.: hágcsó, 
fedlap elhelyezkedése és minősége). Ezen esetleges hiányosságok felszámolására a 
Szolgáltató felhívja az Igénybejelentőt. 

Az aknamérettel és kialakítással kapcsolatosan „A vízmérőakna szükséges méretei” alfejezetben 
adunk részletes információkat. 
A bekötési vízmérők (ikermérők) elhelyezésével kapcsolatosan a „A bekötési vízmérő beépítése” 
alfejezetben adunk részletes információkat. 

A bekötési vízmérőaknában utólag az ivóvízvezetéket elágaztatni, oldalirányban vagy szinteltolással 
kivezetni az ÉTV Kft. engedélye nélkül tilos! 

A házi ivóvízhálózat egyéb vízvezetékkel nem köthető össze (pl. saját házi vízellátó rendszerrel, vagy 
ipari vízvezetékkel). Ennek ellenőrzésére Szolgáltató jogosult. 

A bekötővezetéket és a házi ivóvízhálózatot elektromos hálózat és berendezések, villámhárítók 
földelésére felhasználni TILOS! 
 

100-103. oldal 

A bekötési vízmérőhely kialakításával kapcsolatos követelmények 
 
A vízmérőhely aknáját az ingatlanon úgy kell elhelyezni, hogy az akna falának külső síkja és a telekhatár 
közötti távolság legfeljebb 0,5 m legyen és a vízmérő aknája védve legyen az elárasztástól és a 
csapadékvíztől. Ettől eltérni csak műszaki-jogi megalapozott indoklással, és a Szolgáltató 
hozzájárulásával lehet! 

A vízmérőakna szükséges méretei 

Az akna mérete tegye lehetővé a vízmérő és a szükséges szerelvények elhelyezését, az aknába való 
lejutást és a biztonságtechnikai szempontból megfelelő munkavégzést.  

A vízmérőakna mérete a bekötőcső átmérőjének és szerelvényeinek függvényében változhat, melyet 
egyedileg egyeztetni szükséges. 

A vízmérőakna falának a födémig függőlegesnek kell lennie, a csőátvezetés helyének vízzáró 
kiképzésével. Az aknának a térszintből 5-10 cm-re ki kell emelkednie. A vízmérőakna anyaga lehet 
beton, vasbeton, műanyag. Biztosítani kell a vízmérő megfelelő fagyvédelmét, illetve az akna 
csapadékvíz elleni védelmét. 

A mérőakna fedőlapjának szükséges mérete legalább 60 cm x 60 cm, anyaga vas, könnyen nyitható, a 
terhelésnek megfelelő teherbírású legyen.  
 
 
A mérőaknának minden esetben ki kell elégíteni a következő követelményeket: 

• Az akna oldalfalának és födémének statikai kialakítása a várható legnagyobb terhelés elviselésére 
alkalmas legyen. DN 25 mm vízmérő és DN 40 mm bekötővezeték fölött tervezés szükséges. 

• Az aknafedlapnak várható legnagyobb terhelés elviselésére alkalmasnak kell lennie. 
• Az aknafedlap balesetmentesen 1 fő által mozdítható legyen, súlya maximum 25 kg. 
• A mászható aknába 30 cm-enként az MSZ 15670:1989 szerinti hágcsót vagy létrát kell beépíteni. 

A vízmérő aknában a hágcsót vagy létrát az akna falára rögzítve, vagy az akna sarkába 
bebetonozva szükséges kialakítani.  
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• Amennyiben a várható legmagasabb talajvízszint az akna fenékszintjét meghaladja, az akna 
vízzáróságát biztosítani kell, továbbá szükséges az aknát felúszás ellen méretezni (szükség 
esetén felúszás ellen le kell terhelni). 

• Az akna fedlapsíkjának a térszintből 5-10 cm-re ki kell emelkednie. 
• Ha a várható legmagasabb talajvízszint az akna fenékszintjét 0,5 m-nél jobban nem közelíti 

meg, a fenéklemezben kaviccsal kitöltött szivárgót kell kialakítani. 
 

Az alább megadott méretek és követelmények az új vízbekötési igény esetére, azaz új létesülő 
vízmérőaknákra vonatkoznak 20 mm-es átmérőjű bekötési vízmérő méretig. Az ennél nagyobb 
átmérőjű bekötési vízmérő méret feletti esetekben a szolgáltató a méreteket egyedileg egyezteti a 
Tervezővel.  
 

