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I. Általános rész
I.1. Szolgáltató bemutatása
I.1.1. Szolgáltató adatai
Víz- és Csatornaművek Koncessziós Zártkörű Részvénytársaság Szolnok (továbbiakban:
VCSM ZRt. Szolnok) adatai:
Társaság központjának (székhely) címe:

5000 Szolnok, Vízmű út. 1.

Cégjegyzékszám:

16-10-001613

Adószám:

11272292-2-16

Statisztikai számjel:

11272292-3600-114-16

Telefonszám:

56/516-316

Fax szám:

56/429-766

E-mail:

vcsmzrtszolnok@vcsm.hu

Honlap:

www.vcsm.hu

I.1.2. Szolgáltató tevékenységei
A Szolgáltató alaptevékenységei a vízbeszerzés/víztermelés, víztisztítás, vízellátás,
(kezelés

és

elosztás)

valamint

a

szennyvízelvezetés-kezelés

(tisztítás),

de

az

alaptevékenységekhez kapcsolódóan számos tevékenységet folytat a feladata maradéktalan
ellátása érdekében.
Víziközmű üzemeltetési tevékenység keretében a víziközművek karbantartását, felújítását,
fejlesztését/bővítését végzi.
I.1.3. Szolgáltatási terület
A Víz- és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok 1996. január 01. határozott
időtartamra szóló koncessziós jog alapján működteti Szolnok Megyei Jogú Város,
Rákóczifalva, Rákócziújfalu, Szászberek, Újszász és Zagyvarékas önkormányzatok
tulajdonában lévő víziközmű vagyont.
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A fentieken kívül még átadott vizet biztosít Tószeg településnek, valamint Tószeg, Vezseny,
Tiszavárkony, Tiszajenő, Besenyszög, Jászalsószentgyörgy települések szennyvizét fogadja
be és tisztítja.
I.1.4. Minőség- és Környezetirányítási rendszer
A Szolgáltató célja, hogy alaptevékenysége végzése során a lehető legjobb minőségű
szolgáltatást nyújtsa a Felhasználóknak, kiemelt figyelmet fordítva a természeti környezet
védelmére,

az

erőforrások

takarékos

és

optimalizált

felhasználására.

A

modern,

környezetkímélő technológiai elemek felhasználása mellett a lehető legkisebb mértékű
környezetterhelésre törekszik.
Ezen elvek megvalósításának elősegítésére tevékenységét minőség- és környezetközpontú
szemletű munkavégzéssel folytatja, melynek alapja a Szolgáltató által működtetett ISO
9001:2008

és

ISO

14001:2004

szabványoknak

megfelelő

integrált

minőség-

és

környezetirányítási rendszer.
I.2. Szabályzat célja
Üzletszabályzatunk

célja,

hogy

meghatározza

a

Szolgáltató

által

végzett

alaptevékenységek, és azokhoz kapcsolódó szolgáltatások igénybevételének általános
szerződési feltételeit, valamint az igénybe vett szolgáltatáshoz kapcsolódó jogokat és
kötelezettségeket a Felhasználókra és a Szolgáltatóra vonatkozóan.
Jelen szabályzatot úgy alakítottuk ki, hogy összhangban legyen a vonatkozó hatályos
jogszabályokkal és rendeletekkel.
A szolgáltatás a vízjogi üzemeltetési engedélyben foglalt feltételekkel, meghatározott
működési területen a szerződéses és törvényi-jogszabályi előírások betartása és az
Üzletszabályzat szerint történhet. A víziközművek üzemeltetésének követelményeit a 21/2002
(IV. 25.) KöVim Rendelet tartalmazza. A szakszerű és biztonságos üzemeltetéssel kapcsolatos
műszaki,

technológiai

közegészségügyi,

biztonságtechnikai,

környezetvédelmi

és

természetvédelmi előírásokat és a szakmai-személyi feltételeket üzemeltetési szabályzat
határozza meg. A szolgáltatónak, valamennyi víziközmű szolgáltatási tevékenységéhez
kapcsolódó üzemeltetési szabályzatnak kell lennie. Az üzemeltetési szabályzatot a JászNagykun-Szolnok

Megyei

Kormányhivatal
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Népegészségügyi

Szakigazgatási

Szerv

Kistérségi Intézete és a Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelőség hagyja jóvá.
I.3. Szabályzat hatálya
Az Üzletszabályzat hatálya kiterjed a Szolgáltató érvényes vízjogi engedélyében
meghatározott működési területére, valamint a Szolgáltatóval szerződéses jogviszonyban álló
Felhasználókra.
Az Üzletszabályzatunk elérhető az ügyfélszolgálati irodáinkban, továbbá Internetes
honlapunkon.

I.4. Alapfogalmak
A víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 2.§, valamint a 38/1995 (IV.5.)
Kormányrendelet alapján:
 átadási pont: olyan víziközmű, amely beépített mérőberendezés, elzárószerelvény és
mintavételi lehetőség útján biztosítja két víziközmű-rendszer kapcsolatát, valamint az
összekapcsolt víziközmű-rendszerek üzemeltetése során az ivóvízátadás, -átvétel és a
szennyvízátadás, -átvétel mennyiségi és minőségi elszámolásának műszaki feltételeit;
 Az átadási szennyvízmérő: az átadó és az átvevő szennyvíz hálózatának csatlakozási
pontján, vagy összekötő vezetéken, az átadó és az átvevő által egyeztetett helyen, az
átadó által beépíttetett és kalibrált szennyvíz mennyiségmérő.
 bekötési vízmérő: a felhasználási hely ivóvízhasználatának mérésére szolgáló, az
ivóvíz-bekötővezeték végpontjára telepített mérő;
 csatlakozó ivóvízhálózat: több felhasználási hely ivóvízét az ivóvíz-bekötővezeték
végpontjától a házi ivóvízhálózatokba szállító vízvezeték-hálózat, amely az érintett
felhasználási helyek közös tartozékát képezi;
 csatlakozó víziközmű hálózat: több ingatlan ivóvíz bekötővezetékének végpontja és az
egyes ingatlanok házi ivóvízhálózatai közötti vezetékhálózat, szerelvényekkel,
illetőleg több ingatlan szennyvizét a házi szennyvízhálózattól a szennyvíz
bekötővezetékbe vezető szennyvíz vezetékhálózat, amely az érintett ingatlanok közös
tartozékát képezi;
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 ellátási terület: olyan, települési közigazgatási területtel vagy területekkel
egyértelműen behatárolható terület, amelyen belül a felhasználók részére az adott
víziközmű-szolgáltatást ugyanaz a víziközmű-szolgáltató végzi;
 felhasználási hely: az a víziközmű-szolgáltatásba bekapcsolt ingatlan, amelyen a
víziközmű-szolgáltatást a felhasználó igénybe veszi;
 felhasználó: a víziközmű-szolgáltatást e törvény szerinti szerződéses jogviszony
keretében igénybe vevő természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki (amely) a víziközmű-szolgáltatásba bekapcsolt ingatlan
tulajdonosa, vagy azt egyéb jogcímen használja;
 felhasználói egyenérték: olyan mutatószám, amely a víziközmű-szolgáltatást igénybe
vevő felhasználók számosságát – víziközmű-szolgáltatási ágazatonként, a felhasználók
kapacitás igényeire figyelemmel – az 1. melléklet szerinti képlet alapján egységesen
fejezi ki;
 gazdálkodó szervezet: a Polgári Törvénykönyv 685. § c) pontja szerinti gazdálkodó
szervezet;
 gördülő fejlesztési terv: hosszú távú, felújítási és pótlási, valamint beruházási
tervrészből álló terv;
 házi ivóvízhálózat: a felhasználási hely ivóvízfogyasztását biztosító – az ingatlan
alkotórészét képező – vezeték, amely a vízkivételi helyig szállítja a vizet, valamint
annak kiegészítő elemei (így különösen vízmérő berendezés elhelyezésére szolgáló
akna);
 házi ivóvízhálózat: az ingatlan ivóvízfogyasztását biztosító, az ingatlan tartozékát
képező, a bekötővezeték vagy a csatlakozó vezetékhálózat végpontjához kapcsolódó
vízvezeték és annak tartozékai (így például vízmérő elhelyezésére szolgáló akna),
amely a rajta kialakított vízkivételi helyekig szállítja a vizet;
 házi szennyvízhálózat: a felhasználási helyen keletkező szennyvíz összegyűjtését
szolgáló – az ingatlan alkotórészét képező – vezeték, valamint annak kiegészítő elemei
(így

különösen

szennyvízmennyiség-mérő,

szennyvízminőség-ellenőrző

akna,

szennyvíz-előkezelő mű);
 házi szennyvízhálózat: az ingatlanon keletkező szennyvíz összegyűjtését szolgáló és
azt a szennyvízbekötő vezeték vagy a csatlakozó szennyvízhálózat végpontjához
továbbító

–

az

ingatlanon

lévő

építmény
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(épület)

tartozékát

képező

–

szennyvízvezeték-hálózat,

annak

kiegészítő

elemeivel

(így

például

szennyvízmennyiség-mérő, szennyvízminőség-ellenőrző akna, szennyvíz-előkezelő
mű) együtt;
 ingatlan: a külön jogszabály szerinti egy helyrajzi számmal rendelkező földrészlet
(telek);
 ivóvíz-bekötővezeték: a víziközmű-szolgáltatásba bekapcsolt ingatlanon az ivóvíz
törzshálózat és a házi ivóvízhálózat vagy a csatlakozó ivóvízhálózat között kiépített
vezeték a tartozékaival, valamint a bekötési vízmérő, amely
o bekötési vízmérő esetében
 aa) úszótelkes és telekhatáron kialakított zártsorú beépítésnél az épület
külső falsíkjáig terjed,
 ab) egyéb esetekben a bekötési vízmérőt követően a vízmérési helyen
beépített elzárószerelvény bekötési vízmérő felőli csatlakozó pontjáig,
ennek hiányában a bekötési vízmérőt követő 10 cm-es vezetékszakasz
végéig terjed,
o bekötési vízmérő hiányában az ivóvíz-törzshálózattól a közterület és az
ingatlan határvonaláig húzódó vezetékszakasz végéig terjed;
 ivóvíz bekötővezeték: az ivóvízellátásba bekapcsolt ingatlanon a törzshálózat és a házi
vezetékhálózat, illetve a csatlakozó ivóvízvezeték-hálózat között kiépített vezeték a
tartozékaival, valamint a bekötési vízmérő, amely
o úszótelkes és telekhatáron kialakított zártsorú beépítésnél az épület külső
falsíkjáig,
o egyéb esetekben a bekötési vízmérőt követően a vízmérési helyen beépített
elzárószerelvény vízmérő felőli csatlakozó pontjáig, ennek hiányában a
vízmérőt követő 10 cm-es vezetékszakasz végéig,
o vízmérő hiányában az ivóvíz-törzshálózattól a közterület és az ingatlan
határvonaláig húzódó vezetékszakasz végéig terjed;
 ivóvíz-szolgáltatásba bekapcsolt ingatlan: az az ingatlan, amelyen legalább egy olyan
vízvételi hely található, amely a közműves ivóvíz-szolgáltatásra lehetőséget ad;
 ivóvízmérési hely: az ivóvizet szállító vezeték és környezetének úgy kialakított része,
amely lehetővé teszi – a vonatkozó jogszabályi előírásoknak is megfelelve – az
elszámolás alapjául szolgáló ivóvízmérő szakszerű beépítését és működtetését;
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 ivóvízmérő: a külön jogszabály szerinti, az ivóvízhálózatba beépített – az áramló víz
mennyiségének meghatározására szolgáló – hitelesített mérőeszköz (így például
készülék, berendezés, műszer), ideértve annak tartozékait
o bekötési vízmérő: az ellátásba bekapcsolt ingatlanok vízhasználatának
mérésére szolgáló, a bekötővezeték végpontjára telepített,
o törzshálózati vízmérő: közvetlenül a törzshálózati fogyasztási helyekre,
többek között közkifolyókra, tűzcsapokra telepített,
o mellékvízmérő: a bekötési vízmérő után beépített, elkülönített vízhasználat
mérésére szolgáló vízmérő;
 ivóvízmű: közműves ivóvízellátást szolgáló víztermelő, vízkezelő, -tároló és -elosztó
létesítmények, berendezések összessége;
 ivóvízvételi hely: az ivóvizet szállító vezeték azon része, ahol a beépített
szerelvények rendeltetésszerű használatával a vezetékből ivóvíz fogyasztása
lehetséges;
 ivóvíz-törzshálózat: olyan a víziközmű-rendszer részét képező hálózat, amely az
ivóvíz-főnyomóvezetékből,

az

erre

kapcsolt

elosztóvezetékekből

és

ezek

berendezéseiből áll;
 kiszervezés: víziközmű-működtetés egy részének a víziközmű szolgáltatótól eltérő,
más személlyel történő elvégeztetése;
 közműfejlesztési kvóta: víziközmű-szolgáltatásba bekapcsolt vagy bekapcsolni kívánt
ingatlanhoz a víziközmű-szolgáltató által a közműfejlesztési hozzájárulás fizetésére
kötelezett részére biztosított vagy biztosítandó kapacitás, amelynek mértékegysége:
m3/nap;
 közműves ivóvízzel ellátott: az, akinek lakhelye legfeljebb 150 m-es körzetén belül a
közműves ivóvízfogyasztásra módot nyújtó ivóvízvételi hely található;
 közterületi vízvételi hely: a közterületen lévő közkifolyók és a tűzcsapok;
 lakossági felhasználó: az a természetes személy felhasználó, aki a víziközműszolgáltatást nem jövedelemszerző gazdasági tevékenységhez veszi igénybe, valamint
a társasház és a lakásszövetkezet,
 mellékvízmérő: a bekötési vízmérő után beépített, elkülönített ivóvízhasználat
mérésére szolgáló mérő,
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 működőképességi próba: épített vagy szerelt zártszelvényű, 1 bar-nál nagyobb
nyomás alatti folyadékszállító hálózatok minőségvizsgálatára előírt módszer;
 nyíltárkos bemérés: a közműnyilvántartásról szóló építésügyi előírásoknak
megfelelő műszaki dokumentáció elkészítése:
 nyomáspróba: zártszelvényű, 1 bar-nál nagyobb nyomás alatti folyadékszállító
hálózatok minőségvizsgálatára előírt módszer;
 nyomott és vákuumos szennyvízelvezetés: nem gravitációs körülmények között
üzemeltetett kényszeráramoltatású szennyvízelvezető hálózat;
 rendszerfüggetlen víziközmű-elem: a víziközmű olyan nem egyedi gyártású
berendezése, alkotórésze, amely a víziközműtől állagsérelem nélkül elválasztható és a
víziközmű-hálózaton vagy a víziközmű-hálózatok között – alkalmazási céljára
figyelemmel – szabadon áthelyezhető (így különösen fogyasztásmérő berendezés,
szennyvíz átemelő szivattyú, irányítástechnikai berendezés),
 szennyvíz-bekötővezeték: a felhasználási helyen keletkező szennyvizeknek, továbbá
egyesített rendszerű csapadékvíz-elvezetés esetében a csapadékvizeknek a szennyvíztörzshálózatba történő bevezetésére szolgáló vezeték,
 szennyvíz bekötővezeték: az ingatlanon keletkező szennyvizeknek, továbbá egyesített
rendszerű szennyvízelvezetés esetén a csapadékvizeknek a szennyvíz törzshálózatba
történő bevezetésére szolgáló vezeték, amelynek a végpontja, ha
o gravitációs: a telekhatáron belül, attól legfeljebb 1 m távolságra telepített
ellenőrzőaknáknak vagy ellenőrző-, tisztítónyílásnak a kimeneteli oldala,
ezek hiányában
 aa) zártsorú beépítés esetén az épület külső falsíkja,
 ab) nem zártsorú beépítés esetén az ingatlan határvonala,
o kényszeráramoltatású:
 ba) az ingatlan szennyvizeit gravitációs szennyvíz törzshálózatba
juttató rendszer csillapító aknájának a szennyvíz törzshálózat felőli
oldala,
 bb)

az

ingatlan

szennyvizeit

kényszeráramoltatású

szennyvíz

törzshálózatba juttató rendszer, esetében az átemelő szivattyú
elhelyezésétől függően,
 bba) épületen belüli elhelyezés mellett az épület külső falsíkja,
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 bbb) épületen kívüli elhelyezésnél az átemelő szivattyú
nyomóoldali csonkját követő elzáró szelvény;
 szennyvízelvezetési hely: a szennyvízelvezető műbe bekapcsolt ingatlan, illetőleg
azon belül mindazon épület, épületrész, önállóan használható bérlemény, amelyek
vízhasználata mellékszolgáltatási szerződés alapját képező mellékvízmérővel mért,
és szennyvizei elvezetését a házi szennyvízhálózat biztosítja;
 szennyvízelvezető mű (gyűjtőrendszer): a közműves szennyvízelvezetést szolgáló
külön jogszabályban meghatározott vízilétesítmény;
 szennyvízelvezető műbe kapcsolt ingatlan: amelyről a keletkező szennyvizeket
részben vagy egészben szennyvíz bekötővezetékkel a szennyvízelvezető műbe
vezetik be;
 csatornadíj

alapjául

szolgáló

szennyvízmennyiség-mérő:

a

szennyvizek

mennyiségének mérésére alkalmas műtárgy, berendezés, amelyet akkreditált,
kalibráló (bemérő) laboratórium hiteles használati etalonnal rendszeresen ellenőriz;
 szennyvíztisztító telep: a szennyvízelvezető műnek a szennyvíztisztítási feladatokat
szolgáló önálló része;
 szolgáltatási pont:
o ivóvíz-szolgáltatási pont: az ivóvíz bekötővezetéknek a felhasználó felőli
végpontja,
o szennyvízelvezetés szolgáltatási pont: a szennyvíz bekötővezetéknek a
felhasználó felőli végpontja;
 szolgáltatott ivóvíz: a szolgáltatási ponton átáramlott ivóvíz;
 szennyvízbebocsátási pont: a szennyvízelvezető műnek a szennyvizek befogadására
kialakított része;
 szennyvíz törzshálózat: olyan, a víziközmű-rendszer részét képező hálózat, amely a
szennyvíz főgyűjtőből, az erre kapcsolt mellékgyűjtőkből és ezek berendezéseiből áll;
 települési folyékonyhulladék-bebocsátási pont: a szennyvízelvezető műnek e célra
kijelölt és kialakított része;
 víziközmű: olyan közcélú vízilétesítmény, amely
o valamely település vagy települések közműves ivóvízellátását, ezen belül a
ivóvíztermelést, az ehhez kapcsolódó ivóvízbázis-védelmet, az ivóvízkezelést,
-tárolást, -szállítást és -elosztást, és
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o a

közműves

szennyvízelvezetés

során

(egyesített

rendszer

esetén

a

csapadékvíz-elvezetést is ideértve) a szennyvíz összegyűjtését, elvezetését,
tisztítását, a tisztított szennyvíz hasznosítását, elhelyezését szolgálja;
 víziközmű-fejlesztés: új víziközmű létesítésével, meglévő víziközmű felújításával és
bővítésével kapcsolatos tevékenységek összessége;
 víziközmű hálózat: az ivóvíz-közműhálózat, valamint a szennyvíz-közműhálózat és a
csatlakozó, továbbá a házi ivóvíz-, illetőleg szennyvízhálózatok együttesen;
 víziközmű hálózat szállító képessége: a vízjogi engedélyben foglaltak alapján
meghatározható teljesítőképesség;
 víziközmű közhálózat: az ivóvíz, illetőleg a szennyvízelvezető törzshálózat, valamint
az ivó- és a szennyvíz bekötővezetékek együttesen;
 víziközmű-működtetés: a víziközmű üzemeltetésével, valamint a víziközműfejlesztéssel kapcsolatos tevékenységek összessége,
 víziközmű-rendszer: víziközművek olyan összefüggő, szigetüzemben működő vagy
átadási pontokkal egyértelműen körülhatárolható rendszere, mely önmagában vagy
átadási ponton keresztül történő ivóvízátvétellel vagy szennyvíztovábbítással
kiegészülve – ideértve a víziközműves kapcsolódó szolgáltatást – képes biztosítani a
víziközmű-szolgáltatás műszaki feltételeit,
 víziközmű-szolgáltatás: a közműves ivóvízellátás, a közműves szennyvízelvezetés és tisztítás, valamint az egyesített rendszerű csapadékvíz-elvezetés (a továbbiakban
együtt: víziközmű-szolgáltatási ágazatok) közül egy vagy több, a víziközműszolgáltató által a felhasználók részére nyújtott szolgáltatás,
 víziközmű-szolgáltatásba bekapcsolt ingatlan: az az ingatlan vagy ingatlanrész
o amelyen legalább egy olyan vízvételi hely található, amely a közműves
ivóvízellátásra lehetőséget kínál, vagy
o amelyről a keletkező szennyvizet részben vagy egészben szennyvízbekötővezetéken keresztül a szennyvízhálózatba vezetik be,
 víziközmű törzshálózat: ivóvíz főnyomóvezeték az elosztóvezetékekkel és
berendezéseivel, illetőleg a szennyvíz főgyűjtő az erre kapcsolt mellékgyűjtőkkel és
berendezéseivel;
 víziközmű üzemeltetése: a víziközmű-szolgáltatás nyújtása céljából a víziközműszolgáltató