Új vízbekötési igény új, épített (nem műanyag) vízmérőaknával jellegű felhasználói igénybejelentés 
esetén az elvárt minimális horizontális aknaméretek: 
- Az 1 db és 2 db vízmérővel (ikermérővel) ellátott vízmérő akna belső szabad vízszintes irányú 

méretei: 1,0 x 1,0 méter (ahol itt és a továbbiakban: az első méret a bekötővezetékre merőleges 
aknaméret, míg a második méret a bekötővezetékkel párhuzamos aknaméret)  

- A 3 db és 4 db vízmérővel (ikermérővel) ellátott vízmérő akna belső szabad vízszintes irányú 
méretei: 1,2 x 1,2 méter 

- Az 5 db és 6 db vízmérővel (ikermérővel) ellátott vízmérő akna belső szabad vízszintes méretei: 
1,5 x 1,2 méter 

- A 7 db vízmérővel (ikermérővel) ellátott vízmérő akna belső szabad vízszintes irányú méretei: 
1,8 x 1,2 méter 

- A 8 db vízmérővel (ikermérővel) ellátott vízmérő akna belső szabad vízszintes irányú méretei: 
2,0 x 1,2 méter 

- A 8 db vízmérőnél több vízmérőt tartalmazó vízmérőakna bekötővezetékre merőleges szabad 
vízszintes irányú aknamérete a 8 db vízmérőnél megadott méretnél vízmérőnként 20 cm-rel 
növekszik. 

- Az új épített vízmérőakna építési hibájából adódó, a minimálistól negatív irányba történő 
méreteltéréseket a szolgáltató maximum 5 cm-ig tudja adott esetben, mérlegelés után elfogadni.  

Új vízbekötési igény új, épített (nem műanyag) vízmérőaknával felhasználói igénybejelentés esetén 
az elvárt aknafedlap méretek: 
- Az előző szakaszban megadott 1,5 x 1,2 méter horizontális irányú aknaméretig 1 db min. 60 x 

60 cm méretű aknafedlap szükséges. 
- Az előző szakaszban megadott 1,8 x 1,2 méter horizontális irányú aknamérettől vagy 1 db min. 

80 x 80 cm méretű aknafedlap, vagy 2 db min. 60 x 60 cm méretű aknafedlap szükséges. 
 

Új vízbekötési igény új, épített (nem műanyag) vízmérőaknával felhasználói igénybejelentés esetén 
az elvárt minimális vertikális aknaméretek: 
- A vízmérőakna belső szabad függőleges irányú mérete legalább 1,2 méter. 
- A vízmérőakna alja és a bekötővezeték alsó síkja közötti minimális függőleges irányú méret 10 

cm. 

 
Az alább megadott méretek és követelmények meglévő épített (nem műanyag) 
vízmérőaknákkal kapcsolatos felhasználói igénybejelentésekre vonatkoznak 20 mm-es átmérőjű 
bekötési vízmérő méretig. Az ennél nagyobb átmérőjű bekötési vízmérő méret feletti esetekben a 
szolgáltató a méreteket egyedileg egyezteti a Tervezővel.  
 
Tekintettel arra az általánosan tapasztalt tényre, hogy a régebben épített (nem műanyag) vízmérőaknák 
méreteire nem mindig volt kötelező érvényű előírás és ennek megfelelően az aknaméretek a fentebb 
előírt új építésű aknákra vonatkozó méreteknél általában kisebbek, a szolgáltató ezekhez a meglévő 



16 

 

vízmérőaknákhoz tartozó vízmérősítési, szerelvényezési igénybejelentések során az elbírálásnál 
elfogadja, ha a fentebb, az új vízbekötésekhez megadott minimális méretektől való eltérés nem haladja 
meg a 20 cm-t, kivéve a vízmérőakna alja és a bekötővezeték alsó síkja közötti minimális függőleges 
irányú 10 cm-t). 

- Az igénybejelentés elbírálása során – helyszíni szemlén – tapasztalt szabálytalan kialakítások 
tekintetében a Szolgáltató nem adja meg a hozzájárulását mindaddig, amíg a szabálytalanságok 
munka- és balesetvédelmi szempontokat sértenek. Ezek például: 

o elektromos berendezések elhelyezése az aknában (kivétel a víziközmű-szolgáltatás 
biztosítására szolgáló berendezések és azok energiaellátásához szükséges csatlakozási 
pont elhelyezése), 

o a bekötővezetéket vagy a házi ivóvíz vezetéket elektromos földelésre használják, 
o hágcsó vagy rögzített létra vagy fedlap hiánya, 
o az akna szerkezeti épsége nem megfelelő, az balesetveszélyes,  
o az akna szerelvényezése, beépítettsége akadályozza a szolgáltató karbantartási munkáit, 

a szerelvényekhez való hozzáférést, a szerelhetőséget, 
o nincs legalább 1 vízvételi hely kialakítva, 
o az aknában lévő bekötővezeték, illetve a házi hálózat vezetéke nem hozzáférhető (be 

van temetve vagy idegen anyagok, sár, stb. található benne és az akadályozza a 
munkavégzést), 

o talajvizes területen nincs megoldva az akna víztelenítési lehetősége. 

 

Új vízbekötési igény új, épített (nem műanyag) vízmérőaknával felhasználói igénybejelentés 
esetén az 1 db-nál több vízmérő (ikermérő) beépítésekor a bekötővezeték elágazása utáni kettő vagy 
több bekötővezeték szakaszok tengelyei közötti minimális vízszintes irányú távolságok az alábbiak: 

o A bekötővezeték elágazása utáni két középső bekötővezeték tengelye között legalább 
30 cm, amennyiben az aknafedlap középen lévő elhelyezésű. 

o A bekötővezeték elágazása utáni két középső bekötővezeték tengelye között legalább 
20 cm, amennyiben az aknafedlap oldalsó elhelyezésű. Ebben az esetben az aknafedlapi 
oldalon lévő külső vízvezeték és az aknafal között legalább 30 cm legyen (figyelemmel 
a minimálisan előírt aknaméretre is!).  

o A bekötővezeték elágazása utáni két középső bekötővezetéktől jobbra-balra 
elhelyezkedő további bekötővezeték szakaszok tengelyei között legalább 20-20 cm 
legyen. 

 

 

107. oldal 
 

Szükség esetén a tervező egyeztetést kezdeményezhet a mernok@erdivizmuvek.hu e-mail címre küldött 
elektronikus levélben. A szennyvízcsatorna bekötési terv elkészítésére a kérelmező szabadon választhat 
erre jogosított tervezőt.  
 

 

115. oldal 
 

A lakás-mellékmérő elhelyezése, illetve cseréje során a kialakítás általános szabályai: 
- A mérő beszerzésekor figyelembe kell venni a megvásárolni kívánt mérő pontossági osztály 

szerinti besorolását. Lakás mellékmérőként a „MID” direktívának megfelelő, R160-as mérési 
pontosságú mérőt szükséges alkalmazni, melytől külön ügyvezetői engedéllyel rendkívül 
indokolt esetben lehet  eltérni.; 2016. évtől kizárólag „MID” normatíváknak is megfelelő 
mellékmérők építhetők be. 
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118. oldal 
 

4.8 Locsolási mérő 
Amennyiben a bekötési vízmérőakna méretei és kialakítása lehetővé teszi, úgy javasolt locsolási 
ikermérő kiépítése. A locsolási mellékvízmérő telepítése során nem követelmény az önálló mérőakna 
kialakítása. A Szolgáltató az alábbi elhelyezési módokat engedélyezi: 

a) A locsolási mellékvízmérő 1 db elzárócsap után, a kerti kifolyóra közvetlenül felszerelve, a 
szakszerű szerelés szabályait betartva, a plombálhatóság és téliesítési lehetőség biztosítása 
mellett. 

b) A locsolási mellékvízmérő 2 db elzárócsap közé, önálló aknában történő kialakítással, a 
szabályos szerelés szabályait betartva, a plombálhatóság és téliesítési lehetőség biztosítása 
mellett. 

c) Amennyiben az a), b), c) lehetőségek bármelyike aránytalanul magasabb kialakítási 
költségekkel bírna, mint a bekötési vízmérőaknában mellékvízmérőként történő szabályos 
kialakítás, úgy és csak ebben az esetben a bekötési vízmérő aknájában mellékvízmérőként 
történő elhelyezéssel. 

d) A bekötési vízmérőaknában történő bármely elhelyezéssel kapcsolatosan figyelemmel kell 
lenni a jelen Üzletszabályzat III. fejezet, Műszaki rendelkezések címszó, és az alatti, „A 
vízbekötés kialakításának általános követelményei”, „A vízmérőakna szükséges méretei”, 
valamint „A bekötési vízmérő beépítése” alcímek alatti ide vonatkoztatható előírásokra. 