által

végzett

mindazon
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tevékenységek

összessége,

amelyek

a

jogszabályokban és az üzemeltetési szerződésben előírt követelmények teljesítése
érdekében okszerűen merülnek fel, különösen a víziközmű műszaki értelemben vett
napi üzemben tartása, karbantartása és javítása, közüzemiszerződés-kötés, számlázás,
ügyfélszolgálat működtetése,
 víziközműves kapcsolódó szolgáltatás: szerződés alapján a víziközmű-szolgáltató által
más

víziközmű-szolgáltató

részére

nyújtott

ivóvíz-értékesítési

vagy

szennyvízelvezetési és -tisztítási szolgáltatás;
 vízzárósági

próba:

az

épített,

zártszelvényű,

gravitációs

elven

működő

folyadékszállító hálózatok minőségvizsgálatára előírt módszer;
 szolgáltató: a víziközmű-létesítmény üzemeltetésével ivóvíz-szolgáltatást és/vagy
szennyvízelvezetést és/vagy szennyvíztisztítást – mint közszolgáltatást – végző
természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező társaság;
 bebocsátó: aki a szennyvízelvezető műbe bekötött ingatlanról a 2. § 28. b) pont
szerinti szennyvízelvezetés szolgáltatási ponton a közműves szennyvízelvezető műbe
szennyvizet, vagy a 2. § 32. pont szerinti helyen folyékony hulladékot bocsát be;
 települési szennyvíz: háztartási vagy háztartási, valamint ipari szennyvíz és/vagy
csapadékvíz keveréke;
 háztartási szennyvíz: emberi tartózkodás céljára szolgáló területről vagy
szolgáltatásból származó szennyvíz, amely az emberi anyagcseréből és háztartási
tevékenységből származik és nem minősül veszélyes hulladéknak;
 ipari szennyvíz: minden olyan szennyvíz, amelyet valamely ipari vagy kereskedelmi
tevékenység folytatására szolgáló helyiségből bocsátanak ki, és ami nem háztartási
szennyvíz vagy csapadékvíz és nem veszélyes hulladék;
 települési folyékony hulladék: a települések területén, a közcsatornába be nem
kötött, emberi tartózkodásra alkalmas épületek és telkek szennyvíztároló
létesítményeinek és egyéb, helyi közműpótló berendezéseinek ürítéséből, a nem
közüzemi vízelvezető rendszerek tisztításából, továbbá a gazdasági, de nem termelő
tevékenységből származó szennyvíz és szennyvíziszap, mely tartalmazhat kórokozó
vagy fakultatív kórokozó baktériumokat, de nem minősül veszélyes hulladéknak;
 szennyező fizet elve: a víziközmű-szolgáltatás pénzügyi, gazdasági és jogi
feltételrendszerét olyan módon kell kialakítani, hogy amennyiben megállapítható a
szennyező személye, úgy az általa okozott környezeti terhelés költségeit ő térítse meg,
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 szennyvíz előtisztító (előkezelő) berendezés: a szennyvízelvezető mű káros
szennyezésének megelőzését szolgáló műtárgy (vízilétesítmény), amely a szennyvíz
bebocsátás előtti - e rendeletben meghatározott küszöbértékeknek megfelelő tisztítását biztosítja, és amelynek megvalósításáról a 21. § (5) bekezdése rendelkezik;
 bebocsátó hely: szennyvíz esetében a rendelet 2. § 28. pontjának b) alpontja,
települési folyékony hulladék esetében pedig a rendelet 2. § 32. pontja szerinti pont;
 üzem: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező társaság, aki/amely a rendelet 2. számú mellékletben meghatározott
anyagokat használ, továbbá - a lakásszövetkezetek kivételével - amely a
csatornabírságról szóló jogszabály 2. számú mellékletében szereplő, az e rendelet 2.
számú mellékletében meg nem jelölt anyagokat a küszöbérték 10%-át elérő
mértékben bocsát be a közműves szennyvízelvezető műbe.
 új üzem: amely e rendelet kihirdetését követően
o lép működésbe, illetve kezdi meg a rendelet 2. számú mellékletében
meghatározott anyagok felhasználással járó tevékenységét, vagy
o legalább 20%-kal tartósan megnöveli a rendelet hatálybalépését megelőző
évre jellemző időszakhoz képest a rendelet 2. számú mellékletében
meghatározott anyagok felhasználását.
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II. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások
II.1. Ivóvíz-szolgáltatás
A Víz és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok (5000 Szolnok, Vízmű út 1.) – a
Szolnoki Felszíni Vízmű működtetésével – biztosítja az ivóvíz szolgáltatást Szolnok város és
Kistérségi vízellátó rendszerhez kapcsolódó 7 település (Tószeg, Szajol, Zagyvarékas,
Újszász, Szászberek, Rákóczifalva, és Rákócziújfalu) számára. Az ivóvíz előállításához és az
ivóvíz szolgáltatásához kapcsolódó ivóvíztermelési-, vízkezelési-, és ellátási feladatokat a
gazdasági társaság szakemberei végzik. A társaság célja a felhasználók vízigényének
kifogástalan minőségi és mennyiségi kielégítése hosszú távon, a költségmegtérülés, és
megfizethető szolgáltatási díjak elvének érvényre juttatása mellett.
A Szolnoki Felszíni Vízmű bemutatása:
A vízmű a Tisza folyó jobb partján a Zagyva torkolata felett a 336,5 fkm szelvényben
helyezkedik el. Fő nyersvíz bázisa a Tisza folyó, míg a tartalék vízkivételi mű az Alcsi HoltTiszán áll rendelkezésre. A vízkezelési technológia két részre osztható egy mechanikai és a
kémiai tisztítás műveleti egységeire. A Felszíni Vízmű „nagy tisztítóképességű” vízkezelési
technológiája mind a hazai, mind az európai magas színvonalú technológiákkal szemben
támasztott követelményeknek megfelel.
A vízkezelési technológia leírása és működési ábrája a VCSM ZRt. Szolnok honlapján
tekinthető meg.
A vízmű néveleges teljesítménye 50.000 m3/d csúcsteljesítménye (2.500 m3/h-val számolva
60.000 m3/d). A Szolnoki Felszíni Vízmű DN 400, DN 500 és DN 800 főnyomóvezetékkel
kapcsolódik a 700 km hosszú alapnyomású vízelosztó hálózathoz, és az ellennyomó rendszerű
2.000 m3-es víztoronyhoz. Az emelt nyomású övezetet ellátó 3.000 m3-es víztorony és
nyomásfokozó állomás egy DN 600-as „Express” vezetékkel kapcsolódik a vízműhöz.
II.1.1. A szolgáltatás folyamatossága
A VCSM ZRt. Szolnok a szolgáltatás folyamatossága érdekében biztosítja a víziközmű
megfelelő üzemképességét és üzemeltethetőségét, a személyi és tárgyi feltételeket, valamint a
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követelményeknek megfelelő munkarendet. Ennek érdekében elvégzi az éves karbantartásifelújítási feladatokat, végrehajtja a gördülő fejlesztési tervében előírt rekonstrukciós
munkákat. Az ivóvíz szolgáltatás folyamatos biztosítása nem jelenti a rendszer
szünetmentességét. A vízközmű hálózatban végzett üzemi beavatkozások, hibaelhárítások és
áramszünet esetén a Szolgáltató jogosult a szolgáltatás szüneteltetésére. A Szolgáltató feladata
ezen munkák és időszakok szervezéssel történő minimumra csökkentése és olyan készenléti
rendszer kialakítása és működtetése, amellyel a hibaelhárítás rövid időn belül elvégezhető
legyen. A Szolgáltató ezen időszakokban egyéb módon biztosítja a vízszolgáltatást.
A szolgáltatási ponton 1,5-6,0 bar (0,15-0,6 Mpa) közötti nyomást biztosít a Szolgáltató. Ettől
eltérő kisebb vagy nagyobb nyomást a felhasználó kérésére és költségvállalása esetén
biztosíthat. Amennyiben a szolgáltatás az energiaszolgáltató oldalán bekövetkezett hiba miatt
állt elő, a szolgáltatást az áram visszakapcsolásának időpontjától kell biztosítani. Az előre
tervezhető

közérdekű

üzemeltetési

érdekből

végrehajtott

beavatkozás

miatti

szünetekről/korlátozásokról a felhasználókat előzetesen (72 óra) tájékoztatni kell. Váratlan
személy és vagyonbiztonságot veszélyeztető üzemzavar, meghibásodás esetén (csőtörés,
villámcsapás, áramszünet stb.) a felhasználó az üzemszüneteket kártalanítás nélkül köteles
tűrni.
II.1.2. A szolgáltatott ivóvíz minősége
A megyeszékhely és a környező települések (több mint 103.000 lakos) és az ipari terület
ivóvizét a Felszíni Vízmű biztosítja a Tiszából kiemelt nyersvíz megtisztításával.
Az 1999-ben átadott vízminőségjavító technológiai fejlesztések és a 2003 évben befejezett –
mechanikai előtisztító és előkezelő egységeken végzett – rekonstrukció javította a
szolgáltatott ivóvíz minőségét.
Az előállított és szolgáltatott ivóvíz minősítését és az ehhez szükséges vizsgálatokat a
Szolgáltató végzi, illetve végezteti az ivóvíz minőségi követelményeiről és ellenőrzés
rendjéről szóló 201/2001. (X.25.) Kormányrendelet előírása szerint. A vízkezelési technológia
fázisvizeinek, valamint az előállított tisztított ivóvíz minőségét a Felszíni Vízmű üzemi
laboratóriuma

folyamatosan

ellenőrzi

és

elvégzi

az

üzemirányításához

szükséges

vizsgálatokat. A szolgáltatott ivóvíz minősítő vizsgálatát a TECHNO-VÍZ Kft. akkreditált
laboratóriuma végzi a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi
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Szakigazgatási Szerv Kistérségi Intézete által jóváhagyott éves vízvizsgálati ütemterv
alapján.
A szolgáltatott ivóvíz minőségi paramétereinek éves átlagértékeit a VCSM ZRt. Szolnok
honlapján közzé teszi, egyedi írásos megkeresés alapján napi adatszolgáltatásra lehetőséget
biztosít.
Az üzemeltetési szabályzat, a vízbiztonsági terv és az Integrált Irányítási Rendszer
alkalmazásával a Felszíni Vízmű által előállított ivóvíz minősége kielégíti a vonatkozó
rendeleti követelményeket. Amennyiben a szolgáltatott ivóvíz minősége nem felel meg a
közegészségügyi előírások fizikai, kémiai, biológiai, bakteriológiai és toxikológiai
követelményeinek a Szolgáltató köteles a tisztító, tároló és szállító kapacitásának
kihasználásával/bekapcsolásával
haladéktalanul

értesíteni

a

vízminőség-javító

felhasználókat,

a

beavatkozásokat

tulajdonos

megtenni,

önkormányzatokat,

és
és

a

szakhatóságokat. Az üzemeltetés-szolgáltatás további feltételeit és körülményeit a JászNagykun-Szolnok

Megyei

Kormányhivatal

Népegészségügyi

Szakigazgatási

Szerv

Kistérségi Intézete határozza meg.
II.1.3. Vízbiztonság
A szolgáltatott ivóvíz minőségi követelményeit és az ellenőrzés rendjét a 201/2001. (X.
25.) Kormányrendelet tartalmazza, amelyeket a 65/2009. (III. 31.) Kormányrendelet
módosított. A rendelet célja az, hogy a szolgáltatott ivóvíz folyamatosan kifogástalan
minőségű legyen, és a közegészségügyi kockázat a Felhasználókkal szemben a lehető
legkisebb szinten maradjon.
Szolgáltatónak, ennek érdekében minden olyan megelőző intézkedést meg kell tenni az ivóvíz
előállítása során, amely megelőzi a szennyeződések vagy az üzemzavarok okozta vízminőség
romlást, és megakadályozza veszélyes anyagok ivóvízbe jutását, határérték feletti
koncentrációban történő megjelenését, melyek veszélyt jelenthetnek az emberek egészségére.
Ezen túlmenően a 65/2009. (III.31.) Kormányrendelet előírja és kötelezi a víziközmű
üzemeltetőjét Ivóvízbiztonsági szabályzat elkészítésére. A Szolgáltató 2012. június 1.-i
határidő előtt elkészítette és jóváhagyásra benyújtotta a tervet az Országos Tisztifőorvosi
Hivatal-nak.
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II.1.4. Vízbázis/vízminőség/védelem
A Felhasználói igények magas színvonalú kielégítésére és az ivóvíz szolgáltatással
szemben támasztott elvárások – a környezetvédelmi, közegészségügyi, szakmai, gazdasági
követelmények – megkívánják a vízkészletek mennyiségi és minőségi védelmét.
A fő vízbázis, a tartalék vízkivételi mű és távlati vízbázisok védelmét a vízbázisok, a távlati
vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997.
(VII. 18.) sz. Kormányrendelet írja elő. A VCSM ZRt. Szolnok rendelkezik a rendeletnek
megfelelő tartalmú védőterület/védőidom kijelölési tervvel, amely a Közép-Tisza-vidéki
Környezetvédelmi,

Természetvédelmi

és

Vízügyi

benyújtásra került.
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Felügyelőséghez

engedélyezésre

II.2. Szolgáltatás létrehozása
II.2.1. Lakossági Ivóvíz bekötés
II.2.1.1. Igénybejelentés rendje
A vízi közmű törzshálózat mentén fekvő ingatlanoknak a vízi közmű hálózatba történő
bekötését az ingatlan tulajdonosa vagy egyéb jogcímen használója a Szolgáltatónál
kezdeményezheti.
 A bekötés/átépítés lehetőségeiről, műszaki feltételeiről – a kezdeményező részére –
szóban, vagy kérésre írásban a műszaki csoportunk, az adminisztratív feltételekről az
ügyfélszolgálati irodánk ad előzetes tájékoztatást.
 Ha a bekötés/átépítés nem a vízi közmű beruházás részeként valósul meg, a
bekötővezeték megépítéséhez, átalakításához és megszüntetéséhez a hatósági
engedélyek mellett Társaságunk írásbeli hozzájárulása szükséges.
 Ha a víziközmű törzshálózat idegen tulajdonban lévő ingatlan mentén fekszik, a
bekötés az idegen tulajdonban lévő ingatlan tulajdonosának hozzájárulásával – az
ingatlantulajdonosok megállapodása (szerződéses szolgalom) alapján – az idegen
tulajdonban lévő ingatlan igénybevételével is elvégezhető. A szerződésnek
tartalmaznia kell a létesítmény elhelyezésével, az ingatlan használatával kapcsolatos
kölcsönös jogokat és kötelezettségeket. A szerződést a szolgáltatói hozzájárulás iránti
igénybejelentőhöz csatolni kell.
 Személyes megkeresésre ügyfélszolgálati irodáinkban, egyéb esetekben 15 napon
belül

rendelkezésre

bocsátjuk

a

szükséges

nyomtatványokat,

valamint

az

igénybejelentő űrlap (5. számú melléklet) honlapunkról letölthető.
II.2.1.2. Ivóvíz bekötés megvalósítása
A csatlakozás feltétele, hogy az ingatlan előtt kiépített és üzembe helyezett ivóvíz hálózat
legyen.
Az igénylőnek tervdokumentációt (engedélyezési tervet) kell készíttetni vízgazdálkodási,
épületgépészeti szakértői, illetve tervezői engedéllyel rendelkező személlyel (8. számú
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melléklet). (A 38/1995. (IV.5.) Kormányrendelet I. számú mellékletében részletezett tartalmú
ivóvíz bekötési terv.)
Az engedélyezési terv tartalma:
 a műszaki leírás;
 1:500 léptékű helyszínrajz, közüzemi rendszerhez való csatlakozás;
 vízmérőhely építészeti, gépészeti terv;
 szilárd burkolatú közút alatti átvezetés esetén hossz-szelvény.
A terv jóváhagyásának menete vízellátás esetében, a vízszolgáltatási ágazatnál:
 előzetes egyeztetés;
 terv benyújtása jóváhagyásra 3 példányban;
 tervjóváhagyás (7. számú melléklet), melynek költsége az aktuális
árlista alapján kerül megállapításra.
A bekötésre vonatkozó tervdokumentációt nem kell elkészíteni, ha a törzshálózati
ivóvízvezeték az ivóvízbekötéssel együtt épül ki, és mindezeket a kiviteli tervek tartalmazzák,
valamint a geodéziai bemérése a törzshálózati ivóvíz vezetékkel együtt megtörtént.
Ivóvíz bekötést Társaságunk április 1 - október 15 közötti időszakban végez. A megjelölttől
eltérő időben Társaságunk az időjárási viszonyoktól függően, az igénybejelentővel egyeztetett
feltételekkel a munkát elvégzi.
Adminisztratív teendők:
 Szolgáltatói hozzájárulás érdekében a tervdokumentációt, a kitöltött bekötési
igénybejelentővel együtt kell eljuttatni az ügyfélszolgálati irodára.
 Ha a benyújtott terv formai, vagy műszaki okból nem felel meg az előírásoknak, a
hozzájárulás nem adható meg. Ilyenkor Társaságunk 15 napon belül hiánypótlásra kéri
fel az igénybejelentőt, feltüntetve, hogy a hozzájárulás megadását a terv
kiegészítéséhez, vagy megfelelő új terv benyújtásához köti.
 Ha a terv megfelelő, Társaságunk 15 napon belül megadja a hozzájárulást a bekötés
elvégzéséhez, egyidejűleg erről és a bekötés költségéről (a készített költség tervezet
alapján) a megrendelőt – az ügyfélszolgálati iroda munkatársai útján – tájékoztatja.
Szolgáltató a költségvetés tervezet szerződési ajánlatában foglaltakat 60 napig tartja
fenn.
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 A költségek a 38/1995. (IV. 5.) számú Kormányrendelet értelmében a megrendelőt
terhelik és köteles megelőlegezni, azaz az ügyfélszolgálati irodán készpénzben, vagy
csekken történő feladás útján, illetve banki átutalással befizetni.
 A közüzemi hálózathoz történő csatlakozás – a vízbekötés – kizárólag érvényes
szolgáltatási szerződés alapján hajtható végre.
Kivitelezés:
 A vízbekötéshez/átépítéshez és a vízméréshez a tervjóváhagyás alapján vízmérőakna
szükséges. A vízmérőakna kialakítására javaslatot talál a VB-1-től VB-6-ig számú
mellékletben.
 A vízbekötést/átépítést szolgáltatási tevékenységünkre tekintettel az igénylővel előre
egyeztetett időpontban csak a VCSM ZRt. Szolnok illetékes munkatársai építhetik ki.
 Az igénylő saját igénye szerint megépítheti (megépíttetheti) a vízmérő elhelyezését
szolgáló vízmérő aknát és elvégezheti (elvégeztetheti) a vízbekötés építéséhez
szükséges földmunkát.
 Földmunkák megkezdése csak érvényes közterület-bontási engedély birtokában
lehetséges. A bontási engedélyt az út tulajdonosa, illetve kezelője adja ki.
 Az ivóvíz bekötővezeték építési költségének befizetését követően az előkészített
műszaki tartalom függvényében 30 napon belül az igénylő költségére a szolgáltató
gondoskodik bekötés szakipari szereléséről.
 A kivitelezést követően a nyíltárkos geodéziai bemérés elkészítése kötelező a
hálózatba bekötést kezdeményező költségére, melyről a Szolgáltatónak kell
gondoskodnia jogosultsággal rendelkező szakemberrel.
 Bekötéskor/átépítéshez a helyszínen adatok rögzítése, (vízmérő gyári száma, típusa,
mérőállása, hitelesítési ideje, záró plombák sorszáma, teljesítésigazolás, egyéb
megjegyzés) adatok valódiságának elismerése Szolgáltató megbízottjának, illetve
megrendelőnek aláírásaival igazolt formanyomtatványon (3. és 11. számú mellékletek)
történik.
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II.2.2. Közületi ivóvízbekötés
II.2.2.1 Igénybejelentés rendje
A vízi közmű törzshálózat mentén fekvő ingatlanoknak a vízi közmű hálózatba történő
bekötését az ingatlan tulajdonosa, vagy egyéb jogcímen használója a Szolgáltatónál
kezdeményezheti.
 Az ügyintézésben eljáró közületi felhasználó képviselőjének rendelkeznie kell az általa
képviselt cég 30 napnál nem régebbi cégkivonatával, vagy bírósági bejegyzésről szóló
végzéssel, stb. és a szerződést aláíró személy aláírási jogosultságának igazolásával (9.
számú melléklet).
 A bekötés lehetőségeiről (egyéb esetben: bővítés, funkcióváltás, stb.), műszaki
feltételeiről – a kezdeményező részére – szóban, vagy kérésre írásban a műszaki
csoportunk, előzetesen általános tájékoztatást nyújt, hogy az ingatlan közüzemi
ivóvízvezetékkel ellátható-e, vagy az ingatlan már rendelkezik meglévő bekötéssel.
 Ha a bekötés nem a vízi közmű beruházás részeként, azzal egy időben valósul meg, a
bekötővezeték megépítéséhez, átalakításához és megszüntetéséhez a hatósági
engedélyek mellett Társaságunk írásbeli hozzájárulása szükséges.
 Ha a víziközmű törzshálózat idegen tulajdonban lévő ingatlan mentén fekszik, a
bekötés az idegen tulajdonban lévő ingatlan tulajdonosának hozzájárulásával – az
ingatlantulajdonosok megállapodása (szerződéses szolgalom) alapján – az idegen
tulajdonban lévő ingatlan igénybevételével is elvégezhető. A szerződésnek
tartalmaznia kell a létesítmény elhelyezésével, az ingatlan használatával kapcsolatos
kölcsönös jogokat és kötelezettségeket. A szerződést a szolgáltatói hozzájárulás iránti
igénybejelentőhöz csatolni kell.
 Az igénybejelentő nyilatkozik (14. számú melléklet) a tevékenységéről, a víziközműfejlesztési

hozzájárulás

megállapításhoz

szükséges

vízmennyiségéről,

amely

figyelembevételével Társaságunk műszaki csoportja 15 napon belül elbírálja a
szükséges ivóvíz rendelkezésre állás lehetőségét.
 A nem lakossági felhasználó a víziközmű-szolgáltatóval kötött szerződésben foglaltak
szerint a víziközmű-szolgáltató részére víziközmű-fejlesztési hozzájárulást fizet:
 közüzemi

szerződéskötés

esetében

a

víziközmű-szolgáltatásba

bekapcsolni kívánt ingatlanhoz biztosítandó szolgáltatási kapacitásért,
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 a víziközmű-szolgáltatásba bekapcsolt ingatlanhoz biztosított kapacitás
általa kezdeményezett bővítéséért, továbbá
 a víziközmű-szolgáltatás minőségének (a víz minőségi paramétereinek)
általa igényelt emelése esetében.
Víziközmű-fejlesztési hozzájárulást nem kell fizetnie a központi költségvetési szervnek és
annak intézményének, a helyi önkormányzatnak és annak költségvetési intézményének,
valamint normatív állami támogatásban részesülő, közfeladatot ellátó, nem nyereség- és
vagyonszerzési célt szolgáló egyéb intézménynek.
Minimális megváltható víziközmű fejlesztési hozzájárulás mértéke: 0,25m3/d.
A víziközmű-fejlesztési hozzájárulás mennyiségi alapja az előző év összes fogyasztásából egy
napra számított mennyisége. A Szolgáltató a Felhasználó megvásárolt víziközmű fejlesztésihozzájárulás nagyságát éves rendszerességgel felülvizsgálja. 0,1 m3/d-t meghaladó növekedés
esetén

Felhasználó

a

növekmény

nagyságának

megfelelően

víziközmű-fejlesztési

hozzájárulást köteles fizetni.
 A víziközmű-fejlesztési hozzájárulást az Ellátásért felelős részére Társaságunk
elkülönítetten kezeli, és egyeztetés alapján kizárólag víziközmű fejlesztésre használja.
 A víziközmű-fejlesztési hozzájárulást a Társaságunkkal létrejött 4. számú melléklet
szerinti megállapodás alapján a megrendelő számla ellenében a társaság pénztárába
készpénzben, vagy csekken történő feladás útján, illetve átutalással fizetheti meg.
Amennyiben a befizetés a Társaság pénztárában történik, úgy a Szolgáltatási szerződés
az ügyfélszolgálatunkon azonnal átvehető.
 Szolgáltató a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás megfizetéséről meggyőződik, ezt
követően értesítést küld időpont megjelölésével a Közüzemi Szolgáltatási Szerződés
aláírására.
 Amennyiben a víziközmű-fejlesztési hozzájárulást a Felhasználó a Megállapodásban
megjelölt határidőig nem fizeti meg, akkor a Szolgáltató jogosult az eljárási folyamat
megszüntetéséről intézkedni.
 A közüzemi hálózathoz történő csatlakozás a vízbekötés kizárólag érvényes
Szolgáltatási Szerződés alapján hajtható végre. Szolgáltató a szerződési ajánlatában
foglaltakat 30 napig tartja fenn.
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II.2.2.2. Ivóvíz bekötés megvalósítása
A csatlakozás alapfeltétele, hogy az ingatlan előtt kiépített és üzembe helyezett ivóvíz hálózat
legyen.
Az igénylőnek tervdokumentációt (engedélyezési tervet) kell készíttetni vízgazdálkodási,
épületgépészeti szakértői, illetve tervezői engedéllyel rendelkező személlyel (8. számú
melléklet). (A 38/1995.(IV.5.) Kormányrendelet I. számú mellékletében részletezett tartalmú
ivóvíz bekötési terv.)
Az engedélyezési terv tartalma:


a műszaki leírás, vízigény számítás,



1:500

léptékű

helyszínrajza,

közüzemi

rendszerhez

való

csatlakozás;


vízmérőhely építészeti, gépészeti terv,



szilárd burkolatú közút alatti átvezetés esetén hossz-szelvény.

A terv jóváhagyásának menete vízellátás esetében, a vízszolgáltatási ágazatnál:


előzetes egyeztetés, költsége: az aktuális árlista alapján,



terv benyújtása jóváhagyásra, 3 példányban, csatolva a víziközműfejlesztési hozzájárulás befizetését igazoló bizonylatot,



tervjóváhagyás (7. számú melléklet), költsége: az aktuális árlista
alapján.