 

 

119. oldal 
 

Az állam, mint tulajdonos a víziközmű-rendszerbe történő bekötési kötelezettség, továbbá a felhasználó 
díjtartozása vonatkozásában felmerülő mögöttes felelősség alól mentesül a Nemzeti Eszközkezelő 
Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének biztosításáról szóló 2018. évi CIII. 
törvény szerinti Lebonyolító vagyonkezelésében lévő lakóingatlanok esetében, az egyes otthonteremtési 
állami feladatok karitatív szervezetek általi átvállalásáról szóló 2021. évi LXXXVI. törvény szerinti MR 
Közösségi Lakásalap Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság a felhasználó díjtartozása 
vonatkozásában felmerülő mögöttes felelősség alól mentesül a tulajdonába kerülő ingatlanok esetében. 
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127. oldal 

7. A VÍZKÖZMŰ-SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL A FELHASZNÁLÓK IGÉNYE ALAPJÁN KÜLÖN DÍJ ELLENÉBEN 
VÉGEZHETŐ, ALAPSZOLGÁLTATÁSON TÚLI KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE ÉS AZ ALKALMAZOTT 
DÍJAK 
 

Szolgáltatás/tevékeny
ség megnevezése 

Kiegészítés 

Menn
yiségi 
egysé

g 

Nettó 
egységá

r (Ft) 

Bruttó 
egységá

r (Ft) 
Megjegyzés 

Vízbekötés  db 
Egyedi árajánlat 

alapján 
 

Vízbekötés 
megszüntetése 

 db 
Egyedi árajánlat 

alapján 
 

Sérült, fagyott bekötési 
vízmérő csere 

NA 13-20 
bekötési 
vízmérő 
esetén 

db 31 181 39 600  

Eltulajdonított bekötési 
vízmérő pótlása 

NA 13-20 
bekötési 
vízmérő 
esetén 

db 31 181 39 600 Új vízmérő felszerelése 

Vízmérő metrológiai 
pontossági ellenőrzése 

(MKEH vizsgálat) 

NA 13 és 
NA 20 

db 67 874 86 200  

Vízmérő metrológiai 
pontossági ellenőrzése 

(MKEH vizsgálat) 

NA 25 és 
NA 30 

db 
egyedi árajánlat 

alapján 
 

Vízmérő metrológiai 
pontossági ellenőrzése 

(MKEH vizsgálat) 
NA 40 db 

egyedi árajánlat 
alapján 

 

Vízmérő metrológiai 
pontossági ellenőrzése 

(MKEH vizsgálat) 
NA 50 db 

egyedi árajánlat 
alapján 

 

Vízmérő metrológiai 
pontossági ellenőrzése 

(MKEH vizsgálat) 
NA 80 db 

egyedi árajánlat 
alapján 

 

Vízmérő metrológiai 
pontossági ellenőrzése 

(MKEH vizsgálat) 
NA 100 db 

egyedi árajánlat 
alapján 

 

Vízmérő metrológiai 
pontossági ellenőrzése 

(MKEH vizsgálat) 
NA 150 db 

egyedi árajánlat 
alapján 

 

Ultrahangos elven 
működő vízmérő 

metrológiai pontossági 
ellenőrzése (MKEH 

vizsgálat) 

Arad Octave 
Baylan MID 

db 
Egyedi árajánlat 

alapján 
 

Szivattyúzás aknából  db 5 354 6 800 
Víz eltávolítása aknából vízmérő 

cserénél 

Mellékmérő csere és 
műszaki átadás-átvétel 

1 db 
mellékmérő 
megrendelés
e esetén (NA 

13-20) 

db 29 370 37 300 
Lejárt hitelességű mellékmérő cseréje, 

plombálása 

Mellékmérő csere és 
műszaki átadás-átvétel 

Több db 
mellékmérő 
megrendelés
e esetén (NA 

13-20, 

db 25 984 33 000 
Lejárt hitelességű mellékmérő cseréje, 

plombálása 
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darabonként
) 