A bekötésre vonatkozó tervdokumentációt nem kell elkészíteni, ha a törzshálózati
ivóvízvezeték az ivóvízbekötéssel együtt épül ki, és mindezeket a kiviteli tervek tartalmazzák,
valamint a geodéziai bemérése a törzshálózati ivóvíz vezetékkel együtt megtörtént.
Ivóvíz bekötést Társaságunk április 1 - október 15 közötti időszakban végez. A megjelölttől
eltérő időben Társaságunk az időjárási viszonyoktól függően, az igénybejelentővel egyeztetett
feltételekkel a munkát elvégzi.
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Adminisztratív teendők:
 Szolgáltatói hozzájárulás érdekében a tervdokumentációt, a kitöltött bekötési
igénybejelentővel együtt kell eljuttatni az ügyfélszolgálati irodára.
 Ha a benyújtott terv formai, vagy műszaki okból nem felel meg az előírásoknak, a
hozzájárulás nem adható meg. Ilyenkor Társaságunk 15 napon belül hiánypótlásra kéri
fel az igénybejelentőt, feltüntetve, hogy a hozzájárulás megadását a terv
kiegészítéséhez, vagy megfelelő új terv benyújtásához köti.
 Ha a terv megfelelő, Társaságunk 15 napon belül megadja a hozzájárulást a bekötés
elvégzéséhez, egyidejűleg erről és a bekötés költségéről (a készített költség tervezet
alapján) a megrendelőt – az ügyfélszolgálati iroda munkatársai útján – tájékoztatja.
Szolgáltató a költségvetés tervezet szerződési ajánlatában foglaltakat 30 napig tartja
fenn.
 A költségek a 38/1995. (IV. 5.) számú Kormányrendelet értelmében a megrendelőt
terhelik és köteles megelőlegezni, azaz az ügyfélszolgálati irodán készpénzben, vagy
csekken történő feladás útján, illetve banki átutalással befizetni.
 A közüzemi hálózathoz történő csatlakozás – a vízbekötés – kizárólag érvényes
szolgáltatási szerződés alapján hajtható végre. Egyedi esetben Ügyfélszolgálati
csoportvezető döntése alapján a szolgáltatási szerződéses ajánlat két példányban
postázásra kerül, melynek egy példányát a Felhasználó jogosult képviselője aláírva
köteles 15 napon belül visszapostázni.
Kivitelezés:
 A vízbekötéshez és a vízméréshez a tervjóváhagyás alapján vízmérőakna szükséges.
A

vízmérőakna

kialakítására

javaslatot

talál

a

VB-1-től

VB-6-ig

számú

tervmellékletekben.
 A vízbekötést szolgáltatási tevékenységünkre tekintettel az igénylővel előre
egyeztetett időpontban csak a VCSM ZRt. Szolnok illetékes munkatársai építhetik ki.
 Az igénylő saját igénye szerint megépítheti (megépíttetheti) a vízmérő elhelyezését
szolgáló vízmérő aknát és elvégezheti (elvégeztetheti) a vízbekötés építéséhez
szükséges földmunkát.
 Földmunkák megkezdése csak érvényes közterület-bontási engedély birtokában
lehetséges. A bontási engedélyt a közút tulajdonosa, illetve kezelője adja ki.
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 Az ivóvíz bekötővezeték építési költségének, továbbá a víziközmű-fejlesztési
hozzájárulás befizetését követően az előkészített műszaki tartalom függvényében 30
napon belül az igénylő költségére a szolgáltató gondoskodik bekötés szakipari
szereléséről.
 A kivitelezést követően a nyíltárkos geodéziai bemérés elkészítése kötelező a
hálózatba bekötést kezdeményező költségére, melyről a Szolgáltatónak kell
gondoskodnia jogosultsággal rendelkező szakemberrel.
 Bekötéskor a helyszínen adatok rögzítése, (vízmérő óra gyári száma, típusa, óra állása,
hitelesítési ideje, záró plombák sorszáma, teljesítésigazolás, egyéb megjegyzés) adatok
valódiságának elismerése Szolgáltató megbízottjának, illet megrendelőnek aláírásaival
igazolt formanyomtatványon (3. és 11. számú melléklet) történik.
II.2.3. Tűzoltási célú ivóvízbekötés
Az ivóvíz törzshálózathoz csatlakozó tűzoltásra szolgáló, külön ivóvíz bekötővezeték
létesítéséhez a Szolgáltató a tűzrendészeti jogszabályok megtartásával, akkor köteles
hozzájárulni, ha a tűzoltáshoz szükséges víz a házi ivóvízhálózatból, vagy a vízművel össze
nem függő, más vízvételezési helyről nem szerezhető be, továbbá a vízhálózat kapacitása
lehetővé teszi azt.


A tűzoltásra szolgáló bekötővezetéket külön vízmérővel kell ellátni, melynek
készenléti díja a Felhasználót terheli és nem köthető össze a közműhálózatba kapcsolt
házi ivóvízhálózattal.



A Szolgáltató a tűzivíz bekötési vízmérőt követően a vízmérési helyen beépített elzáró
szerelvény vízmérő felőli csatlakozó pontjáig, ennek hiányában a vízmérőt követő 10
cm-es vezetékszakasz végéig üzemelteti.



Biztosítani kell, hogy a használati víz és az oltóvíz fogyasztási tartományát az előírt
pontossággal mérni lehessen.



Bekötés kivitelezése a Közületi ivóvíz bekötés eljárás szerint valósítható meg.
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II.2.4. Lakossági szennyvízbekötés
II.2.4.1. Igénybejelentés rendje
A víziközmű törzshálózat mentén fekvő ingatlanoknak a vízi közmű hálózatba történő
bekötését az ingatlan tulajdonosa, vagy egyéb jogcímen használója a Szolgáltatónál
kezdeményezheti.
 A bekötés lehetőségeiről (egyéb esetben: bővítés, funkcióváltás, stb.), műszaki
feltételeiről – a kezdeményező részére – szóban, vagy kérésre írásban a műszaki
csoportunk, az adminisztratív feltételekről az ügyfélszolgálati irodánk ad előzetes
tájékoztatást.
 Ha a bekötés nem a vízi közmű beruházás részeként valósul meg, a bekötővezeték
megépítéséhez, átalakításához és megszüntetéséhez a hatósági engedélyek mellett
Társaságunk írásbeli hozzájárulása szükséges.
 Ha a víziközmű törzshálózat a szomszédos ingatlan mentén fekszik, a bekötés a
szomszédos ingatlan tulajdonosának hozzájárulásával - az ingatlantulajdonosok
megállapodása

(szerződéses

szolgalom)

alapján

-

a

szomszédos

ingatlan

igénybevételével is elvégezhető. A szerződésnek tartalmaznia kell a létesítmény
elhelyezésével, az ingatlan használatával kapcsolatos kölcsönös jogokat és
kötelezettségeket. A szerződést a szolgáltatói hozzájárulás iránti igénybejelentőhöz
csatolni kell.
 A bekötőcsatorna megépítése előtt a korábban használt házi szennyvízkezelő (derítő
akna) berendezést a házi csatornahálózatból ki kell iktatni.
 Azokon a területeken, ahol elválasztott rendszerű csatornahálózat van, ott a
csapadékvizet szennyvízcsatornába vezetni tilos.
 Közcsatornába csak kommunális szennyvíz engedhető. Ipari és mezőgazdasági
tevékenységből

származó

szennyvizek

közcsatornába

vezetéséhez

egyedi

engedélyezési terv, és megállapodás szükséges.
 Személyes megkeresésre ügyfélszolgálati irodánkban, egyéb esetekben 15 napon belül
rendelkezésre bocsátjuk a szükséges nyomtatványokat, valamint az igénybejelentő
űrlap (5. számú melléklet) honlapunkról letölthető.
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II.2.4.2. Szennyvízbekötés megvalósítása
II.2.4.2.1. Új szennyvíz bekötő vezeték létesítése
A csatlakozás alapfeltétele, hogy az ingatlan előtt kiépített és üzembe helyezett szennyvíz
hálózat legyen.
Az igénylőnek tervdokumentációt (engedélyezési tervet) kell készíttetni vízgazdálkodási,
épületgépészeti szakértői, illetve tervezői engedéllyel rendelkező személlyel (8. számú
melléklet). (A 38/1995.(IV.5.) Kormányrendelet I. számú mellékletében részletezett tartalmú
szennyvíz bekötési terv.)
Az engedélyezési terv tartalma:
 a műszaki leírás,
 1:500 léptékű helyszínrajz, közüzemi rendszerhez való csatlakozás;
 szennyvíz tisztítóakna terv,
 hossz-szelvény.
A terv jóváhagyásának menete szennyvíz esetében, a szennyvíz csatornaszolgáltatási
ágazatnál:


előzetes egyeztetés,



terv benyújtása jóváhagyásra 3 példányban,



tervjóváhagyás (7. számú melléklet), melynek költsége az aktuális
árlista alapján kerül megállapításra.

A bekötésre vonatkozó tervdokumentációt nem kell elkészíteni, ha a törzshálózati
ivóvízvezeték az ivóvízbekötéssel együtt épül ki, és mindezeket a kiviteli tervek tartalmazzák,
valamint a geodéziai bemérése a törzshálózati ivóvíz vezetékkel együtt megtörtént.
Szennyvíz bekötést Társaságunk április 1 - október 15 közötti időszakban végez. A
megjelölttől

eltérő

időben

Társaságunk

az

időjárási

igénybejelentővel egyeztetett feltételekkel a munkát elvégzi.
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viszonyoktól

függően,

az

Adminisztratív teendők:
 Szolgáltatói hozzájárulás érdekében a tervdokumentációt, a kitöltött bekötési
igénybejelentővel együtt kell eljuttatni az ügyfélszolgálati irodára.
 Ha a benyújtott terv formai, vagy műszaki okból nem felel meg az előírásoknak, a
hozzájárulás nem adható meg. Ilyenkor Társaságunk 15 napon belül hiánypótlásra kéri
fel az igénybejelentőt, feltüntetve, hogy a hozzájárulás megadását a terv
kiegészítéséhez, vagy megfelelő új terv benyújtásához köti.
 Ha a terv megfelelő, Társaságunk 15 napon belül megadja a hozzájárulást a bekötés
elvégzéséhez, egyidejűleg erről és a bekötés költségéről (a készített költség tervezet
alapján) a megrendelőt – az ügyfélszolgálati iroda munkatársai útján – tájékoztatja.
Szolgáltató a költségvetés tervezet szerződési ajánlatában foglaltakat 60 napig tartja
fenn.
 A költségek a 38/1995. (IV. 5.) számú Kormányrendelet értelmében a megrendelőt
terhelik és köteles megelőlegezni, azaz az ügyfélszolgálati irodán készpénzben, vagy
csekken történő feladás útján, illetve banki átutalással befizetni.
 A közüzemi hálózathoz történő csatlakozás – a szennyvíz bekötés – kizárólag érvényes
szolgáltatási szerződés alapján hajtható végre.
Kivitelezés:
 A szennyvíz bekötéshez a tervjóváhagyás alapján tisztító-, ellenőrző akna szükséges.
Az akna kialakítására javaslatot talál a SZB-1 és SZB-2 számú tervmellékletekben.
 Új bekötővezeték kivitelezésénél, ha a Szolgáltató végzi csak a bekötővezeték
kiépítését és a közcsatornára való csatlakoztatást készíti el, a földmunka költsége
továbbra is a Felhasználót terheli. Idegen kivitelezés esetén a bekötővezeték kiépítése
csak szakfelügyelet mellett végezhető. A szakfelügyeletet és a közcsatornára való
csatlakoztatást Társaságunknál kell megrendelni.


A Szolgáltató által kivitelezett szennyvíz bekötővezeték építési költségének
befizetését követően az előkészített műszaki tartalom függvényében 30 napon belül az
igénylő költségére a szolgáltató gondoskodik bekötés szakipari szereléséről.

 Az igénylő feladata megépíteni (megépíttetni) a tisztító-, ellenőrző aknát és
elvégezheti (elvégeztetheti) a szennyvíz bekötés építéséhez szükséges földmunkát.
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 Földmunkák megkezdése csak érvényes közterület-bontási engedély birtokában
lehetséges. A bontási engedélyt az közút tulajdonosa, illetve kezelője adja ki.
 A kivitelezést követően a nyíltárkos geodéziai bemérés elkészítése kötelező a
hálózatba bekötést kezdeményező költségére, melyről a Szolgáltatónak kell
gondoskodnia jogosultsággal rendelkező szakemberrel.
 A bekötés-szerelési munka elkészítése, valamint a vízzárósági, kényszeráramlású
rendszer esetén a működőképességi próba elvégzése után a bekötővezeték üzembe
helyezhető. A vízzárósági, kényszeráramlású rendszer esetén a működőképességi
próba eredményét írásban rögzíteni kell.
 Bekötéskor a helyszínen adatok rögzítése, (vízmérő gyári száma, típusa, mérőállása,
hitelesítési ideje, záró plombák sorszáma, teljesítésigazolás, egyéb megjegyzés) adatok
valódiságának elismerése Szolgáltató megbízottjának, illet megrendelőnek aláírásaival
igazolt formanyomtatványon (3. és 11. számú mellékletek) történik.
II.2.4.2.2. Meglévő szennyvíz bekötővezetékre történő rácsatlakozás
A vízi közmű törzshálózat mentén fekvő ingatlanoknak a vízi közmű hálózatba történő
rácsatlakozást az ingatlan tulajdonosa vagy egyéb jogcímen használója a Szolgáltatónál
kezdeményezheti.


A rácsatlakozás lehetőségeiről, műszaki feltételeiről – a kezdeményező részére –
szóban, vagy kérésre írásban a műszaki csoportunk, az adminisztratív feltételekről
az ügyfélszolgálati irodánk ad előzetes tájékoztatást.



Személyes megkeresésre ügyfélszolgálati irodáinkban, egyéb esetekben 15 napon
belül rendelkezésre bocsátjuk a szükséges nyomtatványokat, valamint az
igénybejelentő űrlap (5. számú melléklet) honlapunkról letölthető.



A bekötésre vonatkozó tervdokumentációt nem kell elkészíteni, ha a törzshálózati
szennyvíz vezeték a szennyvíz bekötéssel együtt épül ki, és mindezeket a kiviteli
tervek tartalmazzák, valamint a geodéziai bemérése a törzshálózati szennyvíz
vezetékkel együtt megtörtént.



Az OTÉK 77. § (1) alapján „az építmény csatornahálózatát úgy kell megvalósítani,
hogy az építménybe szennyvíz-, vagy csapadékvíz-visszaáramlás ne keletkezzék”.
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A szennyvíz rácsatlakozás kialakításához tisztító-, ellenőrző akna szükséges,
melynek megépítése és költsége a megrendelőt terheli. Az akna kialakítására
javaslatot talál a SZB-1 és SZB-2 számú tervmellékletekben.



A

rácsatlakozás

kivitelezése

csak

szakfelügyelet

mellett

végezhető.

A

szakfelügyeletet Társaságunknál kell megrendelni (6. számú melléklet).


Rácsatlakozáskor a helyszínen adatok rögzítése, (vízmérő gyári száma, típusa,
mérőállása, hitelesítési ideje, záró plombák sorszáma, teljesítésigazolás, egyéb
megjegyzés) adatok valódiságának elismerése Szolgáltató megbízottjának, illetve
Megrendelő aláírásával igazoltan formanyomtatványon (3. és 11. számú melléklet)
történik.



A fentiek teljesítése után, a Szolgáltatási Szerződés aktualizálásra kerül.

II.2.5. Közületi szennyvízbekötés
II.2.5.1. Igénybejelentés rendje
A vízi közmű törzshálózat mentén fekvő ingatlanoknak a vízi közmű hálózatba történő
bekötését az ingatlan tulajdonosa, vagy egyéb jogcímen használója a Szolgáltatónál
kezdeményezheti.
 Az ügyintézésben eljáró közületi felhasználó képviselőjének rendelkeznie kell az általa
képviselt cég 30 napnál nem régebbi cégkivonatával, vagy bírósági bejegyzésről szóló
végzéssel, stb. és a szerződést aláíró személy aláírási jogosultságának igazolásával.
 A bekötés lehetőségeiről (egyéb esetben: bővítés, funkcióváltás, stb.), műszaki
feltételeiről – a kezdeményező részére – szóban, vagy kérésre írásban a műszaki
csoportunk, előzetesen általános tájékoztatást nyújt, hogy az ingatlan közüzemi
szennyvízvezetékkel ellátható-e, vagy az ingatlan már rendelkezik meglévő
bekötéssel.
 A bekötőcsatorna megépítése előtt a korábban használt házi szennyvízkezelő (derítő
akna) berendezést a házi csatornahálózatból ki kell iktatni.
 Azokon a területeken, ahol elválasztott rendszerű csatornahálózat van, ott a
csapadékvizet szennyvízcsatornába vezetni tilos.
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 Közcsatornába csak kommunális szennyvíz engedhető. Ipari és mezőgazdasági
tevékenységből

származó

szennyvizek

közcsatornába

vezetéséhez

egyedi

engedélyezési terv, és megállapodás szükséges.
 Ha a bekötés nem a vízi közmű beruházás részeként, azzal egy időben valósul meg, a
bekötővezeték megépítéséhez, átalakításához és megszüntetéséhez a hatósági
engedélyek mellett Társaságunk írásbeli hozzájárulása szükségeses.
 Az igénybejelentő nyilatkozik (14. számú melléklet) a tevékenységéről, a víziközmű–
hozzájárulás

fejlesztési

megállapításhoz

szükséges

kibocsátandó

szennyvízmennyiségéről-, minőségéről stb., amely figyelembevételével Társaságunk
műszaki csoportja 15 napon belül elbírálja a kibocsátott szennyvíz befogadásának
lehetőségét.
 A nem lakossági felhasználó a víziközmű-szolgáltatóval kötött szerződésben foglaltak
szerint a víziközmű-szolgáltató részére víziközmű-fejlesztési hozzájárulást fizet:
˗

közüzemi szerződéskötés esetében a víziközmű-szolgáltatásba bekapcsolni
kívánt ingatlanhoz biztosítandó szolgáltatási kapacitásért,

˗

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

˗

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

Víziközmű-fejlesztési hozzájárulást nem kell fizetnie a központi költségvetési szervnek és
annak intézményének, a helyi önkormányzatnak és annak költségvetési intézményének,
valamint normatív állami támogatásban részesülő, közfeladatot ellátó, nem nyereség- és
vagyonszerzési célt szolgáló egyéb intézménynek.
Minimális megváltható víziközmű fejlesztési hozzájárulás mértéke: 0,25 m3/d.
A víziközmű-fejlesztési hozzájárulás mennyiségi alapja az év legnagyobb fogyasztású
hónapjának egy napjára számított fogyasztás mennyisége. A Szolgáltató a Felhasználó
megvásárolt

víziközmű-fejlesztési

hozzájárulás

nagyságát

éves

rendszerességgel

3

felülvizsgálja. 0,1 m /d-t meghaladó növekedés esetén Felhasználó a növekmény nagyságának
megfelelően további víziközmű-fejlesztési hozzájárulást köteles fizetni.
 A víziközmű–fejlesztési hozzájárulást az Ellátásért felelős részére Társaságunk
elkülönítetten kezeli, és egyeztetés alapján kizárólag víziközmű fejlesztésre használja.
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 A víziközmű-fejlesztési hozzájárulást a Társaságunkkal létrejött 4. számú melléklet
szerinti megállapodás alapján a megrendelő számla ellenében a Társaság pénztárába
készpénzben, vagy csekken történő feladás útján illetve átutalással fizetheti meg.
Amennyiben a befizetés a Társaság pénztárában történik, úgy a Szolgáltatási
Szerződés az ügyfélszolgálatunkon azonnal átvehető.
 Szolgáltató a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás megfizetéséről meggyőződik, ezt
követően értesítést küld időpont megjelölésével a Közüzemi Szolgáltatási Szerződés
aláírására.
 Amennyiben a víziközmű-fejlesztési hozzájárulást a Felhasználó a Megállapodásban
megjelölt határidőig nem fizeti meg, akkor a Szolgáltató jogosult az eljárási folyamat
megszüntetéséről intézkedni.
 A közüzemi hálózathoz történő csatlakozás, bebocsátás kizárólag érvényes
szolgáltatási szerződés alapján hajtható végre. Szolgáltató a szerződési ajánlatában
foglaltakat 30 napig tartja fenn.
 Ha a víziközmű törzshálózat idegen tulajdonban lévő ingatlan mentén fekszik, a
bekötés az idegen tulajdonban lévő ingatlan tulajdonosának hozzájárulásával – az
ingatlantulajdonosok megállapodása (szerződéses szolgalom) alapján – az idegen
tulajdonban lévő ingatlan igénybevételével is elvégezhető. A szerződésnek
tartalmaznia kell a létesítmény elhelyezésével, az ingatlan használatával kapcsolatos
kölcsönös jogokat és kötelezettségeket. A szerződést a szolgáltatói hozzájárulás iránti
igénybejelentőhöz csatolni kell.
 a szükséges nyomtatványok, valamint az igénybejelentő űrlap (3. számú melléklet)
honlapunkról letölthetők.
II.2.5.2. Szennyvízbekötés, rácsatlakozás megvalósítása
A csatlakozás alapfeltétele, hogy az ingatlan előtt kiépített és üzembe helyezett szennyvíz
hálózat legyen.
Az igénylőnek tervdokumentációt (engedélyezési tervet) kell készíttetni vízgazdálkodási,
épületgépészeti

szakértői,

illetve

tervezői

engedéllyel

rendelkező

személlyel.

(A

38/1995.(IV.5.) Kormányrendelet I. számú mellékletében részletezett tartalmú szennyvíz
bekötési terv.)
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Az engedélyezési terv tartalma:


a műszaki leírás, befogadói nyilatkozatról kérelem, környezetvédelmi engedély,
vízjogi üzemeltetési engedély, egységes környezethasználati engedélyek, egyéb
Hatósági engedélyek, stb.



1:500 léptékű helyszínrajz, közüzemi rendszerhez való csatlakozás



szennyvíz tisztítóakna terv, egyéb műtárgyak tervei, egyéb más vízvételezés
meghatározása,



szennyvízhálózathoz

kapcsolódó

berendezések

helyét,

dokumentációit,

tanúsítványait, stb.


hossz-szelvény.

A terv jóváhagyásának menete szennyvíz esetében, a szennyvíz csatornaszolgáltatási
ágazatnál:


előzetes egyeztetés, költsége: az aktuális árlista alapján,



terv benyújtása jóváhagyásra, 3 példányban, csatolva a víziközmű-fejlesztési
hozzájárulás befizetését igazoló bizonylatot,



tervjóváhagyás (7. számú melléklet), költsége az aktuális árlista alapján.