Mellékmérő műszaki 
átvétel 

1 db 
mellékmérő 
megrendelés
e esetén (NA 

13-20) 

db 20 315 25 800 
Idegen kivitelező által felszerelt 

mellékmérő átvétele és plombálása 

Mellékmérő műszaki 
átvétel 

Több db 
mellékmérő 
megrendelés
e esetén (NA 

13-20, 
darabonként

) 

db 16 929 21 500 
Idegen kivitelező által felszerelt 

mellékmérő átvétele és plombálása 

Bekötési ikermérő 
kialakítása aknában 

1 db mérő 
megrendelés
e esetén (NA 

13-20, 
mérőnként) 

db 49 606 63 000  

Bekötési ikermérő 
kialakítása aknában 

2-4 db mérő 
megrendelés
e esetén (NA 

13-20, 
mérőnként) 

db 46 142 58 600  

Bekötési ikermérő 
kialakítása aknában 

4 db feletti 
mérő 

megrendelés
e esetén (NA 

13-20, 
mérőnként) 

db 43 701 55 500  

Mérő ikresítés 
megszüntetése 
mérőaknában 

 db 
egyedi árajánlat 

alapján 
 

Bekötési mérő 
újraplombálás 

A kiszállás 
díját is 

tartalmazza 
db 20 236 25 700  

Ivóvíz-szolgáltatás 
korlátozás/felfüggesztés 

helyreállítása aknában 

 db 92 126 117 000 

Díjtartozás esetén. A szolgáltatás 
helyreállításakor fizetendő! (kizárólag 

korlátozás vagy helyreállítás esetén a díj 
50%-a alkalmazandó) 

Ivóvíz-szolgáltatás 
korlátozás/felfüggesztés 

helyreállítása 
közterületen (szilárd 
burkolatbontás ill. 

helyreállítás díja nélkül!) 

 db 145 197 184 400 

Díjtartozás esetén. A szolgáltatás 
helyreállításakor fizetendő! (kizárólag 

korlátozás vagy helyreállítás esetén a díj 
50%-a alkalmazandó) 

Burkolat 
bontás/helyreállítás 

költsége, amennyiben az 
ivóvíz-szolgáltatás 

korlátozásának/felfügge
sztésének helyreállítása 

esetén az szükséges 

A 
korlátozás/f
elfüggesztés 
helyreállításá

nak díján 
felül 

fizetendő! 

m2 
egyedi árajánlat 

alapján 
Díjtartozás esetén. A szolgáltatás 

helyreállításakor fizetendő! 

Vízszolgáltatás 
szüneteltetés 

Felhasználó 
kérésére 

db 20 472 26 000  

Vízszolgáltatás 
szüneteltetés 

megszüntetése 

Felhasználó 
kérésére 

db 36 457 46 300  

Közműnyilatkozat  db 2 835 3 600  

Szakfelügyelet  óra 18 661 23 700  
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Kiszállás 3,5 tonna alatti 
járművel 1 fővel                                                                                    

 db 13 228 16 800  

Kiszállás 3,5 tonna alatti 
járművel 2 fővel                                                                                    

 db 18 504 23 500  

Kiszállás 3,5 tonna 
feletti járművel                                                                       

 db 42 913 54 500  

Információs 
adatszolgáltatás 

E-hiteles 
tulajdoni lap 

kiadása 
db 3000 3000  

E-hiteles térképmásolat  db 3000 3000  

Ivóvízszivárgás bemérés 

Műszeres 
vizsgálat 

felhasználó 
kérésére 

db 
Egyedi árajánlat 

alapján 
 

Eredetivel egyező 
számlamásolat 

kiadásának díja 2. 
másolattól 

Felhasználó 
kérésére 

db 551 700  

Részszámla korrekciós 
díj 

Felhasználó 
kérésére 

db 1 575 2000  

Szabad formátumú 
igazolás vagy 

dokumentum másolat 
kiadása 

Felhasználó 
kérésére 

db  2 677  3 400  

Tervegyeztetés  db 55 748 70 800  
Fizetési emlékeztető 

levél kiküldése 
levelenként db 1 024 1 300  

Korlátozás/felfüggeszté
s előtti fizetési felszólító 

levél kiküldése 
levelenként db 2 283 2 900  

Jogi eljárás előtti fizetési 
felszólítás díja 

levelenként db 2 283 2 900  

Részletfizetési 
megállapodás 

elkészítésének díja 
(kivéve védendői 

felhasználói 
kamatmentes 
részletfizetés) 

 db 3 228 4 100 

Csak elfogadott részletfizetési 
megállapodás esetén fizetendő. A 

védendői felhasználói részletfizetés 
díjmentes. 