A bekötésre vonatkozó tervdokumentációt nem kell elkészíteni, ha a törzshálózati
ivóvízvezeték az ivóvízbekötéssel együtt épül ki, és mindezeket a kiviteli tervek tartalmazzák,
valamint a geodéziai bemérése a törzshálózati ivóvíz vezetékkel együtt megtörtént.
Szennyvíz bekötést Társaságunk április 1 - október 15 közötti időszakban végez. A
megjelölttől

eltérő

időben

Társaságunk

az

időjárási

viszonyoktól

függően,

az

igénybejelentővel egyeztetett feltételekkel a munkát elvégzi.
Adminisztratív teendők:
 Szolgáltatói hozzájárulás érdekében a tervdokumentációt, a kitöltött bekötési
igénybejelentővel együtt kell eljuttatni az ügyfélszolgálati irodára.
 Ha a benyújtott terv formai, vagy műszaki okból nem felel meg az előírásoknak, a
hozzájárulás nem adható meg. Ilyenkor Társaságunk 15 napon belül hiánypótlásra kéri
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fel az igénybejelentőt, feltüntetve, hogy a hozzájárulás megadását a terv
kiegészítéséhez, vagy megfelelő új terv benyújtásához köti.
 Ha a terv megfelelő, Társaságunk 15 napon belül megadja a hozzájárulást a bekötés
elvégzéséhez, egyidejűleg erről és a bekötés költségéről (a készített költség tervezet
alapján) a megrendelőt – az ügyfélszolgálati iroda munkatársai útján – tájékoztatja.
Szolgáltató a költségvetés tervezet szerződési ajánlatában foglaltakat 30 napig tartja
fenn.
 A költségek a 38/1995. (IV. 5.) számú Kormányrendelet értelmében a megrendelőt
terhelik és köteles megelőlegezni, azaz az ügyfélszolgálati irodán készpénzben, vagy
csekken történő feladás útján, illetve banki átutalással befizetni.
 A közüzemi hálózathoz történő csatlakozás – a szennyvíz bekötés – kizárólag érvényes
Szolgáltatási Szerződés alapján hajtható végre. Egyedi esetben Ügyfélszolgálati
csoportvezető döntése alapján a szolgáltatási szerződéses ajánlat két példányban
postázásra kerül, melynek egy példányát a Felhasználó jogosult képviselője aláírva
köteles 15 napon belül visszapostázni.
Kivitelezés:
 A szennyvíz bekötéshez a tervjóváhagyás alapján tisztító-, ellenőrző akna szükséges.
Az akna kialakítására javaslatot talál a SZB-1 és SZB-2 számú tervmellékletekben.
 Az OTÉK 77. § (1) alapján „az építmény csatornahálózatát úgy kell megvalósítani,
hogy az építménybe szennyvíz-, vagy csapadékvíz-visszaáramlás ne keletkezzék”.
 Új bekötővezeték kivitelezésénél, ha a Szolgáltató végzi csak a bekötővezeték
kiépítését és a közcsatornára való csatlakoztatást készíti el, a földmunka költsége
továbbra is a Felhasználót terheli. Idegen kivitelezés esetén a bekötővezeték kiépítése
csak szakfelügyelet mellett végezhető. A szakfelügyeletet és a közcsatornára való
csatlakoztatást Társaságunknál kell megrendelni (6. számú melléklet).
 Az igénylő feladata megépíteni (megépíttetni) a tisztító-, ellenőrző aknát és
elvégezheti (elvégeztetheti) a szennyvíz bekötés építéséhez szükséges földmunkát.
 Földmunkák megkezdése csak érvényes közterület-bontási engedély birtokában
lehetséges. A bontási engedélyt az út tulajdonosa, illetve kezelője adja ki.
 A Szolgáltató által kivitelezett szennyvíz bekötővezeték építési költségének befizetését
követően az előkészített műszaki tartalom függvényében 30 napon belül az igénylő
költségére a szolgáltató gondoskodik bekötés szakipari szereléséről.
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 A kivitelezést követően a nyíltárkos geodéziai bemérés elkészítése kötelező a
hálózatba bekötést kezdeményező költségére, melyről a Szolgáltatónak kell
gondoskodnia jogosultsággal rendelkező szakemberrel.
 A bekötés-szerelési munka elkészítése, valamint a vízzárósági, kényszeráramlású
rendszer esetén a működőképességi próba elvégzése után a bekötővezeték üzembe
helyezhető. A vízzárósági, kényszeráramlású rendszer esetén a működőképességi
próba eredményét írásban rögzíteni kell.
 Bekötéskor a helyszínen adatok rögzítése, (vízmérő gyári száma, típusa, mérőállása,
hitelesítési

ideje,

záró

plombák

sorszáma,

teljesítésigazolás,

amennyiben

jogszabályalapján a szennyvíz előtisztításra kötelezett, a műtárgy helyszíni
szemrevételezése,

állapotrögzítése

szükséges,

egyéb

megjegyzés)

adatok

valódiságának elismerése Szolgáltató megbízottjának, illet megrendelőnek aláírásaival
igazolt formanyomtatványon (3. és 11. számú mellékletek) történik.
II.2.6. Saját vízbeszerzési hely és a közműhálózat kapcsolata
Lakossági Felhasználó saját vízbeszerzési hely
Az ivóvíz közműhálózatba kapcsolt házi ivóvízhálózatot helyi (egyedi) vízbeszerzéshez
(házi kúthoz) kapcsolt vezetékkel (hálózattal) összekötni tilos. Az ebből adódó esetleges
károk elhárításának költségei az érintett Felhasználót terheli.
 Aki az ingatlanon keletkezett szennyvizet a szennyvízelvezető hálózatba mérés nélkül
vezeti és a vizet nem, vagy nemcsak közműves vízellátáshoz csatlakozva, hanem saját
vízműből, vagy más vezetékes megoldással szerzi be, a beszerzett valamennyi
vízmennyiség mérésére köteles hiteles vízmérőt működtetni, és a mért mennyiségekről
a Szolgáltatót tájékoztatni. A mért mennyiséget a szolgáltató jogosult ellenőrizni.
 Az üzembe helyezett vízmérőre köteles a Szolgáltatóval egyedi szolgáltatási
szerződést kötni, melynek értelmében a Szolgáltató a hiteles mérő által mért
vízmennyiségre csatornadíjat számláz a Felhasználó részére.
 A Szolgáltató a vízmérőt műanyagzárral ellátja el, és a mért mennyiséget pedig
jogosult ellenőrizni.
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Gazdálkodó szervezet saját vízbeszerzési hely
Az ivóvíz közműhálózatba kapcsolt házi ivóvízhálózatot helyi (egyedi) vízbeszerzéshez
(házi kúthoz) kapcsolt vezetékkel (hálózattal) összekötni tilos. Az ebből adódó esetleges
károk elhárításának költségei az érintett Felhasználót terheli.


A mindenkor érvényes árjegyzék szerinti víziközmű-fejlesztési hozzájárulást kell
fizetnie az elvezetésre kerülő átlagos napi vízmennyiség alapján



Aki az ingatlanon keletkezett szennyvizet a szennyvízelvezető hálózatba mérés nélkül
vezeti és a vizet nem, vagy nemcsak közműves vízellátáshoz csatlakozva, hanem saját
vízműből vagy más vezetékes megoldással szerzi be, a bebocsátott szennyvizet
kalibrált szennyvízmérővel köteles mérni.



Az üzembe helyezett szennyvízmérőre köteles a Szolgáltatóval egyedi Szolgáltatási
Szerződést kötni, melynek értelmében a Szolgáltató a hiteles mérő által mért
szennyvízmennyiségre csatornadíjat számláz a Felhasználó részére.



A szennyvízelvezető törzshálózatba csak olyan összetételű szennyvíz, illetve
szennyezőanyag vezethető be, amely a 204/2001 (X.26) sz. Kormányrendeletben, vagy
Hatóság határozatában előírtaknak megfelel. Tilos az olyan szennyezőanyag-tartalmú
szennyvíz, illetve szennyező anyag bevezetése (bebocsátása), amely:
˗ a szennyvízelvezető műben dolgozók egészségét munkakörük ellátásával
összefüggésben veszélyezteti, és ezzel egészségkárosodást okoz, vagy
okozhat,
˗ a szennyvízelvezető és tisztító, valamint az iszapkezelő mű üzemszerű
(rendeltetésszerű) működését akadályozza, veszélyezteti, a műtárgyakat,
berendezéseket rongálja, illetve rendeltetésszerű használatra alkalmatlanná
teszi,
˗ a szennyvízelvezető és tisztító műből kibocsátva környezetkárosodást, illetve a
befogadó káros szennyezését okozhatja,
˗ a szennyvíziszap környezetvédelmi követelményeknek megfelelő, biztonságos
elhelyezését, lerakását, illetve felhasználását akadályozza.



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



A vízügyi, valamint a környezetvédelmi hatóság, mint az eljárásban közreműködő
szakhatóság állásfoglalására, megkeresésére figyelemmel az ingatlan tulajdonosát a
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szennyvízelvezető mű káros szennyezése esetén, illetve az ilyen szennyezés
megelőzése érdekében a szennyvíz előzetes tisztításához szükséges berendezés
létesítésére, korszerűsítésére, megfelelő üzemeltetésére kötelezi.
II.2.7.

Bekötési

vízmérő,

ikermérő,

mellékvízmérő

mérőhely

kialakításának,

felszerelésének általános követelményei
II.2.7.1. A fogyasztói 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-ban meghatározottak szerint.
 Az ivóvízvezeték és a szennyvízcsatorna, vagy a szennyvíz nyomócső keresztezése
esetén:
˗

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 mnél 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.
41

˗

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 magánvezetékkel nem kapcsolható össze.
 A közcsőre a bekötővezetékeket csak a szolgáltató kötheti rá.
 A lakossági bekötés feltétele, hogy a házi ivóvízhálózat a bekötővezeték felöl az első
vízvételezési helyig, illetve a vízvételezési hely már üzemképes legyen.
II.2.7.2. Az ivóvíz-bekötő vezeték, a házi és a csatlakozó ivóvízhálózat kialakítása,
tervezési, kivitelezési követelményei
 A bekötővezeték, a csatlakozó vezeték, továbbá a házi ivóvíz-vezeték épületen kívüli
szakaszainak átmérőjét úgy kell meghatározni, hogy
˗

a mértékadó vízfogyasztás esetén a vízsebesség a 2,5 m/s értéket ne haladja
meg,

˗

a vezetékben fellépő nyomásveszteség után is minden csapoló helyen legalább
0,05 MPa (0,5 bar) kifolyási nyomás legyen. A berendezési tárgyaknak 0,15
MPa (1,5) bar nyomás szükséges.

A bekötővezeték átmérője DN 20 vagy ennél nagyobb legyen.
 A bekötővezeték földtakarása legalább 1,20 m legyen. Ha ez nem biztosítható,
gondoskodni kell a vezeték mechanikai védelméről és hőszigeteléséről, de a
földtakarás ekkor is legalább 0,80 m legyen.
 A bekötővezeték elzárást a közterületen kell megoldani, ha:
˗

a vízmérő hely épületen belül kerül,

˗

zártsorú beépítés esetén a vízmérőakna kapubejáróba kerül,

˗

DN 50 vagy ennél nagyobb átmérőjű bekötővezeték 3,0 m-nél jobban
megközelíti az épületet vagy az épület alapját,

˗

20 m-nél hosszabb bekötővezeték esetén a közcsőhálózat és a bekötővezeték
csatlakozási helyén és a telekhatár előtt is be kell építeni.
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˗

Az elzáró szerelvény DN 25 mm vízmérő és DN 40 mm bekötővezeték
átmérőig gömbcsap, e felett csak lassú nyitásra módot nyújtó szerelvényt
szükséges beépíteni.

 A házi ivóvízvezetékbe a vízmérőhelyen, közvetlenül a vízmérőt követő elzáró után
visszacsapó szelepet és golyóscsappal vagy szeleppel zárható ürítő csonkot kell
beépíteni.
A visszacsapó szelep elhagyható, ha a vízmérőben van visszacsapó szelep.
 A házi vezetékek épületen, építményen belüli kialakítására az MSZ-04-132:1991
tartalmaz követelményeket.
 Bekötővezetékre épületet, építményt telepíteni tilos!
II.2.7.3. A vízmérőhely kialakításával kapcsolatos követelmények
A bekötési vízmérő helyet önálló aknában kell kialakítani, ha


az ingatlan határvonala és az ingatlanon lévő építmények alapjának külső síkja közötti
távolság 3 m-nél nagyobb,



műszaki vagy egyéb okból csak közterületen helyezhető el a mérőhely, a közterület
fenntartó engedélyével.
Megjegyzés:
Önálló aknát, illetve mérőhelyet az VB-1 számú tervmelléklet szerinti módon javasolt
kiképezni.

 Ha mérőhely aknában nem alakítható ki, úgy annak épületen kívüli kialakítása csak a
vízszolgáltató hozzájárulásával és előírásai alapján valósítható meg. Biztosítani kell a
mérő hozzáférhetőségét, leolvashatóságát, cserélhetőségét, fagy, vízborítás és rongálás
elleni védelmét.
 Épületen belül kialakított mérőhely csak a szolgáltató hozzájárulása alapján lehetséges
a vízmérőt a helyiség padlóvonala felett legalább 30 cm, vízszintes beépítés esetén
legfeljebb 1,30 m tengelymagassággal, függőleges beépítés esetén legfeljebb 1,50 m
lehet.
Bekötési vízmérőt az alapkitörés belső síkjától vízszintesen mérve legfeljebb 1,50 m
távolságra kell elhelyezni.
Bekötő és házi vízvezeték épületen, építményen kívüli szakaszaira az MSZ-10310:1986, a házi vezeték épületen, építményen belüli szakaszaira az MSZ-0443

132:1991 tartalmaz követelményeket. A vezeték olyan elemeit, melyek mindkét
előírás szerint minősítendő, a szigorúbb minőségi előírásokat kell figyelembe venni.
 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.
 Vízmérőhelyre épületet, építményt telepíteni tilos!
 A vízmérő aknája betonból, vasbetonból, téglából vagy műanyagból épüljön. Minden
esetben az aknának ki kell elégíteni a következő követelményeket:
Az akna mérete tegye lehetővé a vízmérő és a szükséges szerelvények elhelyezését, az
aknába való lejutást és a biztonságtechnikai szempontból megfelelő munkavégzést. A
mászható akna téglalap alaprajzú, alaprajzi bel mérete legalább 1,00 x 1,20 m,
belmagassága legalább 1,20 m.
Megjegyzés:
Kivételt képeznek azok a műanyag aknák, amelyekből a flexibilis műanyagcső révén a
mérő- és a csatlakozó szerelvények üzemszerű állapotban is kiemelhető. Az előre
gyártott aknák rendelkezzenek a jogszabály szerinti alkalmazási engedéllyel.
 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.
 Mászható akna esetén a födémnyílás egyik mérete sem lehet 60 cm-nél kisebb.
 Az aknafedlap balesetmentesen 1 fő által mozdítható legyen, súlya maximum 25 kg.
 A mászható aknába az MSZ 15670:1989 szerinti hágcsót vagy létrát kell beépíteni.
 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).
 Ha a várható legmagasabb talajvízszint az akna fenékszintjét 0,5 m-nél jobban nem
közelíti meg, a fenéklemezben kaviccsal kitöltött szivárgót kell kialakítani
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II.2.7.4. A vízmérők beépítése
 A vízmérőhelyet úgy kell kialakítani, hogy a vízmérő és a szerelvények
hozzáférhetősége, leolvashatósága, cserélhetősége a munkavédelmi előírásoknak
megfelelő módon biztosított, továbbá a mérő fagy, vízelöntés és rongálás elleni
védelme megoldott legyen az MSZ-04-901:1989, az MSZ-04-903:1989, és az MSZ04-904:1989 előírásainak figyelembevételével.
 A beépítésre kerülő vízmérő méretét és típusát a várható mértékadó vízigények és a
bekötési terv alapján a szolgáltató hagyja jóvá.
Kiválasztásánál figyelembe veendő főbb szempontok:
˗

a várható térfogatáramok,

˗

a mérendő víz hőmérséklete,

˗

a rendelkezésre álló tápnyomás,

˗

a víz fizikai és kémiai jellemzői,

˗

a vízmérő utáni nyomásesés,

˗

a vízmérő alkalmassága a beépítési követelményeknek.

 A bekötési vízmérő elhelyezését csak vízszintesen – úgy, hogy a számlálómű
vízszintes helyzetben, a számláló felülről leolvasható legyen – lehet elvégezni.
 Biztosítani szükséges a mérő előtt min. 3xDN egyenes szabad csőszakaszt, illetve a
mérő után a min. 2xDN szabad egyenes csőszakaszt amennyiben a gyártó által kiadott
műbizonylat mást nem ír elő, akkor azt kell figyelembe venni.
 Beépítési követelmények:
˗

a vízmérő könnyen hozzáférhető legyen leolvasás, karbantartás, kiszerelés
szempontjából,

˗

a vízmérő védve legyen a beépítési hely környezetéből származó rázkódás és
vibráció okozta igénybevétel sérülés kockázatától,

˗

a vízmérő védve legyen a víz és a környező levegő szélsőséges
hőmérsékletének hatására létrejövő sérülésveszélytől,

˗

a vízmérő aknája védve legyen az elárasztástól és a csapadékvíztől,

˗

a beépítés helyzete, iránya feleljen meg a vízmérő jellemzőinek,

˗

a vízmérő védve legyen a külső környezet korróziós hatására létrejött
sérülésveszélytől,
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˗

megfelelő

óvintézkedést

megakadályozására,
okozhatnak

kell

amelyeket

(kavitáció,

hozni
a

vízlengés,

a

vízmérő

kedvezőtlen
vízütés,

olyan

sérüléseinek

hidraulikai

leürült

vezeték

jelenségek
hirtelen

feltöltődéséből bekövetkezett a bezárt levegő által a vízmérő megszakadását,
túlzott igénybevételét okozó hatás),
˗

a vízmérőn az esetlegesen visszaáramlást visszacsapó szelep beépítésével kell
elkerülni,

˗

a vízmérő olyan helyre történő beépítése esetén, ahol várhatóan az ivóvíz
mechanikai szennyeződése oly mértékű, hogy a gyárilag beépített szűrő nem
nyújt elegendő védelmet, abban az esetben a vízmérő elé szűrőt kell beépíteni,

˗

a beépítés során kiemelten kell kezelni, hogy az áramlás útjában semmilyen
belógó tömítés ne legyen.

II.2.7.5. A vízvezeték üzembehelyezése
 A vízvezetékeket csak nyomáspróba és fertőtlenítés után szabad üzembe helyezni.
Ezek végrehajtásáról a kivitelező köteles gondoskodni, a Szolgáltató jelenlétét
lehetővé téve.
 A nyomáspróba és fertőtlenítés végrehajtására az MSZ-10-310:1986 tartalmaz
követelményeket, melyeket be kell tartani.
 Szolgáltató a nyomáspróba és fertőtlenítés elvégzését saját hatáskörébe vonhatja, a
nyomáspróba vonatkozásában saját hatáskörében engedményt tehet.
 A bekötővezeték állapotfelvételét csak a közműnyilvántartásra jogosult hajthatja
végre.
II.2.8. Mellékmérő beépítés
A bekötési vízmérő utáni fogyasztási hely(ek) elkülönített fogyasztásának mérésére a
mellékvízmérő szolgál.
A mellékmérő beépítés alapfeltétele hogy a bekötési vízmérő szerinti Felhasználó érvényes
Közüzemi Szolgáltatási Szerződéssel rendelkezzen, és a Szolgáltatóval szemben tartozása ne
legyen.
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A mellékmérő létesítéséhez szükséges szolgáltatói hozzájárulás iránti kérelemhez (7. számú
melléklet) a 38/1995.(IV.5.) Kormányrendelet 1. számú melléklet II. pont szerinti műszaki
leírást és tervet kell készíteni, és azt szakszerűségi felülvizsgálatra a Szolgáltatóhoz
benyújtani.
A kérelem jóváhagyásról a kézhezvételétől számított 15 napon belül nyilatkozni köteles a
Szolgáltató.
A Szolgáltató kötelezettsége, hogy a mellékvízmérőt üzembehelyezéskor az elkülönített
vízhasználó költségére sorszámozott plombával lássa el.
Az elszámolás alapjául szolgáló mellékvízmérő leszerelését megakadályozó plombák
sértetlenségének megőrzéséért és védelméért a Felhasználó a felelős.
II.2.9. Locsolómérő beépítés
A Szolgáltató lehetőséget biztosít a Felhasználó költségére, az ingatlanon belül locsolási
célú vízfelhasználást regisztráló vízmérő beépítésére, melyet a bekötési vízmérővel egy
aknában kell elhelyezni.
A locsolómérő beépítés alapfeltétele hogy a bekötési vízmérő szerinti Felhasználó érvényes
közüzemi szolgáltatási szerződéssel rendelkezzen, és a Szolgáltatóval szemben tartozása ne
legyen.
A locsolómérő létesítéséhez szükséges szolgáltatói hozzájárulás iránti kérelemhez (7. számú
melléklet) a 38/1995.(IV.5.) Kormányrendelet 1. számú melléklet III. pont szerinti műszaki
leírást és tervet kell készíteni, és azt szakszerűségi felülvizsgálatra a Szolgáltatóhoz
benyújtani.
A vízmérőnek a házi vezetékhálózatba történő beépítéséhez a Szolgáltató előzetes
hozzájárulása szükséges, melyben a Szolgáltató nyilatkozik a megvalósíthatóságról, melynek
feltételei:
 Az öntözővíz mérésére kizárólag bekötési vízmérő szerelhető fel.
 A Felhasználó biztosítja, hogy az öntözővezetékről csak öntözési célú vízfelhasználás
történhet.
 Az öntözővíz a csatornahálózatba nem vezethető.
 A Szolgáltató jogosult a beszerelt öntözőmérő ellenőrzésére.
 A szolgáltatás kialakításának ellenőrzéséhez a Felhasználó feltétel nélküli és
visszavonhatatlan hozzájárulását adja.
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A kérelem jóváhagyásról a kézhezvételétől számított 15 napon belül nyilatkozni köteles a
Szolgáltató.
A Szolgáltató kötelezettsége, hogy a locsolóvízmérőt üzembehelyezéskor az elkülönített
vízhasználó költségére sorszámozott plombával lássa el.
Az elszámolás alapjául szolgáló locsolóvízmérő leszerelését megakadályozó plombák
sértetlenségének megőrzéséért és védelméért a Felhasználó a felelős.
II.2.10. Mérőhelyek szakszerűségi vizsgálata
A megfelelőségi felülvizsgálat célja, hogy a mérőhely, mérőakna, tisztítóakna kialakítása,
állapota a mérőberendezés elhelyezése, beépítése az ide vonatkozó előírásoknak megfelel-e.
A Felhasználónál a megfelelőségi felülvizsgálatot csak a Szolgáltató szakemberei végezhetik.
A felülvizsgálat az alábbi esetekben történik:


új víz- és csatorna bekötés előtt;



vízmérőcsere esetén;



mellék- és locsolómérő plombázásakor;



egyéb esetekben.