Részletfizetési 
megállapodás 

felmondása (kivéve 
védendői felhasználói 

kamatmentes 
részletfizetés) 

 db 5 039 6 400  

Nemfizetés miatt felmondott 
részletfizetés esetén fizetendő. A 

védendői felhasználói részletfizetés 
felmondása díjmentes. 
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130. oldal 
 

Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás  

A víziközmű-fejlesztési hozzájárulás mértéke az igényelt víziközmű-szolgáltatáshoz szükséges fejlesztés 
költségeinek arányos része. 

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

• Közszolgáltatási Szerződéses jogviszony esetében a felhasználási helyen biztosítandó szolgáltatási 
kapacitásért, 

• a víziközmű-szolgáltatásba bekapcsolt ingatlanhoz biztosított kapacitás általa kezdeményezett 
bővítéséért, 

• a víziközmű-szolgáltatás minőségének általa igényelt emelése esetében, továbbá 
• az új bekötés megvalósítását megelőzően, ha a bekötés a nem lakossági felhasználó által, nem 

továbbértékesítésre épített újépítésű lakás víziközmű-szolgáltatását szolgálja. 

Nem fizet víziközmű-fejlesztési hozzájárulást: 
a) központi költségvetési szerv és költségvetési intézménye, 
b) helyi önkormányzat, 
c) helyi önkormányzat költségvetési intézménye, 
d) a jogi személyiséggel rendelkező vallási közösségnek, 
e) normatív állami támogatásban részesülő, közfeladatot ellátó, nem nyereség- és vagyonszerzési célt 
szolgáló intézmény. 

Az e) pont alkalmazásában normatív állami támogatásban részesül: a tárgyévi központi költségvetésről szóló 
törvény alapján támogatásra jogosult egyházi fenntartó és nem állami fenntartó, amely szociális és/vagy 
gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézményt (szolgálatot, hálózatot) nem nyereség- és vagyonszerzési 
céllal működtet. (Például: Idősek otthona, szenvedélybetegek otthona, fogyatékos személyek otthona, 
gyermekvédelmi közfeladat teljesítése esetén otthont nyújtó ellátások). A mentességi ok fennállását az 
intézmény a 489/2013. (XII.18.) Korm.rendelet 10.§-ban meghatározott támogatást megállapító határozat 
bemutatásával igazolja.  

 

A mentességet élvező szervezetek körét a Kormányrendelet határozza meg. 

Mentes a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás, az igénybejelentés elbírálásának díja, a tervegyeztetés, 
adategyeztetés vagy ennek megfelelő szolgáltatás díja, a kiszállási díj, az igényfelméréssel és az igénybejelentés 
feldolgozásával, elbírálásával kapcsolatban bármilyen tevékenység, szolgáltatás díja, továbbá 
rácsatlakozáskor a bekötési vízmérőóra költsége, a bekötési vízmérőóra felszerelésének díja és a 
nyomáspróba díja alól a legfeljebb 32 mm átmérőjű ivóvízvezeték és a legfeljebb 160 mm átmérőjű 
szennyvízvezeték bekötése.  

A víziközmű-fejlesztési hozzájárulás fizetési kötelezettség alóli jogszabály szerinti mentességet a nem 
lakossági Felhasználónak kell igazolnia. A közműhálózat saját beruházásból történő megvalósítása nem 
mentesít a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás megfizetése alól. 

Viziközmű-fejlesztési hozzájárulásra vonatkozó fizetési kötelezettség alóli mentesség esetén, eltérő 
megállapodás hiányában az alap 0,1 m3/nap közműfejlesztési kvóta kerül megállapításra. 

Ha víziközmű-fejlesztési hozzájárulás fizetésére nem kötelezett Felhasználó bekötési vízmérőjét követő 
házi- vagy csatlakozó ivóvízhálózathoz víziközmű-fejlesztési hozzájárulás fizetésére kötelezett nem lakossági 
Felhasználó kíván csatlakozni, akkor az elkülönített ivóvízhasználat alapján a vonatkozó mellékszolgáltatási 
szerződés megkötésének feltétele, hogy a víziközmű-fejlesztési hozzájárulást megfizesse. 