Amennyiben a felülvizsgálat nem megfelelőséget állapít meg, akkor a Szolgáltató a
Felhasználót – az arra vonatkozó formanyomtatványon dokumentálva – kötelezi a kifogásolt
eltérés kijavítására, módosítására, pótlására, saját költségén.
Amennyiben a Felhasználó a megadott határidőn belül nem tesz eleget kötelezettségének, a
Szolgáltató kezdeményezi a szolgáltatás szüneteltetését.
Csapadékvíz mennyiségi meghatározása:
 Felület x 10 éves csapadékvíz átlag x lefolyási tényező/365nap [m3/nap]
 Csapadékvízgyűjtő felület nagysága (tetőfelület + szilárd burkolat): m2
 lefolyási tényező: a lehullott csapadéknak a csatornába jutó hányadát kifejező szám, a
Szolgáltató teljes szolgáltatási területére vonatkozóan 0,68
 10 éves csapadékvíz átlag az Országos Meteorológiai Szolgálat adata alapján:
mm/év/m2
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 Amennyiben a későbbiek során a belső vezetékét bővíteni kívánja, azt köteles a
Vízműnek írásban helyszínrajz küldésével bejelenteni. A vízhasználat során
keletkezett házi szennyvíz elhelyezéséről a tulajdonos köteles gondoskodni.
 A felhasználó tudomásul veszi, hogy a közműhálózatra kapcsolt házi ivóvízhálózatot a
telken fúrt kúttal, vagy egyéb vízszerzési hellyel összekötni közegészségügyi okból
tilos!
 a bekötővezetéket és a házi ivóvízhálózatot elektromos hálózat és berendezések,
villámhárítók földelésére felhasználni,
 Az ivóvíz törzshálózathoz csatlakozó tűzoltásra szolgáló külön ivóvíz bekötővezeték
létesítésénél külön vízmérőt kell elhelyezni.
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II.3. Szennyvíztisztítás
A VCSM ZRt. Szolnok szolgáltatási területén a lakossági és ipari fogyasztók által
kibocsátott közcsatornába engedett szennyvizek a Szolnok Városi Szennyvíztisztító Műbe
kerülnek, ahol a tisztítási technológián áthaladva megvalósul ártalmatlanításuk.
A szennyvíz hálózat üzemeltetése során biztosítani kell a szennyvíz mielőbbi biztonságos
eljutását a szennyvízátemelőkön keresztül a tisztító telepre. Az üzemeltetett szennyvízhálózat
hossza 702 km, melyhez átemelő-, tisztító- és fordító aknák tartoznak.
II.3.1. A közcsatornába beengedhető szennyvizek minősége
A közcsatornába csak lebomló, nem mérgező anyagok juttathatók be a biológiai elven
működő Szennyvíztisztító Mű üzembiztonsága érdekében.
Az átadási ponton a törzshálózatba csak olyan összetételű kommunális szennyvíz vezethető
be, amely megfelel a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és
alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendeletben előírtaknak.
A

jogi

személyek,

valamint

jogi

személyiséggel

nem

rendelkező

szervezetek

tevékenységünkre vonatkozó vízjogi üzemeltetési engedélyben foglalt önellenőrzési
vizsgálatok mintavételi eredményeit kötelesek elvégeztetni saját költségükre, és azok
eredményét egy másolati példányban a VCSM ZRt. Szolnok-nak – a felszíni vizek minősége
védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet előírásainak
megfelelően – 20 napon belül megküldeni.
A települések szennyvízelvezető művébe – az átadási pont előtt, a vízjogi üzemeltetési
engedéllyel rendelkező helyeken – csak olyan összetételű települési folyékony hulladék
bocsátható be, melyet az rendeltetésszerű használattal elvezetni képes, és amely a szennyvíz
tisztítását nem zavarja. A települési folyékony hulladék bebocsátása előtt figyelembe kell
venni a közműves ivóvízellátásról és közműves szennyvízelvezetésről szóló 38/1995. (IV.5.)
Kormányrendelet 25. § (8) bekezdésében előírtakat.
Az átadási pontokon keresztül bebocsátott szennyvizek rendszeres, havonta egy
alkalommal történő mintavételét, ellenőrzését az átadó üzemeltetők kötelesek elvégeztetni
saját költségükre a víziközművek üzemeltetéséről szóló 21/2002. (IV.25.) KöViM rendelet
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előírásai szerint. A vízvizsgálatokat a Szolnok Városi Szennyvíztisztító Mű vízjogi
üzemeltetési engedélyben felsorolt komponensekre kell elvégezni, és azok eredményét egy
másolati példányban a VCSM ZRt. Szolnok-nak 10 napon belül megküldeni.
II.3.2. Csatornabírság
A csatornabírságot önellenőrzésre nem kötelezett kibocsátóknál a Szolgáltató helyszíni
ellenőrzés eredménye alapján kell megállapítani.
Önellenőrzésre

kötelezetteknél

–

a

Közép-Tisza-vidéki

Környezetvédelmi,

Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, illetve a Szolgáltató által elfogadott
önellenőrzési terv, önellenőrzési időpontoknak megfelelő – vízvizsgálati eredmények
függvényében a Szolgáltató előterjesztése alapján a Hivatal állapítja meg.
A VCSM ZRt. Szolnok, mint a Szolnok Városi Szennyvíztisztító Mű üzemeltetője jogosult
soron kívül megvizsgáltatni saját költségén a természetes és jogi személyek, valamint jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezetek által kibocsátott szennyvizeket.
Amennyiben a vizsgálatok eredménye határértéken túli értéket mutat, akkor jogosult a
bebocsátóra a vizsgálat költségeit áthárítani, valamint a felszíni vizek minősége védelmének
szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően bírság
kiszabását kezdeményezni.
A VCSM ZRt. Szolnok szolgáltatási jogviszony rendkívüli felmondására jogosult abban az
esetben, ha a bebocsátott szennyvíz minősége veszélyezteti a Szennyvíztisztító Telep
technológiai biztonságát, a telepről kikerülő tisztított szennyvíz minőségét, vagy a
melléktermékként keletkező komposztált iszap további felhasználhatóságát, és a bebocsátó
Üzemeltető a VCSM ZRt. Szolnok jelzését követően nem szünteti meg a veszélyforrást.
II.3.3 Szennyvíztisztítási technológia
A 32 000 m3/nap kapacitású Szolnok Városi Szennyvíztisztító Mű biztosítja Szolnok város
szennyvizeinek, valamint a vonzáskörzetbe tartozó és többségében a vízellátási rendszeréhez
is kapcsolt Rákóczifalva, Rákócziújfalu, Újszász, Szászberek, Zagyvarékas, Szajol, Tószeg,
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Tiszavárkony, Vezseny, Tiszajenő, Tiszavárkony-Szőlő, Jászalsószentgyörgy, és Besenyszög
települések szennyvizeinek tisztítását.
A Szennyvíztisztító Mű a csatornahálózaton összegyűjtött szennyvízen felül alkalmas a
települési folyékony hulladékok fogadására.
A mechanikai tisztítási fokozatok során a darabos szennyezők, míg a biológiai tisztítási
fokozat folyamán –anaerob, anoxikus, oxikus terek – a foszfor, nitrogén és szerves
szennyezők biológiai eltávolítása valósul meg.
Az iszap formájában kötött szennyezők és a tisztított vízfázisok szétválasztása Dorr típusú
utóülepítőben történik. A víztelenített szennyvíziszap komposztálás után mezőgazdasági
hasznosításra kerül. A biológiailag tisztított szennyvíz – ha szükséges – kevert terű
fertőtlenítőbe, vagy közvetlenül a nyomóaknából a Tisza folyó sodorvonalába jut.
II.3.4. Tisztított szennyvíz minősége
A tisztított szennyvíz befogadója a Tisza folyó. A tisztított szennyvíz minőségének meg kell
felelnie a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk
egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet előírásainak.
A Szolgáltató a tisztított szennyvíz minőségi paramétereit rendszeresen akkreditált
laboratóriumban vizsgálja.
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II.4. Hibaelhárítás
A Szolgáltatónak a szolgáltatási kötelezettsége, és a szolgáltatás minőségéért való
felelőssége a szolgáltatási pontig áll fenn.


A Szolgáltató az ivóvíz szolgáltatását, legalább 1,5 és legfeljebb 6 bar hálózati nyomás
mellett a szolgáltatási ponton teljesíti. Az ettől eltérő szolgáltatást egyedi megállapodás
alapján a Szolgáltatónál kezdeményezhető.



Ha az ivóvíz szolgáltatás a belterület legalább 20%-át, illetőleg 500 főnél több
Felhasználót érint, előre tervezetten 12 órát, vagy üzemzavar esetén 6 órát szünetel, a
Szolgáltató az ivóvízszükséglet kielégítéséről köteles más módon gondoskodni, a
létfenntartáshoz szükséges 10 liter/fő mennyiségben. A 12 órát meghaladó, de 24
óránál rövidebb szolgáltatás kimaradás esetén 25 liter/fő, 24 órát meghaladóan 30
liter/fő/nap az előírt ivóvízmennyiséget biztosít.



A szolgáltatás szüneteltetése esetén a Szolgáltató az ivóvízellátásról úgy gondoskodik,
hogy ahhoz az érintettek 300 méteres körzeten belül hozzájuthassanak.



Ha a szolgáltatás megszüntetése a tűzivíz hálózatot is érinti, a Szolgáltató műszaki
csoportja az illetékes tűzrendészeti szervet is értesíti.



A Felhasználó a szolgáltatás közérdekből történő korlátozását, illetve szüneteltetését
kártalanítás nélkül tűrni köteles. Az előre tervezhető közérdekű tevékenység kapcsán
felmerülő korlátozásokról a Felhasználókat legalább három nappal korábban
tájékoztatni kell.



A szolgáltatás korlátozása akkor közérdekű, ha azt a víziközmű biztonságos
működtetésével összefüggő közegészségügyi vagy egyéb követelmény (így például
hálózatfejlesztés, jelentősebb üzemzavar-elhárítás) teszi indokolttá.
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III. Szolgáltatási szerződés
A Polgári Törvénykönyv 387-388.§ és a 2011. évi CCIX. törvény a víziközműszolgáltatásról, valamint a közműves ivóvízellátásról és közműves szennyvízelvezetésről
szóló 38/1995. (IV.5) sz. Kormányrendelet a közműves ivóvízellátást és közműves
szennyvízelvezetést közüzemi szolgáltatásnak minősíti.
A vízi-közműveket üzemeltető Szolgáltatót a fenti kormányrendelet kötelezi a Felhasználóval
történő Szolgáltatási Szerződés megkötésére.
A közüzemi szerződés egyidejűleg több víziközmű-szolgáltatási ágazatra is kiterjedhet.
A víziközmű-szolgáltatásba bekapcsolt ingatlan tekintetében, a Szolgáltató és a lakossági
Felhasználó között a közüzemi szerződés a víziközmű-szolgáltatás igénybevételével is
létrejön.
Amennyiben a Felhasználó az igénybejelentésre adott szolgáltatói válaszban közölt műszaki
és gazdasági feltételeket – az érvényességi határidőn belül – teljesítette, Szolgáltató köteles a
közölt feltételeknek megfelelően szolgáltatási szerződést kötni.
A Szolgáltató a közműves ivóvíz és/vagy szennyvízelvezetés szolgáltatás igénybevételére
írásban köt szerződést, nevezetesen:
 ivóvíz-szolgáltatásra:
˗

az ingatlanon a bekötési vízmérő szerinti Felhasználókkal,

˗

ivóvíz mellékszolgáltatásra az elkülönített vízhasználókkal,

˗

időszakos vízszolgáltatást igénybevevő Felhasználókkal,

 szennyvízelvezetés szolgáltatásra:
˗

az ingatlanon a bekötési vízmérő szerinti Felhasználókkal,

˗

szennyvízelvezetés mellékszolgáltatásra az elkülönített vízhasználókkal, ha
azok a közműves szennyvízelvezetés szolgáltatást igénybe veszik.

˗

azokkal a Felhasználókkal, akik a közműves ivóvízellátást nem, de a
közműves szennyvízelvezetést igénybe veszik,

III.1. Szolgáltatási szerződés megkötésének feltételei
A Felhasználó a bekötés igénybejelentésével egyidejűleg az általános szerződéses
feltételekről írásos tájékoztatást kap, továbbá a bekötés várható költségeiről költségvetést –
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helyszíni felmérést követően – készít a Szolgáltató, mely ajánlata lakosság esetében az ajánlat
kézhezvételétől számított 60 napig, közület esetében 30 napig áll fenn.
A költségek a 38/1995. (IV. 5.) számú Kormányrendelet értelmében a megrendelőt terhelik és
köteles azt megelőlegezni, azaz az Ügyfélszolgálati irodán készpénzben, vagy csekken történő
feladás útján illetve banki átutalással befizetni.
Befizetés igazolását követően az ügyfélszolgálati irodán a szerződés megkötésre kerül:
 lakossági Felhasználó esetén az ingatlan tulajdonosa vagy egyéb jogcímen használója.
Ha a Felhasználó az ingatlannak nem tulajdonosa, akkor a tulajdonos írásos
hozzájárulása szükséges (Tulajdonosi záradék).
 közületi Felhasználó esetén a képviselőjének rendelkeznie kell az általa képviselt cég
30 napnál nem régebbi cégkivonatával, bírósági bejegyzésről szóló végzéssel,
meghatalmazással stb. és a szerződést aláíró személy aláírási jogosultságának
igazolásával. Ha a Felhasználó az ingatlannak nem tulajdonosa, akkor a tulajdonos
írásos hozzájárulása szükséges (Tulajdonosi záradék).
A szolgáltatási szerződés az 1. számú betétlap aláírásának időpontjában lép hatályba.
Egyedi esetben Ügyfélszolgálati csoportvezető döntése alapján a szolgáltatási szerződéses
ajánlat két példányban postázásra kerül, melynek egy példányát a Felhasználó jogosult
képviselője aláírva köteles 15 napon belül visszapostázni.
A már folyamatosan teljesített szolgáltatásokra a szerződés megkötését a Szolgáltató
kezdeményezi.
Amennyiben a Szolgáltató és a Felhasználó között meglévő szolgáltatási jogviszonyra – a
Felhasználó hibájából, vagy mulasztásából adódóan – az írásbeli szerződés nem jön létre, úgy
a Felek szolgáltatási jogviszonyára a Ptk. vonatkozó, valamint a 38/1995 (IV.5.)
Kormányrendelet előírásai az irányadók.
Ha a Felhasználó a szerződést – a szolgáltatás jogszabályban megállapított díját kivéve –
véleményeltérési nyilatkozattal írja alá, a Szolgáltató köteles a felek álláspontjának
egyeztetését 15 napon belül kezdeményezni. A szerződési ajánlatban foglaltak a Szolgáltatót
30 napig kötik.
Amennyiben a Felhasználó a részére megküldött szerződési ajánlatot változatlan tartalommal
elfogadja, vagy Szolgáltató Felhasználó véleményeltérési nyilatkozatával egyetért, felek
jogviszonyára a Szolgáltatási Szerződésben foglaltak az irányadók.
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III.2. Szolgáltatási szerződés típusai
III.2.1. Közüzemi szolgáltatási szerződés
III.2.1.1. Lakossági Felhasználókkal kötött Szolgáltatási szerződés
A szolgáltatási szerződés azon lakossági felhasználókkal kötendő, ivóvíz szolgáltatásra
és/vagy szennyvízelvezetésre, akik önálló bekötési vízmérővel rendelkeznek.
A szerződés a Felhasználó (az ingatlan tulajdonosa, vagy annak, a tulajdonos hozzájárulásával
egyéb jogcímen használója) és a Szolgáltató cégszerű aláírásával jön létre. Amennyiben a
Felhasználó nem az ingatlan tulajdonosa, a tulajdonos hozzájárulását is be kell szerezni.
III.2.1.2. Közületi Felhasználókkal kötött Szolgáltatási szerződés
Önálló bekötési víz-/szennyvízmérővel rendelkező gazdálkodó szervezetek ivóvízszolgáltatására és/vagy szennyvíz elvezetésére vonatkozó szolgáltatási szerződés, amely
mindkét fél részéről történő cégszerű aláírásával jön létre. Amennyiben a közületi Felhasználó
nem az ingatlan tulajdonosa, a tulajdonos hozzájárulását is be kell szerezni.
III.2.2. Mellékmérős Szolgáltatási szerződés
Az ellátott ingatlanon belül mellékvízmérővel elkülönített vízhasználatra az Elkülönített
vízhasználó a Szolgáltatóval szerződést köthet, a bekötési vízmérő szerinti Fenntartó egyidejű
hozzájárulásával. A szerződés megkötését, ha az Elkülönített vízhasználó a 38/1995.(IV.5)
Kormányrendeletben meghatározott feltételeknek eleget tesz, a Szolgáltató nem tagadhatja
meg.
A Mellékmérős szolgáltatási szerződés létrejöttének előfeltétele:
 az ingatlan vízfogyasztásának bekötési vízmérővel történő mérése, és az egész ingatlan
vízellátására vonatkozó Közüzemi Szolgáltatási Szerződés megkötése.
 a mellékvízmérőnek a házi vízvezeték-hálózatba történő beépítéséhez a bekötési
vízmérő szerinti Felhasználó, valamint azt követően a benyújtott műszaki tartalom
elbírálása alapján a Szolgáltató előzetes hozzájárulása szükséges. A Szolgáltatói
hozzájárulás iránti kérelem folyamatát II.2.8. pont tartalmazza.
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Amennyiben a fentiekben foglaltaktól eltérő beépítést vagy más, üzembe helyezést gátló
körülményt állapítanak meg, a Szolgáltató az üzembe helyezést megtagadhatja, és azt a
hozzájárulásban foglalt feltételek teljesítéséhez, az akadályok megszüntetéséhez kötheti.
A Szolgáltató köteles gondoskodni arról, hogy mellékvízmérőt üzembehelyezéskor az
elkülönített vízhasználó költségére sorszámozott plombával lássa el, mely a nyilvántartásba
vétel feltétele.
III.2.3. Közkifolyókra kötött Szolgáltatási szerződés
A Szolgáltató és a Felhasználó között létrejött olyan szolgáltatási szerződés, amelynek
alapján a Szolgáltató közműves vízellátásba be nem kötött ingatlanok lakóinak háztartási
vízszükségletét biztosítja.
A közkifolyókon keresztül történő vízfogyasztás az érvényes vonatkozó önkormányzati
rendelet mellékletében meghatározott átalányszámítással (fő/liter) kell megállapítani.
III.3. Szolgáltatási szerződés tartalmi követelményei
A szolgáltatási szerződésnek tartalmaznia kell:
 a teljesítés helyét;
 a szerződő felek – Felhasználó; Tulajdonos (ha a Felhasználó nem tulajdonosa az
ingatlannak); Szolgáltató – azonosító adatai körében a felek nevét, címét vagy jogi
személy, illetőleg jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén annak
székhelyét, adószámát, cégjegyzékszámát, statisztikai számjelét továbbá természetes
személy esetén a személyi adatok körében: anyja nevét, születési helyét, idejét;
 a Felhasználó azonosítóját;
 gazdálkodó szervezet esetén a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás megváltott (víz- és
szennyvíz) mennyiségét (m3/d);
 számla kiegyenlítésének a módját;
 Tulajdonosi záradékot;
 a szerződés tárgyának fontosabb műszaki jellemzőit;
 a szerződés időbeli hatályát, a szolgáltatás, illetőleg a víz- és szennyvízátadás
megkezdésének időpontját;
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 a szerződésszegés következményeit;
 a Felhasználó személyében bekövetkezett változás bejelentési kötelezettségét;
 egyéb, a szerződő felek által lényegesnek tartott feltételeket.
III.4. Szolgáltatási jogviszony alanyainak jogai és kötelezettségei
III.4.1. A Felhasználó jogai
A Felhasználó az érvényben lévő jogszabályok, valamint a Szolgáltatóval kötött
szolgáltatási szerződés alapján jogosult:
 a szolgáltatási szerződés tartama alatt az ivóvíz- és szennyvízelvezetési szolgáltatás
szerződéses feltételek szerinti igénybevételére;
 az igénybevett szolgáltatás minőségi és mennyiségi bővítését igényelni;
 a szolgáltatással kapcsolatos panaszok, észrevételek bejelentésére, a panasz érdemi
kivizsgálásának kérésére, illetőleg a vizsgálat eredményéről megfelelő tájékoztatásra;
 bekötési vízmérő soron kívüli felülvizsgálatának és hitelesítésének igénylésére.
III.4.2. A Felhasználó kötelezettségei
Felhasználó a szolgáltatási szerződés tartama alatt köteles:
 az ingatlan vízellátásának és szennyvízelvezetésének folyamatosságát szolgáló
berendezések állapotát rendszeresen ellenőrizni, karbantartásukról gondoskodni;
 a szolgáltatást kizárólag a szolgáltatási szerződésben meghatározott célra igénybe
venni;
 a Szolgáltató által végzett ellenőrzés lehetőségét biztosítani, az ellenőrzés során a házi
és a csatlakozó víziközmű hálózaton észlelt hibák kijavításáról, illetőleg az
előírásoktól eltérő víziközmű használat megszüntetéséről gondoskodni;
 a vízmérő akna, illetve vízmérőhely hozzáférhetőségének biztosításáról és
tisztántartásáról,
 a vízmérő épségéről, fagy elleni védelméről gondoskodni, továbbá a vízmérő
rendellenes működéséről a Szolgáltatót haladéktalanul értesíteni;
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 a vízmérő leszerelését megakadályozó, valamint az MKEH által elhelyezett mérő
hitelességét biztosító plombák sértetlen megőrzését és védelmét biztosítani;
 a Felhasználónak felróható okokból bekövetkezett kárt, megrongálódott vagy elveszett
vízmérő pótlásának, szerelésének, hitelesítésének költségét, és a Szolgáltató által
megállapított vízmennyiség (a fogyasztott víz mennyiségét a megelőző 365 nap összes
fogyasztásából egy napra számított átlagfogyasztás és a meghibásodás napjának
elfogadott határnapot megelőző legutolsó leolvasás napjától eltelt napok számának
szorzataként kell megállapítani) díját megfizetni;
 a bekötési-, törzshálózati vízmérő cseréjét hitelesítési időn belül biztosítani.
Amennyiben a vízmérőcserét a Szolgáltató bizonyíthatóan a Felhasználónak felróható
okból nem tudja elvégezni, hiteles bekötési vízmérő hiányában továbbra is a beépített
vízmérőről leolvasott érték alapján fogja az ivóvízfogyasztást megállapítani, és az így
elkészített számlákra reklamációt nem áll módunkban elfogadni.
 az ingatlan vízellátásával és szennyvízelvezetésével kapcsolatos átalakítási, bővítési és
megszüntetési munkákhoz a Szolgáltató írásbeli hozzájárulását beszerezni;
 a közegészségügyi és járványügyi szempontból tartózkodni az ivóvíz közműhálózatba
bekötött házi ivóvízhálózat helyi (egyedi) vízbeszerzési helyhez kapcsolt vezetékkel
(hálózattal) való összekötésétől;
 tartózkodni a bekötővezetéknek és a házi ivóvízhálózatnak elektromos hálózat és
berendezés, villámhárítók földelési céljára történő használatától;
 a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás díjának számla alapján határidőre történő
megfizetésére;
 az elkülönített vízhasználó tulajdonában lévő mellékvízmérőt(ket) hitelesíttetni, illetve
a mindenkori mérésügyi jogszabályokban foglalt előírásokat betartani;
 a Felhasználó személyében beállt változást a régi és új Felhasználó együttesen a
vízmérőállás megjelölésével a változástól számított 30 napon belül a Szolgáltatónak
bejelenteni. A bejelentés elmulasztása esetén az abból eredő károkért az elköltöző
Felhasználó és az új Felhasználó egyetemlegesen felel;
 kártalanítás nélkül tűrni a szolgáltatás közérdekből történő korlátozását;
 tartózkodni a víz más felhasználóhelyre és/vagy más ingatlanra a Szolgáltató
engedélye nélküli továbbadásától;
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 tartózkodni

az

elválasztott

rendszerű

csapadék-,

szennyvízhálózat

esetén

csapadékvizek szennyvízelvezető hálózatba történő bevezetésétől;
 tartózkodni a veszélyes anyagok szennyvízbe történő bevezetésétől.
 a Felhasználó személyében beállt változást a régi és új Felhasználó együttesen a
vízmérőállás megjelölésével a változástól számított 30 napon belül a Szolgáltatónak
bejelenteni. A bejelentés elmulasztása esetén az abból eredő károkért az elköltöző
Felhasználó és az új Felhasználó egyetemlegesen felel.
A Felhasználók közötti tulajdonjog átruházása esetén az új Felhasználó a Szolgáltató
nyilvántartatásában lévő víziközmű díjhátralékot/maradványértéket átvállalhatja. A
nyilatkozatnak tartalmaznia kell: a régi- és az átvállaló Felhasználó nevét, az ingatlan
címét, Szerződés számát, az átvállalás időpontját, a vízmérő állását, illetve gyári
számát. Az új Felhasználóval a Közüzemi Szolgáltatási Szerződés megkötésének
feltétele a díjhátralék/maradványérték kiegyenlítése.
III.4.3. A Szolgáltató jogai
A Szolgáltató a szolgáltatási szerződés tartama alatt jogosult:
 ellenőrizni, hogy a Felhasználó a szolgáltatást a hatályos jogszabályokban és jelen
üzletszabályzatban meghatározott módon és célokra (pl. közületi Felhasználónál a
Közüzemi Szolgáltatási Szerződésben szereplő mennyiségben) veszi-e igénybe;
 a szolgáltatatás ellenértékének beszedésére;
 eredménytelen

fizetési

felszólítás

esetén

a

szerződésszegés

szankcióinak

alkalmazására;
 a szolgáltatás indokolt okból történő szüneteltetésére, illetőleg a rendelkezésre álló
vízmennyiség természeti vagy egyéb elháríthatatlan okból történő csökkenése esetén a
vízfogyasztás korlátozására;
 ha a díjelszámolás alapjául szolgáló vízmérő nem mér, rendellenesen vagy hibásan
működik, illetőleg nem olvasható le, a fogyasztott víz mennyiségét a megelőző 365
nap összes fogyasztásából egy napra számított átlagfogyasztás és a meghibásodás
napjának elfogadott határnapot megelőző legutolsó leolvasás napjától eltelt napok
számának szorzataként kell megállapítani;
 ellenőrizni felszerelt vízmérők állását és műanyag zárainak sértetlenségét.
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III.4.4. A Szolgáltató kötelezettségei
A Szolgáltató a Szolgáltatási szerződés tartama alatt köteles:
 vállalni az ingatlan ivóvíz-minőségű vízellátását, szennyvízelvezetését a mindenkori
hatályos jogszabályokban, valamint a vízjogi üzemeltetési engedélyben rögzített
mennyiségben és módon. Az ivóvíz minőségre a mindenkor hatályos előírások az
irányadók, melyet a Szolgáltató az ivóvíz-szolgáltatási pontig biztosít.
 az ivóvíz szolgáltatást legalább 1,5 bar és legfeljebb 6 bar hálózati nyomás mellett a
szolgáltatási ponton köteles teljesíteni. Ettől eltérő szolgáltatást a Szolgáltatótól külön
lehet kérni;
 Ha az ivóvíz szolgáltatása a belterület legalább 20 %-át, illetőleg 500-nál több
személyt érintően előre tervezetten 12 órát, vagy üzemzavar esetén 6 órát szünetel, a
Szolgáltató az ivóvíz szükséglet kielégítéséről más módon köteles gondoskodni a
létfenntartáshoz szükséges 10 liter/fő mennyiségben. A 12 órát meghaladó, de 24
óránál rövidebb szolgáltatás-kimaradás esetén 25 liter/fő, 24 órát meghaladóan, 30
liter/fő /nap az előírt ivóvíz mennyiség;
 a szolgáltatás tervezett műszaki okból szükségessé váló csökkentéséről vagy időszakos
szüneteltetéséről, esetleges mennyiségi vagy minőségi változásairól a Felhasználót a
Ellátásért felelősön keresztül értesíteni, szükség esetén ideiglenes ellátásról
gondoskodni;
 a bekötési vízmérők mindenkori mérésügyi jogszabályokban előírt időszakonkénti
hitelesíttetését, cseréjét, fém vagy egyéb zárral történő ellátását saját, költségére
elvégezni;
 a Felhasználó írásos kérésére a bekötési vízmérő rendkívüli felülvizsgálatáról, illetve
hitelesíttetéséről gondoskodni, melyre vonatkozó részleteket jelen Üzletszabályzat
V.2. Fogyasztásmérők javítása, hitelesítése, beméretése és cseréje pontja tartalmazza;
 a bekötési vízmérőt valamint az elkülönített vízhasználatot mérő mellékvízmérőt
leolvasni és a fogyasztásról kiállított számlát a Felhasználó részére eljuttatni;
 a Felhasználói panaszokat kivizsgálni és a vizsgálat eredményéről a Felhasználót
írásban tájékoztatni;
 mellékszolgáltatási szerződés megkötésekor, az elkülönített vízhasználó költségére, a
mellékvízmérőt sorszámozott plombával ellátni.
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III.5. Szerződésszegés és jogkövetkezményei
III.5.1. Szerződésszegés a Szolgáltató részéről
A Szolgáltató szerződésszegést követ el, amennyiben a Szolgáltatási szerződéseiben foglalt
kötelezettségeinek nem tesz eleget. A Szolgáltató a Szolgáltatási szerződés megszegésével
okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerint felelősséggel tartozik.
III.5.2. Szerződésszegés a Felhasználó részéről
A Felhasználó szerződésszegést követ el, amennyiben a Szolgáltatási szerződésben foglalt
kötelezettségeit megszegi.
A Felhasználó a Szolgáltatási szerződésben vállalt kötelezettségeinek megszegésével a
Szolgáltatónak okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerint kártérítési felelősséggel
tartozik.
A szerződésszegés, díjfizetés elmulasztása miatti következményeit a V.9. és V.10. pontok
tartalmazzák.
A szolgáltatás szabályszerű igénybevételének megsértése esetén a Szolgáltató a helyi
önkormányzat jegyzőjéhez fordulhat, aki hatósági jogkörében eljárva kötelezi a Felhasználót
az előírásoktól eltérő víziközmű használat megszüntetésére, saját költségén történő eredeti
állapot helyreállítására.
III.6. Szolgáltatási szerződés megszűnésének, megszűntetésének esetei
III.6.1. Szerződés felmondása a Felhasználó részéről

A Felhasználó


amennyiben az ingatlan tulajdonosa,



az egyéb jogcímen használó a Tulajdonos hozzájárulásával együtt

kizárólag mellékszolgáltatási szerződés felmondására jogosult, írásban 60 napos határidővel.
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III.6.2. Felmondás a Szolgáltató részéről
A nem lakossági Felhasználó (kivéve egészségügyi és gyermekintézmények) esetében a
közüzemi ivóvíz-szolgáltatást felfüggesztheti, ha a Felhasználó a szolgáltatás díját felszólítás
ellenére sem fizeti meg, 45 napon túli díjtartozás esetén 30 napos határidővel és írásban
Szolgáltató a Szolgáltatási szerződést felmondhatja.
A megkötött mellékszolgáltatási szerződést a Szolgáltató 60 napon túli díjtartozás esetén
további 30 napos határidővel felmondhatja.
Az Elkülönített vízhasználatra vonatkozó mellékszolgáltatási szerződést a Szolgáltató a
fentieken túl, 15 napos felmondási határidővel abban az esetben is felmondhatja, ha az
Elkülönített vízhasználó a mellékvízmérőnek a mindenkori mérésügyi jogszabályokban
meghatározottak szerinti hitelesíttetését elmulasztotta.
Az elkülönített vízhasználatra vonatkozó mellékszolgáltatási szerződést a Szolgáltató jogosult
felmondani 30 napos határidővel, amennyiben a Felhasználó nem biztosítja évente legalább 1
alkalommal a vízmérőhely hozzáférhetőségét.
A mellékszolgáltatási szerződések felmondásáról a bekötési vízmérő Felhasználóját a
Szolgáltató köteles tájékoztatni.
A mellékszolgáltatási szerződés újra indításának költségei a Felhasználót terhelik.
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IV. A szolgáltatás ár- és díjképzés rendszere
IV.1. A szolgáltatás ár- és díjképzés rendszerének elemei
 alapdíj a fogyasztásmérő névleges átmérője szerinti díj,
 ivóvíz szolgáltatásra, valamint szennyvízelvezetésre és -kezelésre vonatkozó díj,
 víziközmű fejlesztési hozzájárulási díj,
 egyéb szolgáltatások díjai: Árjegyzék (honlapunkon és ügyfélszolgálati irodáinkon
kifüggesztve megtalálható) szerint, egyedi költségvetések alapján.
IV.2. Alapdíj rendszere
Az alapdíj összege a fogyasztásmérő névleges átmérője szerint kerül megállapításra.
IV.3. Ivóvíz szolgáltatás, valamint szennyvízelvezetés és kezelés díjképzése
A víziközmű-szolgáltatás díjai víziközmű-szolgáltatási ágazatonként, a költségekre, árakra,
díjakra vonatkozó közgazdasági összehasonlító elemzések felhasználásával, a következő
szempontok alapján kerül meghatározásra:


A díjaknak ösztönözniük kell a biztonságos és legkisebb költségű víziközműszolgáltatást, a gazdálkodás hatékonyságának javítását, a kapacitások hatékony
igénybevételét, a szolgáltatás minőségének folyamatos javítását, valamint a természeti
erőforrások kímélete elvének érvényesülését;



figyelembe kell venni a folyamatos és biztonságos víziközmű-szolgáltatás-, valamint a
környezetvédelmi

kötelezettségek

teljesítésének

–

ideértve

különösen

a

vízbázisvédelem – indokolt költségeit.


Egyesített csapadékvíz- és szennyvízelvezető rendszerek tekintetében, a csapadékvízelvezetés költségei a szennyvízelvezetés és -tisztítás díjában térülnek meg.
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IV.4. Víziközmű-fejlesztési hozzájárulási díj és számításának szabályai
A nem lakossági felhasználó a víziközmű-szolgáltatóval kötött szerződésben foglaltak
szerint a víziközmű-szolgáltató részére víziközmű-fejlesztési hozzájárulást fizet:


közüzemi szerződéskötés esetében a víziközmű-szolgáltatásba bekapcsolni kívánt
ingatlanhoz biztosítandó szolgáltatási kapacitásért,



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



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

Víziközmű-fejlesztési hozzájárulást nem kell fizetnie a központi költségvetési szervnek és
annak intézményének, a helyi önkormányzatnak és annak költségvetési intézményének,
valamint normatív állami támogatásban részesülő, közfeladatot ellátó, nem nyereség- és
vagyonszerzési célt szolgáló egyéb intézménynek.
A víziközmű-fejlesztési hozzájárulást úgy kell meghatározni, hogy az igények befolyásolásán
keresztül segítse elő a legkisebb költség elvének érvényesülését, valamint vegye figyelembe a
víziközmű-rendszerbe később bekötött felhasználók bekötésének hatásaiból származó
előnyöket.
A víziközmű-fejlesztési hozzájárulás összegét a közműves ivóvízellátás, valamint a közműves
szennyvízelvezetés és -tisztítás tekintetében külön-külön, tételesen kell megállapítani.
A víziközmű-fejlesztési hozzájárulás mindenkori egységárát az Árjegyzékünk tartalmazza.
A víziközmű-fejlesztési hozzájárulás mennyiségi mértékének megállapítása a jóváhagyásra
benyújtott tervdokumentációban szereplő – tervező által megadott – vízigény és/vagy a
keletkező szennyvízmennyiség alapján történik.
Minimális megváltható víziközmű fejlesztési hozzájárulás mennyiségi mértéke: 0,25m3/d.
A víziközmű-fejlesztési hozzájárulás mennyiségi alapja az előző év összes fogyasztásából egy
napra számított mennyisége. A Szolgáltató a Felhasználó által megvásárolt víziközmű
fejlesztési-hozzájárulás nagyságát éves rendszerességgel felülvizsgálja. 0,1 m3/d-t meghaladó
növekedés esetén Felhasználó a növekmény nagyságának megfelelően víziközmű-fejlesztési
hozzájárulást köteles fizetni.
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A nem lakossági felhasználó az adott felhasználási helyen a víziközmű-fejlesztési
hozzájárulás megfizetésével a megvásárolt közműfejlesztési kvóta erejéig jogosulttá válik a
szolgáltatás igénybevételére.
A víziközmű-szolgáltatási ágazatokra megállapított víziközmű-fejlesztési kontingensek az
ágazatok között nem cserélhetők át.
A víziközmű-fejlesztési hozzájárulás kizárólag azon település víziközmű-fejlesztési
igényeivel összefüggésben – beleértve a felhasználó részére kiépítendő ivóvíz-, vagy
szennyvíz-bekötővezetéket is – használható fel, ahol a hozzájárulás megfizetésével érintett
felhasználási hely található.
A víziközmű–fejlesztési hozzájárulást az Ellátásért felelős részére Társaságunk elkülönítetten
kezeli, és egyeztetés alapján kizárólag víziközmű fejlesztésre használja.
IV.5. Egyéb szolgáltatások díjai
Az egyéb szolgáltatások díjtételeinek megállapításánál a Szolgáltató a legkisebb költség
elvét alkalmazza, mely szerint a víziközmű-rendszer fejlesztésének tervezése és
megvalósítása, valamint a víziközmű üzemeltetése során olyan megoldásokat kell előnyben
részesíteni, amelyek a jogszabályokban, esetlegesen pályázati kiírásban megjelölt időtartam
alatt, ezek hiányában a víziközmű várható élettartama során a víziközmű üzemeltetési
biztonságának megtartása vagy javítása mellett a legkisebb mértékben eredményezik a
víziközmű-szolgáltatás díjainak emelkedését.
Az egyéb szolgáltatások díjtételeinek mindenkori egységárát az Árjegyzékünk tartalmazza.
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V. A szolgáltatás ellenértékének elszámolása
V.1. Az elszámolás alapját képező mérőberendezések
V.1.1. Bekötési vízfogyasztásmérő
A felhasználási hely vízfogyasztásának mérésére, az ivóvízhálózatba beépített – az áramló
víz mennyiségének meghatározására szolgáló – hitelesített mérőeszközt kell felszerelni.


Szolgáltató a kezelésében lévő vízmérőknek a mérésügyi jogszabályokban előírt
időszakos hitelesítéséről saját költségén köteles gondoskodni. A mérésügyről szóló
1991. évi XLV. tv. végrehajtásáról rendelkező, 127/1991. (X.9.) Kormányrendelet 2.
számú melléklet I. fejezet 1. pontja szerint:
„1. Vízmérők
a)



bekötési és törzshálózati

A hitelesítés hatálya 4 év.”

A vízmérők szabályos beépítésére, elhelyezésére vonatkozó feltételeket, előírásokat a
II.2.7.

(Bekötési

vízmérők,

ikermérők,

mellékvízmérő

mérőhely

kialakítása,

felszerelésének általános követelményei) pont tartalmazza.


A bekötési vízmérőt üzembe helyezéskor a Szolgáltató illetéktelen beavatkozás
megakadályozása céljából sorszámozott plombával látja el.



A vízmennyiség elszámolásának alapjául szolgáló vízmérők, és a leszerelésüket
megakadályozó plombák sértetlen megőrzéséért és védelméért a Felhasználó a felelős
és a neki felróható okból megrongálódott, elfagyott vagy elveszett vízmérő javításának,
pótlásának, szerelésének, továbbá a hitelesítésének költségeit köteles a Szolgáltatónak
megtéríteni.

 A Felhasználó a vízmérőakna, illetve ivóvízmérési hely hozzáférhetőségének
biztosításáról és tisztán tartásáról, a vízmérő fagy elleni megfelelő védelméről
gondoskodni

köteles.

A

vízmérő

rendellenes

működéséről

a

Szolgáltatót

haladéktalanul értesíteni köteles.
 Szolgáltatónak jogában áll a mérőt havi rendszerességgel ellenőrizni, leolvasni.
 A Felhasználó szokásainak megváltozása miatt lecsökkent/növekedett vízigényére
hivatkozva – költség ellenében – kérheti a Szolgáltatót, hogy az új vízfelhasználáshoz
igazodó vízmérőt építsen be. A vízmérő szakszerű beépítésének érdekében adott
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esetben a bekötővezeték átépítése is szükséges. A mérőhely átépítéséhez szükséges
eljárási rendet a II.2. Szolgáltatás létrehozása pont tartalmazza.
V.1.2. Szennyvíz mennyiségmérő
A szennyvízelvezetési helyről a szennyvízelvezető műbe kerülő szennyvíz mennyisége
méréssel, mérés hiányában pedig az adott helyen fogyasztott (számlázott) vízmennyiség
alapulvételével állapítható meg.
 A szennyvíz mennyiségének mérésére csak olyan mérő alkalmazható, amelyhez a
szolgáltató előzetesen hozzájárult. A méréssel történő szennyvízszolgáltatás
elszámolásának feltételeit a közüzemi szerződésben rögzíteni kell.
 A Felhasználó a tulajdonában lévő mérő(k) hitelesíttetéséről, kalibrálásáról, rendkívüli
vizsgálatáról saját költségére köteles gondoskodni. Ha a hitelesítést, kalibrálást – az
arról való gondoskodást – elmulasztja, a Szolgáltató a Szolgáltatási Szerződést 30
napos határidővel felmondhatja.
 Az átadási szennyvízmérőt üzembe helyezéskor a Szolgáltató illetéktelen beavatkozás
megakadályozása céljából sorszámozott plombával látja el.
 Az elszámolás alapjául szolgáló mérő(k) leszerelését megakadályozó plombák
sértetlenségének megőrzéséért és védelméért a Felhasználó a felelős.
 Szolgáltatónak jogában áll a mérőt havi rendszerességgel ellenőrizni, leolvasni.
V.1.3. Mellékmérő
A bekötési vízmérő utáni felhasználási hely(ek) elkülönített fogyasztásának mérésére a
mellékvízmérő szolgál.
Az Elkülönült vízhasználó a saját tulajdonában lévő mellékvízmérő hitelesíttetéséről,
rendkívüli vizsgálatáról saját költségére köteles gondoskodni.
A mérésügyről szóló 1991. évi XLV. tv. végrehajtásáról rendelkező 127/1991. (X.9.)
Kormányrendelet 2. számú melléklet I. fejezet 1. pontja szerint:
„1. Vízmérők
b)

mellékvízmérő elszámolásra
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A hitelesítés hatálya 6 év.”

A Szolgáltató kötelezettsége a mellékvízmérőt üzembe helyezéskor az elkülönített
vízhasználó költségére sorszámozott plombával ellátni.
Az elszámolás alapjául szolgáló mellékvízmérő leszerelését megakadályozó plombák
sértetlenségének megőrzéséért és védelméért a Felhasználó a felelős.
A Szolgáltató lehetőséget biztosít a társasházi, lakásszövetkezeti Felhasználói részére, hogy
csoportos mellékmérő csere alkalmával számukra kedvezőbb díjon vegyék igénybe a
csoportos plombálást. A kedvezményes plombálás díja árjegyzékünkben megtalálható.
Ha a hitelesítést – az arról való gondoskodást – az elkülönített vízhasználó elmulasztja, a
Szolgáltató a mellékszolgáltatási szerződést 30 napos határidővel felmondhatja.
Amennyiben a fentiekben foglaltaktól eltérő beépítést vagy más, üzembe helyezést gátló
körülményt állapítanak meg, a Szolgáltató az üzembe helyezést megtagadhatja, és azt a
hozzájárulásban foglalt feltételek teljesítéséhez, az akadályok megszüntetéséhez kötheti.
Szolgáltatónak jogában áll a mérőt havi rendszerességgel ellenőrizni, leolvasni.
V.1.4. Locsolóvízmérők
A Szolgáltató lehetőséget biztosít a Felhasználó költségére, az ingatlanon belül locsolási
célú vízfelhasználást regisztráló vízmérő beépítésére, melyet a bekötési vízmérővel egy
aknában kell elhelyezni.
A mérésügyről szóló 1991. évi XLV. tv. végrehajtásáról rendelkező 127/1991. (X.9.)
Kormányrendelet 2. számú melléklet I. fejezet 1. pontja szerint:
„1. Vízmérők
c)

mellékvízmérő elszámolásra

A hitelesítés hatálya 6 év.”

A Szolgáltató kötelezettsége a locsolóvízmérőt üzembe helyezéskor az Elkülönített
vízhasználó költségére sorszámozott plombával ellátni.
Az elszámolás alapjául szolgáló locsolóvízmérő leszerelését megakadályozó plombák
sértetlenségének megőrzéséért és védelméért a Felhasználó a felelős.
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A Felhasználó a locsolóvízmérő hitelesíttetéséről, rendkívüli vizsgálatáról saját költségére
köteles gondoskodni. Ha a hitelesítést – az arról való gondoskodást – elmulasztja, a
Szolgáltató a Szolgáltatási szerződést 30 napos határidővel felmondhatja.
Amennyiben a fentiekben foglaltaktól eltérő beépítést vagy más, üzembe helyezést gátló
körülményt állapítanak meg, a Szolgáltató az üzembe helyezést megtagadhatja, és azt a
hozzájárulásban foglalt feltételek teljesítéséhez, az akadályok megszüntetéséhez kötheti.
Szolgáltatónak jogában áll a mérőt havi rendszerességgel ellenőrizni, leolvasni.
V.1.5. Törzshálózati (közkút, tűzivíz) fogyasztás elszámolására szolgáló mérő
A közkút és tűzivíz felhasználási hely vízfogyasztásának mérésére, az ivóvízhálózatba
beépített – az áramló víz mennyiségének meghatározására szolgáló – hitelesített mérőeszközt
kell felszerelni. A beépítés, elhelyezés, átépítés kapcsán felmerülő költségek az Ellátásért
felelőst terhelik.
Szolgáltató a kezelésében lévő vízmérőknek a mérésügyi jogszabályokban előírt időszakos
hitelesítéséről saját költségén köteles gondoskodni. A mérésügyről szóló 1991. évi XLV. tv.
végrehajtásáról rendelkező 127/1991. (X.9.) Kormányrendelet 2. számú melléklet I. fejezet 1.
pontja szerint:
„1. Vízmérők
a)

bekötési és törzshálózati

A hitelesítés hatálya 4 év.”

A vízmérők szabályos beépítésére, elhelyezésére vonatkozó feltételeket, előírásokat a II.2.7.
Bekötési vízmérők, ikermérők, mellékvízmérő mérőhely kialakítása, felszerelésének általános
követelményei pont tartalmazza.
A bekötési

vízmérőt

üzembe helyezéskor

a Szolgáltató

illetéktelen beavatkozás

megakadályozása céljából sorszámozott plombával látja el.
Az Ellátásért felelős az elszámolás alapjául szolgáló vízmérő leszerelését megakadályozó
plombák sértetlenségének megőrzéséért és védelméért a felelős.
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Az Ellátásért felelős köteles:
 gondoskodni a vízmennyiség elszámolásának alapjául szolgáló vízmérők, és a
leszerelésüket megakadályozó plombák sértetlen megőrzéséről és védelméről;
 a neki felróható okból megrongálódott, elfagyott vagy elveszett vízmérő javításának,
pótlásának, szerelésének, továbbá a hitelesítésének költségeit a Szolgáltatónak
megtéríteni;
 a vízmérőakna, illetve ivóvíz mérési hely hozzáférhetőségének biztosításáról és tisztán
tartásáról, a vízmérő fagy elleni megfelelő védelméről gondoskodni;
 a vízmérő rendellenes működéséről a Szolgáltatót haladéktalanul értesíteni.
Szolgáltatónak jogában áll a mérőt havi rendszerességgel ellenőrizni, leolvasni.
V.1.6. Ideiglenes vízmérők felszerelése
A Felhasználó időszakos vízszolgáltatás igénybevételére ideiglenes hiteles vízmérő
felszerelését írásban kérelmezheti, feltüntetve a felhasználás pontos helyét, időtartamát, az
igényelt mennyiséget, a fogyasztás jellegét. Egyedi megállapodás alapján 30 napot nem
meghaladó időszakra a Szolgáltató a felmerülő költségek megtérítése ellenében biztosítja az
ideiglenes vízvételezést.
V.2. Fogyasztásmérők javítása, hitelesítése, beméretése és cseréje
V.2.1. Javítás, hitelesítés
A vízmérő javítás feladata a lejárt hitelesítésű vagy elhasználódott vízmérők
méréstechnikai tulajdonságainak helyreállítása, ezt követően hatósággal való hitelesíttetése.
Társaságunk Vízmérő javító műhelyt és Hitelesítő laboratóriumot működtet, melyben a
vízmérők hitelesítését az MKEH Területi Hatósága végzi. A Szolgáltató nem csak saját
szolgáltatási területén lévő bekötési és törzshálózati hidegvízmérőit, hanem külső
megrendelők által beszállított mérőberendezéseket is javít és hitelesít. A javítás és hitelesítés
díjait Árjegyzékünk tartalmazza.
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Kötelező hitelesítésű mérőeszközöket – vízmérő – csak az arra kijelölt hatóság, az MKEH
hitelesíthet. A mérőberendezések hitelesítésénél a következő jogszabályokat és előírásokat
vesszük figyelembe:


1991. évi XLV törvény a mérésügyről;



a törvény végrehajtására kiadott 127/1991. (X.9.) Kormányrendelet;



az MKEH 1/2000. számú hitelesítési előírása.