Felhasználónak a közműfejlesztési kvóta megemelésére vonatkozó kérelmét előzetesen írásban kell 
bejelentenie a Szolgáltató felé. Az írásbeli megkeresés alapján Szolgáltató intézkedik a növekmény alapján 
meghatározott víziközmű-fejlesztési hozzájárulás Felhasználó részére történő kiszámlázásáról, illetve annak 
Felhasználó részéről történő befizetését követően a számla megküldéséről. 
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A víziközmű-szolgáltató a szolgáltatási kapacitást (kvótát vagy kontingenst) az Igénybejelentő/Felhasználó 
által benyújtott tervezői vízigényszámítás alapján állapítja meg, amely alapján a víziközmű-fejlesztési 
hozzájárulás megfizetésre kerül. A hozzájárulás megfizetését követően lehetséges a Közszolgáltatási 
Szerződés megkötése, ekkor válik jogosulttá a felhasználó a szolgáltatás igénybevételére. A közműfejlesztési 
kvóta adott felhasználási helyhez kötött, más felhasználási helyre nem vihető át. A víziközmű-szolgáltatási 
ágazatokra megállapított közműfejlesztési kvóták egymásba át nem válthatóak. 

A megvásárolható közműfejlesztési kvóta legkisebb mennyisége 0,1 m3 /nap. 

Nem lakossági felhasználók kérelme esetében, a lakáscélú beruházások víziközmű-fejlesztési hozzájárulását 
lakásonként 0,5 m3/nap vízigény figyelembevételével kell kiszámítani. 

A víziközmű-fejlesztési hozzájárulás mértékét a Szolgáltató mindenkor hatályban lévő Igazgatói Utasítása 
határozza meg, mindaddig, ameddig a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnöke 
rendeletben azt meg nem állapítja. A mindenkor hatályos díjak a Szolgáltató ügyfélszolgálatán személyesen, 
vagy a Szolgáltató internetes honlapján (www.erdivizmuvek.hu) tekinthetőek meg. 

Szolgáltató meghatározott rendszerességgel a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás fizetésére kötelezett 
Felhasználók ivóvízfogyasztását és szennyvíz kibocsátásának mennyiségét összeveti a megváltott 
kvótamennyiséggel. A Szolgáltató a vizsgált időtartam egy napra eső átlagos ivóvíz- és szennyvíz 
felhasználást az adott időszakban számlázott szennyvízmennyiség és az üzemnapok számát alapul véve 
állapítja meg. E vizsgált időtartam mértéke legalább 30 nap, de legfeljebb 1 év lehet. 

Amennyiben a vizsgált időszakban az egy napra eső felhasznált ivóvízmennyiség, illetve bebocsátott 
szennyvízmennyiség meghaladja a megváltott napi kvótamennyiséget, az ÉTV Kft. kötbért érvényesíthet és 
díjbekérő levelet küld a különbözeti mennyiségről. 

Amennyiben a Felhasználó az ÉTV Kft-vel nem teljes naptári évben állt Közszolgáltatási Szerződéses 
jogviszonyban, úgy vizsgált időtartam megkisebb mértéke 90 nap. 

Az a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás megfizetésére kötelezett Felhasználó, aki az adott felhasználási 
helyhez tartozó, rendelkezésére álló közműfejlesztési kvótát túllépi, szerződésszegést követ el. Ebben az 
esetben Szolgáltató a jelen Üzletszabályzat 3.gd) pontja szerinti kötbér érvényesítésére jogosult. Felhasználó 
nem jogosult a megváltott közműfejlesztési kvóta és a tényleges napi átlagfogyasztás különbözetének 
Szolgáltatótól történő visszaigénylésére, illetve nem jogosult bevételszerző tevékenységének megszűnésével 
annak teljes összegének visszaigénylésére. 

Az ÉTV Kft. a víziközmű-fejlesztési hozzájárulással kapcsolatos befizetésekről ellátásért felelősönkénti 
bontásban nyilvántartást vezet, melyből egyértelműen megállapítható, hogy adott évben mely víziközmű-
fejlesztésekre használt fel, befizetett víziközmű-fejlesztési hozzájárulást, az összeg megjelölésével. 
 

 

 