A hitelesítés bizonyítványait és jegyzőkönyveit megrendelőink kérésére rendelkezésükre
bocsátjuk.
V.2.2. Beméretés
Ha a Felhasználó vitatja az egyébként hiteles vízmérőjének pontosságát, kérheti annak
rendkívüli vizsgálatát. A vizsgálatot írásban kell megrendelnie az Ügyfélszolgálati csoportnál.
A Felhasználó két vizsgálat közül választhat:
 Szolgáltatói rendkívüli vizsgálat (MKEH nélküli vizsgálat);
 MKEH rendkívüli hitelesítés.
A bemérés mindkét esetben hitelesítő laboratóriumban történik, a Felhasználó jelenlétében.
Ezt megelőzően a Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót a vizsgálat várható költségeiről, a
költségviselés szabályairól, és a vízmérő kiszerelés időpontjáról.
Beméretés - vizsgálat folyamata:
 Az előre egyeztetett időpontban a vízmérőt a Szolgáltató szakemberei kiszerelik,
zárható dobozba helyezik, melyet sorszámozott plombával lezárnak. A leszerelésről
jegyzőkönyv (16. számú melléklet) és fényképfelvétel készül, mely tartalmazza a
leszerelt mérő állását és állapotát. A jegyzőkönyv egy példánya a Felhasználót illeti.
 A Szolgáltató a Felhasználót előzetesen értesíti a vizsgálat időpontjáról.
 A lezárt doboz a Szolgáltató és a Felhasználó együttes jelenlétében nyitható fel.
Amennyiben a Felhasználó az MKEH rendkívüli hitelesítését kezdeményezi, akkor a
lezárt doboz a három fél együttes jelenlétében nyitható fel.
 A vizsgálat az MKEH előírásai alapján kerül végrehajtásra, melynek eredményéről
mérési jegyzőkönyv készül és egy példánya a Felhasználónak átadásra kerül.
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 Ha a Felhasználó vitatja a Szolgáltató pontossági vizsgálatának módszerét, és annak
eredményét, kérheti a mérő más laboratóriumban az MKEH képviselőjének
jelenlétében történő rendkívüli hitelesítését, és/vagy szerkezeti vizsgálatát, melyet az
MKEH budapesti laboratóriumában végeznek.
 A beméretés díjai Árjegyzékünkben megtekinthetők.
Beméretés fizetési feltételei:
 Abban az esetben, ha a pontossági vizsgálaton a vízmérő „megfelelő” minősítést kap,
a vizsgálat költségei a Felhasználót terhelik. A vizsgálat díjai Árjegyzékünkben
megtekinthetők. A reklamáció tárgyát képező meghatározott időszakra fogyasztott
vízmennyiség víz- és csatornadíja a Felhasználót terheli.
 Amennyiben a pontossági vizsgálaton a vízmérő „nem megfelelő” minősítést kap,
akkor a vizsgálat költségeit a Szolgáltató viseli. A reklamáció tárgyát képező
meghatározott időszakra fogyasztott víz mennyiségét a meghibásodást megelőző 365
nap összes fogyasztásából egy napra számított átlagfogyasztás és a meghibásodás
napjának elfogadott határnapot megelőző legutolsó leolvasás napjától eltelt napok
számának szorzataként kell megállapítani.
V.2.3. Vízmérőcsere
A bekötési és a törzshálózati vízmérők 127/1991. (X.9.) Kormányrendelet alapján 4 évente
esedékes újrahitelesítéséről, ütemezett cseréjéről a Szolgáltató saját költségén köteles
gondoskodni.
Bekötési és törzshálózati vízmérőcsere folyamata
A Szolgáltató a csere időpontjáról a Felhasználót legalább 5 nappal az ütemezett csere előtt
köteles kiértesíteni. A vízmérő cseréjét a Szolgáltató szakembere a Felhasználó vagy
megbízottja, törzshálózati vízmérő esetében az Ellátásért Felelős vagy megbízottja
jelenlétében végzi el, melyről fényképfelvétel készül, valamint a Közüzemi szolgáltatási
szerződés mellékletét képező „1. számú betétlap” kerül kiállításra. (3. számú melléklet) Az
abban foglalt adatok helyességét Felhasználó aláírásával igazolja.
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A vízmérő cserét követően 3 napig a Szolgáltató a vízmérőt leszereléskori állapotában
megőrzi, a mérőállás kapcsán felmerülő reklamáció érdekében.
Amennyiben a vízmérőcserét a Szolgáltató a hitelesítési időn belül bizonyíthatóan a
Felhasználónak felróható okból nem tudja elvégezni, hiteles bekötési vízmérő hiányában
továbbra is a beépített vízmérőről leolvasott érték alapján fogja az ivóvízfogyasztást
megállapítani, és az így elkészített számlákra reklamációt nem áll módunkban elfogadni.
Mellékvízmérő és locsolóvízmérő csere folyamata
A mellékszolgáltatási szerződés szerinti elszámolás alapját képező vízmérő az Elkülönített
vízhasználó tulajdona, ezért az 127/1991. (X.9.) Kormányrendelet alapján 6 évente esedékes
újrahitelesítéséről, cseréjéről saját költségén köteles gondoskodni.
A Szolgáltató kötelezettsége, hogy a vízmérőt üzembehelyezéskor az Elkülönített vízhasználó
költségére – a plombázási díj megfizetését követően a Felhasználóval előre egyeztetett
időpontban – sorszámozott plombával lássa el. A plombázás díja Ügyfélszolgálatainkon
kifüggesztett, honlapunkon szereplő mindenkori érvényes Árjegyzékünkben megtekinthető. A
plombázást a Szolgáltató a Felhasználó vagy megbízottja jelenlétében végzi el. Az adatok
valódiságának elismerése az „1. számú betétlap” (3. számú melléklet) aláírásával történik.
Ha a hitelesítést az Elkülönített vízhasználó elmulasztja, a Szolgáltató a Mellékszolgáltatási
szerződést 15 napos határidővel felmondhatja. Szolgáltatási szerződés felmondásáról a
Szolgáltató értesíti a bekötési vízmérő szerinti Felhasználót.
V.3. A fogyasztás megállapítása
Az elszámolási időszakban a szolgáltatott ivóvíz mennyiségét, illetve az adott
Felhasználási helyről elvezetett szennyvíz mennyiségét a Szolgáltató a fogyasztást mutató
ivóvízmérő és/vagy szennyvízmérő leolvasásából nyert adatok alapján állapítja meg.
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V.3.1. Ivóvíz mennyiségének meghatározása
Az ingatlanon fogyasztott víz mennyisége szempontjából a bekötési vízmérő az irányadó.
A bekötési vízmérő és az elkülönített vízhasználatokat mérő mellékvízmérők mérési
különbözetéből megállapított fogyasztási különbözetet a bekötési vízmérő szerinti
Felhasználó köteles a Szolgáltatónak megfizetni, továbbá tájékoztatni az épületen belüli belső
elszámolás módjáról.
Ha a díjelszámolás alapjául szolgáló bekötési vízmérő nem mér, rendellenesen vagy hibásan
működik, illetőleg nem olvasható le, a fogyasztott víz mennyiségét a meghibásodást megelőző
365 nap összes fogyasztásából egy napra számított átlagfogyasztás és a meghibásodás
napjának elfogadott határnapot megelőző legutolsó leolvasás napjától eltelt napok számának
szorzataként kell megállapítani.
Abban az esetben, ha a Felhasználó a tulajdonában lévő házi ivóvízhálózat, csatlakozó
víziközmű-hálózat, valamint a mérőhely rendszeres ellenőrzésére és karbantartására
vonatkozó kötelezettségét nem teljesítette, és ebből kifolyólag meghibásodás következett be,
köteles a vízmérő adatai szerinti mennyiség után kiszámlázott díjat a Szolgáltatónak
megfizetni.
V.3.2. Szennyvíz mennyiségének meghatározása
A Szolgáltató által elvezetett szennyvíz mennyisége szennyvízmennyiség mérővel, mérés
hiányában pedig az adott helyen fogyasztott (számlázott) vízmennyiség alapulvételével
állapítandó meg.
Nem vehető figyelembe a szennyvíz mennyiségének meghatározásánál:
 az a szennyvízmennyiség, ami a vízjogi üzemeltetési engedélye alapján önálló
szennyvízelvezető műben vagy befogadóban nyert elhelyezést,
 az a szennyvízmennyiség, amelynek a szennyvízelvezető műbe vezetését minőségi
vagy egyéb okok miatt az illetékes hatóság megtiltotta és elhelyezését a Felhasználó
igazolta,
 az a szennyvízmennyiség, amely az ivóvízvezeték – Felhasználó felelősségi körébe
tartozó vezetékszakaszon történő – meghibásodás következtében a környezetben
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elszivárgott. Meghibásodás tényét a Felhasználónak dokumentumokkal igazoltan
(fényképfelvétellel, bizonylatokkal, anyagszámlák csatolásával) kérelmezni kell a
Szolgáltatótól.
 Szolgáltató

engedélyével

locsolási

célra

felszerelt

mellékvízmérővel

mért

vízfelhasználás, mely nem kerül a közcsatorna hálózatba.
V.4. Vízmérő leolvasás
A vízmérővel ellátott Felhasználási helyeken a szolgáltatott vízmennyiség elszámolásának
alapja a vízmérő mérési adatainak leolvasása.
A vízmérők leolvasását a Szolgáltató a következő periódusokban végzi:
 Közületi és lakossági Felhasználóknál havi rendszerességgel;
 Bekötési- és Társasházi bekötési mérő fényképes leolvasásra évente két alkalommal
(első félévben márciustól júniusig, a második félévben júliustól októberig terjedő
időszakban);
 Zártkertes (hobbi) övezetben évente két alkalommal, júniusban és szeptemberben (A
leolvasások pontos időpontjáról az érintett Felhasználókat hirdetményben értesíti a
Szolgáltató).
 Rendkívüli

leolvasás

történik

pl.

mérőcserénél,

tulajdonos

váltásnál, mérő

ellenőrzésénél.
A havi rendszeres leolvasást a Szolgáltató vízmérő leolvasó dolgozói végzik (a Felhasználó
által közölt leolvasás kivételével), akik fényképes azonosító igazolvánnyal rendelkeznek.
 A Felhasználó köteles beengedni a Szolgáltató képviselőjét (vízmérő leolvasó
dolgozót) a vízmérő leolvasás elvégzésére.
 A leolvasott fogyasztási értékeket, a leolvasás kódját (a számla hátoldalán
megtalálható), időpontját a vízmérő leolvasók elektronikus formában rögzítik.
 A fogyasztási alapadatok megállapítása (vízmérők leolvasása) indokolt esetben
Felhasználó által történő leolvasáson is alapulhat.
 A fényképes leolvasás a Felhasználó által közölt adatokat felülírja.
A Szolgáltató lehetőséget biztosít Társasházak, Lakásszövetkezetek esetén közös ellenőrző
leolvasásra is előzetes írásos igénybejelentés alapján. A vízmérő leolvasó és a Társasház,
Lakásszövetkezet megbízottja egyeztetett időpontban, közösen olvassák le a bekötési- és a
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mellékvízmérőket. A leolvasás eredményét, külön erre a célra rendszeresített jegyzőkönyvben
rögzítik, melyet aláírásukkal hitelesítenek. A közös ellenőrző leolvasásért a Szolgáltató külön
díjat nem számít fel.
A Szolgáltató a Felhasználók részére a mérőállás közlésére az alábbi lehetőségeket biztosítja a
nap bármely időszakában a honlapunkon, Ügyfélszolgálatainkon közölt időszakban:
 vezetékes telefonon keresztül a (06 80) 204-898 telefonszámon;
 SMS-ben a +36 30 830-7019 mobiltelefonszámon;
 vagy a www.vcsm.hu internetcímen történő mérőállás rögzítéssel.
Mérőállások közlésénél a számlán szereplő Felhasználási hely 8 számjegyű azonosítóját kell
alkalmazni.
Ha a vízmérő leolvasó az előző leolvasási időszakban olvasott értéket jelentősen meghaladó
fogyasztást rögzít, arra külön fel kell hívni a Felhasználó, vagy képviselője figyelmét, és a
helyszínen egy „Helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyv” kiállításával, amennyiben lehetséges
fénykép készítésével kell elismertetni a Felhasználó vagy képviselője aláírásával az eltérően
nagy vízfelhasználást.
V.5. Számlázás
A leolvasók által rögzített, vagy a Felhasználók által közölt mérőállás adatainak
beolvasását, ellenőrzését követően a számlakészítés zárt számítógépes rendszerben történik,
az állandó Felhasználói körnek havonta, az Idényfelhasználóknak pedig évente két
alkalommal. A számlázással kapcsolatos ügyintézési feladatokat az Ügyfélszolgálati csoport
látja el.
V.5.1. Számlaadási kötelezettség
A

számlákra

vonatkozó

jogszabályok

előírásainak

betartásával

Szolgáltató

Felhasználónként és Felhasználási helyenként, a víz- és szennyvízelvezetésről és alapdíjakról
számlát állít ki. A számla csak a befizetést igazoló bizonylattal együtt tekinthető
kiegyenlítettnek.
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V.5.2. Számla fajták


rögzített adat alapján készült számla,



átalány számla,



átlagszámla,



helyesbítő számla,



időközi számla.

Rögzített adatok alapján készített számla:
A Szolgáltató nyilvántartásában szereplő vízmérővel rendelkező Felhasználó részére a
leolvasott vagy a Felhasználó és a Szolgáltató által elfogadott módon közölt mérőállás szerint
készített számla.
Átalányszámla:
A bekötési vízmérővel nem rendelkező Felhasználási helyen a Szolgáltató nyilvántartásában
szereplő Felhasználó részére, a területileg illetékes önkormányzat rendeletében meghatározott
átalánymennyiségek (fő/liter/nap) alkalmazásával a Szolgáltató által elkészített számla.
Átlagszámla:
Leolvasási adatok hiányában készült számla, melynek alapja a tárgyévet megelőző teljes év
fogyasztásából számított egy hónapra eső átlag.
Helyesbítő számla:
A megelőző időszakokra vonatkozó módosító számla.
Időközi számla:
Két leolvasási időszak között, Felhasználó kérésére készült számla
V.5.3. Számlák kézbesítése
A Szolgáltató az állandó Felhasználói körnek havonta, az Idényfelhasználók részére évente
két alkalommal nyomtatott, papír alapú számlát bocsát ki, melyet a Felhasználó értesítési
címére postai úton juttat el.
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V.6. A díjfizetés módja
A Felhasználó a Szolgáltatási szerződés megkötésekor, vagy annak módosításakor
választja meg a díjfizetés módját, mely lehet:


Készpénz-átutalási megbízás;



Banki átutalás;



Csoportos díjbeszedés.

Készpénz-átutalási megbízás
Ezt a fizetési módot a lakossági és a közületi Felhasználó egyaránt kérheti. A készpénzátutalási megbízást Szolgáltató a számlával együtt készíti és küldi meg a számla fizetőjének.
Banki átutalás
Ez esetben a számla kiegyenlítést a Felhasználónak szükséges kezdeményezni a
pénzintézeténél.
Csoportos díjbeszedés
A Felhasználó választhatja fizetési módként a folyószámláról történő csoportos beszedési
megbízást. Ez esetben a számlavezető pénzintézeténél, vagy a Szolgáltató ügyfélszolgálati
irodáiban megbízást kell adnia.
A pénzintézet értesítését követően tekinthető a Felhasználó folyószámláról fizetőnek. Ha a
számlázás megkezdéséig a pénzintézet nem, vagy nem a pénzforgalomról szóló előírásoknak
megfelelően értesíti a Szolgáltatót a megbízási szerződés megkötéséről, vagy módosításáról,
akkor a Szolgáltató a Felhasználót továbbiakban is készpénzátutalási-megbízással fizetőnek
tekinti.
Ha a számlázás megkezdéséig a Felhasználó, vagy a pénzintézet nem értesíti a Szolgáltatót a
csoportos beszedési megbízási szerződés megszűnéséről vagy felfüggesztéséről, illetve arról,
hogy a számla kiegyenlítése fedezethiány, vagy egyéb ok miatt nem teljesíthető, akkor a
Felhasználónak a pénzintézeti elszámolást követően megküldött készpénz-átutalási megbízás
útján kell gondoskodnia a számla kiegyenlítéséről.
A Szolgáltató az adott hónapban egy alkalommal kísérli meg a Felhasználó folyószámlájáról a
szolgáltatás ellenértékének beszedését.
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Befizetés a Szolgáltató kijelölt pénztáraiban
A Felhasználónak lehetősége van befizetést készpénzben teljesíteni:
 a társaság központi pénztárában (kártyaleovasóval rendelkező pénztár);
 a kihelyezett ügyfélszolgálati irodán.
V.7. A főmérő és a mellékvízmérők elszámolási módjai
Az ingatlanon fogyasztott víz mennyisége szempontjából a bekötési vízmérő az irányadó.
A bekötési vízmérő és az elkülönített vízhasználatokat mérő mellékvízmérők mérési
különbözetéből megállapított fogyasztási különbözetet a bekötési vízmérő szerinti
Felhasználó köteles megfizetni a Szolgáltatónak, a Szolgáltatót pedig tájékoztatja az épületen
belüli belső elszámolás módjáról.
V.8. Fizetési határidők
A Felhasználó, vagy a vízdíjszámla kiegyenlítését vállaló Fizető köteles az esedékes díjat a
számlán feltüntetett fizetési határidőn belül teljesíteni.
V.8.1. Késedelmes fizetés
Amennyiben a Felhasználó, vagy a vízdíjszámla kiegyenlítését vállaló Fizető a számla
összegét a számlán feltüntetett határnapig nem fizeti meg, a Szolgáltató a jogszabályban
meghatározott mértékű késedelmi kamatot jogosult felszámítani.
A kamatfizetési kötelezettség kezdő időpontja a számlán feltüntetett befizetési határidőt
követő nap.
A Szolgáltató a Felhasználó tartozása esetén fizetési felszólítást küld, melynek végösszege
tartalmazza a tőketartozást, a késedelmi kamatot és a kezelési költséget.
A Felhasználó a közüzemi számla kézhezvételétől számított 15 napon belül kifogással élhet a
Szolgáltatónál, amelynek a számla kiegyenlítésére vonatkozó kötelezettségére nincs halasztó
hatálya.
A Felhasználót alaptalan számlareklamáció esetén is – a befizetési határidőig ki nem
egyenlített összeg erejéig – késedelmi kamatfizetési kötelezettség terheli.
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V.9. Kintlévőségek
V.9.1. Kintlévőség kezelése
A Szolgáltató képviselője által megállapított, illetve a Felhasználó által közölt
vízmennyiség egyben a szolgáltatás igénybevételéért járó fizetési kötelezettség elismerését
jelenti.
Ha a Felhasználó a közüzemi díjra vonatkozó számlát határidőn belül nem egyenlíti ki, a
Szolgáltató a díj kiegyenlítésére kétszer – átvétel igazolására alkalmas módon – írásban
felszólítja.
A Lakossági Felhasználó fizetési kötelezettségével 60 napot meghaladó késedelembe esett, és
általa kért fizetési haladék adásáról, vagy részletfizetési lehetőségről kezdeményezett
egyeztetés a Szolgáltatóval nem vezetett eredményre, a Szolgáltató kezdeményezheti:
 a

közüzemi

ivóvíz-szolgáltatást

külön

berendezés

beépítésével

időben

és

mennyiségben korlátozását;
 az átfolyó ivóvíz mennyiségét csökkentő szűkítő elhelyezését;
 közüzemi ivóvíz-szolgáltatást felfüggesztését, ha a létfenntartási és közegészségügyi
vízigények teljesítéséhez szükséges ivóvízellátást más, elérhető módon a Szolgáltató
biztosítja;
 a Felhasználóval szemben a díj meg nem fizetésének jogkövetkezményeit és ahhoz
kapcsolódó eljárást.
Lakossági Felhasználó felszólítása során a Szolgáltató a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervét első alkalommal a felszólítással
egyidejűleg, második alkalommal 8 nappal az intézkedés bevezetését megelőzően értesíti.
V.9.2. A tartozás rendezésének módjai
A Felhasználó egy összegben fizeti ki hátralékát, a késedelmi kamatot és a felmerült
költségeket.
A Felhasználó indokolt esetben részletfizetési megállapodás megkötését írásban kérelmezheti
a Szolgáltatónál, melynek futamidejére és fizetési feltételeire vonatkozó javaslatot a
Szolgáltató 30 napon belül elbírálja.
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V.9.3. Jogi eljárás
A jogi út igénybevétele esetén a Szolgáltató közvetlenül, vagy jogi képviselőjén keresztül a
tértivevényes felszólítás eredménytelenségét követően fizetési meghagyás kibocsátását
kérheti, vagy a vonatkozó jogszabályok alapján peres eljárást kezdeményezhet az illetékes
bíróság előtt. Jogerős bírósági határozat, vagy végrehajtható okirat alapján a Szolgáltató
végrehajtást kezdeményezhet az adós ellen.
Amennyiben a Szolgáltató ügyfélkörébe tartozó Felhasználóról tesznek közzé csőd-,
felszámolási-, vagy végelszámolási hirdetményt, úgy a Szolgáltató jogosult hitelezői igényt
érvényesíteni.
A Szolgáltató jogosult minden az adóssal szembeni követelésének érvényesítésével
kapcsolatban nála felmerült költségnek, eljárási díjnak, illetéknek és kárának adóssal szemben
történő érvényesítésére
V.9.4. Külön eljárási költség
A Szolgáltató jogosult az adóssal szemben felmerülő adminisztratív többletköltségek
továbbhárítására, melynek érvényesítése a felszólításokban történik meg.
V.10. A szolgáltatás szüneteltetése, korlátozása
V.10.1. Az ivóvíz-szolgáltatás szüneteltetése, korlátozása
A Felhasználó a Szolgáltatónál nyilatkozatával (15. számú melléklet) kezdeményezheti a
víziközmű-szolgáltatás szüneteltetését, ha a felhasználási helyet átmenetileg nem használja.
A

víziközmű-szolgáltatás

szüneteltetését

–

ha

közműves

ivóvízellátás,

valamint

szennyvízelvezetés és -tisztítás is fennáll a felhasználási helyen – a víziközmű-szolgáltatási
ágazatokra együttesen is lehet kezdeményezni.
A vízközmű szolgáltató a víziközmű-szolgáltatás szüneteltetését és a víziközmű-szolgáltatás
ismételt megindítását a nyilatkozat és az érvényes árjegyzék szerinti szüneteltetési költség
befizetésének igazolását követően, tizenöt napon belül elvégzi.
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A

Szolgáltató

korlátozhatja,

szüneteltetheti

a

szolgáltatást

a

létfenntartáshoz,

a

közegészségügyi és katasztrófa elhárítási vízigények teljesítése mellett, valamint az
egészségügyi és gyermekintézmények ellátásához szükséges ivóvízellátás, továbbá a
szennyvízelvezetésre irányuló szolgáltatás kivételével, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervének az értesítésben foglaltakkal
ellentétes állásfoglalása hiányában:
 a

közüzemi

ivóvíz-szolgáltatást

külön

berendezés

beépítésével

időben

és

mennyiségben korlátozását;
 az átfolyó ivóvíz mennyiségét csökkentő szűkítő elhelyezését;
 közüzemi ivóvíz-szolgáltatást felfüggesztését, ha a létfenntartási és közegészségügyi
vízigények teljesítéséhez szükséges ivóvízellátást más, elérhető módon a Szolgáltató
biztosítja;
 a Felhasználóval szemben a díj meg nem fizetésének jogkövetkezményeit és ahhoz
kapcsolódó eljárást.
A Szolgáltató azonnali hatállyal szüneteltetheti az ivóvíz szolgáltatást annál a Felhasználónál:


aki bizonyíthatóan vízlopást követet el;



aki a mérőaknájának állapotát az előírásoknak megfelelően, többszöri felszólítás
ellenére sem tette rendbe;



aki közegészségügyi és járványügyi szempontból a víziközmű hálózatra nézve
fertőzésveszélyt teremt, vagy okoz (pl. elfagyott vízmérő, bekötővezeték
megbontása, stb.)

A díjhátralék megfizetésének igazolásától számított 3 naptári napon belül a Szolgáltatónak a
vízellátás korlátozására, szüneteltetésére tett intézkedéseket meg kell szüntetnie.
A fenti intézkedések költségei – ideértve a szolgáltatás újraindításának költségeit is – a
Felhasználót terhelik.
A közegészségügyi követelmények teljesítéséhez szükséges ivóvízellátás akkor biztosított, ha
az ivóvízellátás legalább 20 l/fő/nap mennyiségben, négy emeletnél nem magasabb lakóépület
esetén legfeljebb 150 m távolságon belüli, négy emeletnél magasabb lakóépületben pedig
négy

emeletnél

nem

nagyobb

szintkülönbséggel

(közkifolyóról, tűzcsapról, szállított vízből) adott.
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járó

vízvételezési

lehetőséggel

V.10.2. A mellékszolgáltatás szüneteltetése
Szolgáltató feladata gondoskodni arról, hogy a mellékvízmérőt üzembehelyezéskor
sorszámozott plombával lássák el. Amennyiben az Elkülönített vízhasználó nem teszi
lehetővé a plombával való ellátást, a mellékszolgáltatást a Szolgáltató szünetelteti.
Az Elkülönült vízhasználó a saját tulajdonában lévő mellékvízmérő hitelesíttetéséről,
rendkívüli vizsgálatáról saját költségére köteles gondoskodni. Ha a hitelesítést – az arról való
gondoskodást – az Elkülönített vízhasználó elmulasztja, a Szolgáltató a mellékszolgáltatási
szerződést 15 napos határidővel felmondhatja, illetve hiteles vízmérő hiányában a
mellékszolgáltatást szünetelteti.
Ha a Felhasználó a díjat a szerződésben rögzített feltételek szerint nem fizeti meg, a
mulasztásnak a következményeire fel kell hívni a figyelmét. Amennyiben a Felhasználó
továbbra

sem

tesz

eleget

díjfizetési

kötelezettségének,

akkor

a

Szolgáltató

a

mellékszolgáltatási szerződést 30 napos határidővel felmondhatja, a mellékszolgáltatást
szünetelteti.
A mellékszolgáltatás szüneteltetéséről az Elkülönített vízhasználót és a bekötési vízmérő
szerinti Felhasználót a Szolgáltató köteles tájékoztatni.
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VI. Felhasználói megkeresések, panaszügyek kezelése
VI.1. Az ügyfélszolgálat működési rendje
A Szolgáltató – az ügyfelek magasabb színvonalú ellátása érdekében – Szolnok város
területén Ügyfélszolgálati irodákat működtet. Az irodák elhelyezkedését, elérhetőségét és
nyitvatartási idejét a 23. számú melléklet tartalmazza.
A nyitvatartási idő esetleges korlátozásáról a Szolgáltató az Ügyfélszolgálati és Központi
irodáin kifüggesztett hirdetményen, honlapján, illetve szükség szerint a helyi médiában
tájékoztatja Felhasználóit.
A Felhasználóval közvetlen kapcsolatban álló Szolgáltató képviselőjének magatartására,
tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti. A
Szolgáltató a panasszal kapcsolatos álláspontját és intézkedéseit indoklással ellátva írásba
foglalja, és válaszát a panasz beérkezését követő 30 napon belül megküldi a Felhasználónak.
Szóbeli panasz bejelentése esetén a Szolgáltató jegyzőkönyvet vesz fel álláspontját és
intézkedéseit rögzíti, Felhasználó aláírásával elfogadhatja.
Amennyiben a panasz alapos kivizsgálása vagy az azzal kapcsolatos intézkedések –
jellegükből adódóan – a panaszkezelésre rendelkezésre álló határidőn belül nem végezhetők
el, a Szolgáltató a panaszbejelentéssel kapcsolatos válaszlevelében köteles erről a
Felhasználót 30 napon belül írásban tájékoztatni, és az intézkedéseket a lehető legrövidebb
időn belül elvégezni, majd erről a Felhasználót írásban értesíteni.
Ügyfélszolgálati irodáinkon és honlapunkon megtalálhatják a Felügyeleti Szerveinket.
VI.2. Szerződéses adatok módosítása
A szerződéses adatok módosítását személyesen az Ügyfélszolgálati Irodákban vagy a
Szolgáltatónak címezve levélben – megfelelően dokumentált mellékletek kiegészítésével –
kezdeményezheti a Felhasználó.
Az alábbi adatok módosítását a Felhasználó köteles kezdeményezni:
 Felhasználó változást (a Felhasználó személyében beállt változást a régi és új
Felhasználó együttesen a vízmérőállás megjelölésével a változástól számított 30 napon
belül a Szolgáltató felé. A bejelentés elmulasztása esetén az abból eredő károkért az
régi Felhasználó és az új Felhasználó egyetemlegesen felel;
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 Közös képviselő változást (csatolva a közgyűlési határozatot);
 Felhasználói névváltozást;
 levelezési címváltozást.
A kérelmek tartalmi és formai ellenőrzése során feltárt hiányosságok esetén a Szolgáltató a
Felhasználót hiánypótlásra kérheti fel.
VI.3. Felhasználói észrevételek, panaszok, reklamációk kezelése
A Felhasználók észrevételeiket honlapunkon a kapcsolatok menüpont alatt található
felületen tehetik meg.
Ügyfélszolgálatainkon a Felhasználók reklamációinak kezelésére „Reklamációs adatlapot”
(19. számú melléklet) alkalmazunk.
A Felhasználói megkeresések közül a Szolgáltató kiemelten kezeli a Felhasználói panaszokat.
A Felhasználói panasz: a Szolgáltató a víz-, illetve csatornaszolgáltatási tevékenységére
vonatkozóan tett észrevétel.
Nem tekinthető Felhasználói panasznak:
 tájékoztatást kérő megkeresés,
 részletfizetési, vagy egyéb méltányossági kérelem,
 hibabejelentés,
 más Felhasználó szabálytalan vízvételezésére, vagy csatornamű használatára
vonatkozó bejelentés.
VI.4. Vevői elégedettség mérése
A Vevői megelégedettség mérésére kérdőíveket (20., 21. és 22. számú melléklet)
alkalmazunk, melyek jól látható helyen vannak kihelyezve Ügyfélszolgálatainkon. A
személyesen ügyet intéző Felhasználók, továbbá évente egy alkalommal a gazdálkodó
szervezetek postai megkeresés során értékelhetik Társaságunk tevékenységi körébe tartozó
szolgáltatásait, a dolgozók munkavégzését, szakmai ismereteit, valamint kifejezhetik
elvárásaikat, melynek célja a Felhasználók megelégedésére szolgáló munkavégzés.
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VII. Szolgáltató részéről kezdeményezett megkeresések
A Szolgáltató alapvető érdeke a közüzemi tevékenységéről a megfelelő szintű tájékoztatás
megadása, működésének teljes körű megismertetése, valamint a Felhasználót érintő
információk közreadása, a bizalom kiépítése, illetve mindezek által a közvélemény formálása.
A közérdekű adatok nyilvánosságának biztosítása érdekében a Szolgáltató különböző
kiadványok,

tájékoztatók,

sajtóközlemények

megjelentetésével,

lakossági

fórumok,

önkormányzati konferenciák megtartásával, ügyfélszolgálati irodák működtetésével kívánja
biztosítani a mindkét fél számára előnyös együttműködést.
Azokat az eseteket, mikor a Szolgáltató a Felhasználó felé megkereséssel él, az alábbiak
szerint csoportosíthatjuk:
 adategyeztetés;
 információk közlése, tájékoztatások;
 szolgáltatás rendeltetésszerű működtetése;
 vízmérő csere (hitelesítés);
 vízmérő leolvasás;
 karbantartás, hibaelhárítás, javítás;
 szolgáltatás ellenértékének elszámolása;
 számlázás, díjbeszedés;
 víziközmű-fejlesztési hozzájárulás megállapítása és beszedése;
 kintlévőségek behajtása;
 a szolgáltatás időben és mennyiségben történő korlátozása, kizárása, és ennek
ellenőrzése, szolgáltatási szerződés felmondása, stb.
A szolgáltatás rendeltetésszerű működésével kapcsolatos szolgáltatói megkereséseket az
Üzletszabályzat korábbi fejezetei részletesen tartalmazzák:
 a víziközmű fejlesztési hozzájárulás kivetését és beszedését a II. és IV. pont;
 a vízórák cseréjét (hitelesítését) az V. pont;
 a karbantartás, javítás problémakörét a II. pont;
 a vízmérő leolvasását, számlázását és díjfizetését a V. pont;
 a kintlévőségek behajtását a V. pont;
 a vevői elégedettség mérést a VI. pont.
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VII.1. A szolgáltatás ellenőrzése
VII.1.1. Az ellenőrzési tevékenység általános leírása
A Szolgáltató jogosult a Felhasználók fogyasztási helyein ellenőrzésre annak érdekében, hogy
a Szolgáltató szolgáltatásainak nyújtása és azok igénybevétele a szerződési feltételekben, a
jogszabályokban, és a szabványokban foglaltaknak megfelelően történjen.
Az ellenőrzés során „Felhasználói hely ellenőrzési jegyzőkönyv” (17. számú melléklet)
kitöltésével és fényképfelvétel készítésével dokumentálja a Szolgáltató munkatársa a
helyszínen tapasztaltakat, melynek egy példánya a Felhasználó részére átadásra kerül. Az
eljárás

célja

a

szolgáltatásvételezés

ellenőrzése,

az

azzal

kapcsolatosan

feltárt

szabálytalanságok tényszerű megállapítása, a helyszín biztosítása, a tapasztalt szerződés-,
jogszabály-, és/vagy szabvány ellenes szolgáltatás igénybevétel megszüntetése érdekében
történő

haladéktalan

intézkedés,

a

Felhasználói

felelősség

megállapítása,

a

jogkövetkezmények alkalmazásához szükséges bizonyítékok összegyűjtése.
Amennyiben többszöri személyes megkeresésünkre sem tudjuk a Felhasználási helyet
ellenőrizni, írásos felszólítást küldünk a Felhasználó részére (18. számú melléklet).
A Felhasználó a Szolgáltató díjait az Árjegyzékben meghatározott tételében és összegében
köteles megtéríteni. Amennyiben a Felhasználó vitatja a követelés jogosságát, úgy azt a
Szolnoki

Törvényszéken

érvényesítheti.

A

Szolgáltató

az

e

pontban

tárgyalt

szabálytalanságok esetén jogi eljárást (polgári, szabálysértési vagy büntetőeljárást)
kezdeményezhet a nyilvántartásban szereplő Felhasználóval szemben.
Amennyiben az adott fogyasztási helyen rendellenesség tapasztalható, a Szolgáltató
intézkedik:


a szerződés- és/vagy jogszabály ellenes körülmények közötti szolgáltatás
szüneteltetéséről;



a szerződés- és/vagy jogszabály szerinti állapot helyreállításáról, melynek
költségei a Felhasználót terhelik;



az igénybe vett szolgáltatás ellenértékének számlázásáról és érvényesítéséről.
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Ellenőrzés során rendellenesség feltárása esetén a Felhasználó mulasztásából adódóan a
Szolgáltató az alábbi jogkövetkezményeket alkalmazza:


késedelmi pótlékot számol fel;



az okozott kárt megtérítteti;



a szerződési feltételekben, jogszabályokban, szabványokban foglalt feltételek
kialakításának költségeit megtérítteti;



az elmaradt bevételeit érvényesíti, visszamenőleges követelést támaszt, amelynek
időszaka a Felhasználó nyilvántartásba vétele napjáig, vagy az utolsó, és mindent
az összes vizsgálati szempontból szabályosnak megállapító ellenőrzésig, de
maximálisan 5 évig terjedhet. Az igénybe vett szolgáltatás mennyiségének
meghatározása a vonatkozó jogszabályok alapján történik azon időszakok
vonatkozásában, ahol a hiteles, szakszerűen beszerelt, és a Szolgáltató
nyilvántartásában szereplő vízmérő leolvasásán vagy a közös képviselő
adatszolgáltatásán alapuló regisztrált fogyasztási adatok nem állnak rendelkezésre.



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

A szolgáltatás vételezés mennyiségi mérésének ellenőrzése
E tevékenysége során a Szolgáltató jogosult ellenőrizni, hogy a Felhasználó víz- és/vagy
csatornahasználata legális bekötéseken keresztül történik-e, vagyis nem történt-e a Szolgáltató
engedélye nélküli rácsatlakozás a víz- és/vagy szennyvízhálózatra.
A sorszámozott plombák és hitelesítési bélyegzés ellenőrzése
A Szolgáltató jogosult ellenőrizni a fogyasztási helyen a beszereléskor szabályosan
elhelyezett sorszámozott plombák, és a MKEH által elhelyezett hitelesítési bélyegzés
állapotának sértetlenségét. Amennyiben a plomba és/vagy a hitelesítési bélyegzés sérült,
rongált, vagy megbontásra került, azaz a szolgáltatás igénybevételének körülményei
befolyásolásra kerültek, megtörténik a fogyasztói felelősség megállapítása.
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Saját kút használatának ellenőrzése
Amennyiben a helyszíni ellenőrzés során bebizonyosodik, hogy a saját kút vezetékhálózat
és a belső víziközmű vezeték hálózat kiépítése a vonatkozó jogszabályokkal, szabványokkal
és szerződésekkel ellentétes, illetve a kút vízfelhasználásának szennyvízelvezetés és -tisztítás
szolgáltatás díjának elszámolására a Szolgáltató felé történő bejelentés elmulasztásának
hiányában nem került sor, a Szolgáltató rendelkezik a vezetékhálózatok szétválasztásáról. Az
igénybe vett csatornaszolgáltatás tekintetében visszamenőleges követelést támaszt.
A csapadékvíz elvezetésének ellenőrzése
Társaságunk szennyvízelvezetési szolgáltatása elválasztott rendszer esetén kizárólag a
szennyvíz elvezetésére vonatkozik, így a helyszíni ellenőrzések során a Szolgáltató vizsgálja,
hogy a csapadékvíz a szennyvízhálózatba kerül-e bevezetésre. Ilyen esetben a Felhasználó a
szennyvízelvezetés szolgáltatás ellenértékét egyáltalán nem, vagy nem teljes mértékben fizeti
meg, a Szolgáltató intézkedik a számlázás során figyelembe vett szolgáltatások körének a
vezetékes szennyvízelvezetés és -tisztítás szolgáltatással történő bővítéséről, vagy – annak
megléte esetén – az igénybe vett szolgáltatás mennyiségére vonatkozó módosításról.
A vízmérő ellenőrző leolvasása
Ha bármilyen ok – például Felhasználói reklamáció, téves leolvasás gyanúja – szükségessé
teszi a bekötési- és/vagy mellékvízmérő korábban leolvasott értékének ellenőrzését, úgy azt a
Szolgáltató elvégzi.
Szüneteltetett, korlátozott felhasználási helyek ellenőrzése
A szüneteltetett, korlátozott felhasználási helyeket a Szolgáltató jogosult ellenőrizni.
Amennyiben a szüneteltetett felhasználási helyen az ellenőrzés során jogellenes szolgáltatás
igénybevételt tapasztal a Szolgáltató, úgy a szolgáltatás igénybevételi lehetőségének
megszüntetését kővetően – melynek költségeit az ellenőrzési díjakkal és késedelmi
pótlékokkal együtt a Felhasználó viseli az Árjegyzékben megjelölt áron – az egyéb
rendellenességek vizsgálatánál taglalt módon jár el a Szolgáltató.
Felhasználó felelősségkörébe tartozó vezetékszakaszon tapasztalt csőtörések kivizsgálása
Felhasználó felelősségkörébe tartozó vezetékszakaszon tapasztalt csőtörés esetén a
Felhasználónak a meghibásodás észlelésétől számított 15 napon belül lehetősége van
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helyszíni kivizsgálást kérni. 15 napon túl történő bejelentés esetén csak a biztosító
jegyzőkönyve vagy a kivitelező által adott számlával bizonyíthatja a csőtörés tényét a
Felhasználó.
Amennyiben

a

csőtörés

során

az

elfolyt

vízmennyiség

bizonyíthatóan

nem

a

csatornahálózatba folyt, akkor lehetősége van a Felhasználónak az átlagfogyasztás feletti
csatornahasználati díj elengedésének kérelmezésére, melyet az Ügyfélszolgálatainkon
benyújtott „Reklamációs adatlap” (19. számú melléklet) kitöltésével tehet meg.
A házi ivóvízhálózaton történt meghibásodás esetén csökkent értékű szolgáltatás (a csőtörés
során, a belső hálózaton elfolyt vízmennyiség nem került be a csatornahálózatba) bejelentését
a Szolgáltató jogosult kivizsgálni a számlamódosítás jogossága elbírálásának érdekében.
A belső vezeték meghibásodása miatti csökkent értékű szolgáltatás esetén, a Felhasználóval
szemben fennálló követelés módosítása az alábbiak figyelembe vételével hajtható végre:
 ha a meghibásodásból fakadó követeléscsökkentési igény bejelentése, valamint a
meghibásodás/helyreállítás Felhasználó által jelzett időpontja között 30 napnál
kevesebb telt el, akkor a bejelentést követő helyszíni ellenőrzés megállapításai
elegendőek az esetleges követeléscsökkentés elvégzéséhez;
 ha a meghibásodásból fakadó követeléscsökkentési igény bejelentése, valamint a
meghibásodás/helyreállítás Felhasználó által jelzett időpontja között 30 napnál több
telt el, akkor az esetleges módosítás - a bejelentést követő helyszíni ellenőrzésen túl -,
csak a meghibásodást egyértelműen dokumentáló bizonylat (Szolgáltató által tett
hivatalos nyilatkozat, megállapítás, hibaelhárításról készült számla, biztosítási
kárfelvételi jegyzőkönyv) alapján végezhető el.
Egyéb bejelentések kivizsgálása
Ellenőrzés keretében a Szolgáltató jogosult az egyéb bejelentések kivizsgálására (a
vízmérő nem mér, rendellenesen vagy hibásan működik, nem olvasható le, megrongálódott,
elfagyott, eltűnt, közkútról illetve tűzcsapról történő felhasználás bejelentése, átalányos
fogyasztási helyeken felszámított átalány időszakos felülvizsgálata stb.).
A Szolgáltató a bejelentést követő helyszíni ellenőrzés során megállapított és dokumentált
tények szerint kialakított álláspontja alapján érvényesíti követeléseit, vagy végzi el a
szükséges követelésmódosításokat.
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VII.2. A szolgáltató garanciális feltételei
A Szolgáltató által továbbértékesített termékekre a gyártó által vállalt garanciaidők a
mérvadóak.
A Szolgáltató az általa elvégzett építőipari kivitelezési munkálatokra a jogszabályban előírt
jótállási és szavatossági időt vállal.
A Szolgáltató az általa javított, felújított és hitelesített vízmérőkre fél év jótállást vállal. Igény
szerint a javított, felújított és hitelesített vízmérőt/vízmérőket a MKEH hitelesítési
bizonyítványával együtt adja át.
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VIII. Adatvédelem
Személyes adatot kezelni csak a jelen Üzletszabályzatban meghatározott célból és módon,
a szolgáltatás teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell
felelnie e célnak.
A Szolgáltató (adatkezelő) által végzett adatkezelés célja a szolgáltatás teljesítése,
ügyfélszolgálati tevékenység végzése.
VIII.1. Kezelt személyes adatok köre
Olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához
elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, és csak a cél megvalósulásához szükséges
mértékben és ideig.
A személyes adatot – a Felhasználó, Tulajdonos hozzájárulásával – akkor lehet kezelni, ha a
Felhasználó érdekeinek védelméhez, a Felhasználó és a Szolgáltató között létrejött
Szolgáltatási szerződés teljesítéséhez, a Szolgáltató vagy harmadik személy jogos érdekének
érvényesítéséhez szükséges.
Személyes adatok köre:
 Felhasználó, Tulajdonos (ha a Felhasználó nem tulajdonosa az ingatlannak) neve;
 Felhasználó, Tulajdonos címe;
 jogi személy, illetőleg jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén annak
székhelye, adószáma, cégjegyzékszáma, statisztikai számjele;
 természetes személy esetén anyja nevét, születési helyét, idejét;
 csoportos beszedési megbízással történő számla kiegyenlítés esetén a Felhasználó
bankszámla száma;
 Felhasználó, Tulajdonos telefon száma, e-mail címe.
VIII.2. Személyes adatok kezelése, felhasználása, továbbítása
A Szolgáltató elektronikus nyilvántartási és számlázási rendszer alkalmaz.
A Felhasználót, Tulajdonost – egyértelműen és részletesen – tájékoztatjuk az Általános
Szerződési Feltételekben az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az
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adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult
személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat.
A tájékoztatás kiterjed az adatkezeléssel kapcsolatos jogokra és jogorvoslati lehetőségekre is.
Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz a Felhasználó, Tulajdonos
1. írásban (Szolgáltatási szerződés);
2. ráutaló magatartással (szolgáltatás igénybevétele)
hozzájárul. A hozzájárulás a Felhasználó, Tulajdonos kívánságának önkéntes és határozott
kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen
beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre
kiterjedő – kezeléséhez.
A Felhasználó, Tulajdonos a hozzájárulását a Szolgáltatóval írásban kötött Szolgáltatási
szerződés keretében is megadhatja a Szolgáltatási szerződésben foglaltak teljesítése céljából.
Az Általános Szerződési Feltételek – mint a Szolgáltatási Szerződés melléklete (2. számú
melléklet) – tartalmaz minden olyan információt, amelyet a személyes adatok kezelése
szempontjából ismerni kell, így különösen a kezelendő adatok meghatározását, az adatkezelés
időtartamát, a felhasználás célját, az adatok továbbítását, adatfeldolgozó igénybevételét. A
Szolgáltatási szerződés félreérthetetlen módon tartalmazza azt a tényt, hogy Felhasználó,
Tulajdonos aláírásával hozzájárul adatainak a Szolgáltatási szerződésben meghatározottak
szerinti kezeléséhez.
A hozzájárulás ráutaló magatartással is megadható. Ráutaló magatartás a szolgáltatás
igénybevétele.
A valóságnak meg nem felelő személyes adatot a Szolgáltató helyesbíteni jogosult.
A Szolgáltató gondoskodik az adatok biztonságáról, olyan technikai és szervezési
intézkedéseket, eljárási szabályokat alakított ki, amelyek az adat- és titokvédelmi szabályok
érvényre juttatásához szükségesek.
A személyes adatok technikai védelmének biztosítása érdekében társaságunk külön védelmi
intézkedéseket tett, melynek részeként védjük az adatokat
 a jogosulatlan hozzáférés;
 megváltoztatás;
 továbbítás;
 nyilvánosságra hozatal;
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 törlés vagy megsemmisítés, a véletlen megsemmisülés és sérülés
ellen.
Fizikai elhelyezés, védelem
A szoftver egy szerveren fut. A szerver zárt, klimatizált, szünetmentes tápellátással, felszerelt
szerverszobában van elhelyezve. A szerverszobába csak az arra jogosult személy juthat be.
Adattárolás
A szerverben elkülönített merevlemezről fut az operációs rendszer, valamint elkülönített
merevlemezen tároljuk az archiválásra kerülő adatokat.
Hálózati elérés
A szerver operációs szintű elérése lokális hálózaton belül kizárólag adminisztrátori
jogosultsággal lehetséges. A hálózat elérése az internet felől erősen titkosított VPN (Virtual
Private Network azaz virtuális magánhálózat) kapcsolaton keresztül lehetséges.
VIII.3. Felhasználók jogai és érvényesítésük
A Felhasználó, Tulajdonos


tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről;



kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a külön jogszabályban elrendelt
adatkezelések kivételével – törlését;



az adatvédelmi biztos által vezetett adatvédelmi nyilvántartásba betekinthet, az abban
foglaltakról feljegyzést készíthet és kivonatot kérhet.

A Felhasználó, Tulajdonos kérelmére a Szolgáltató tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól,
az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, arról, hogy kik és milyen célból kapják
vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatást a Szolgáltató nem tagadhatja meg, köteles a
kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban megadni a tájékoztatást. A
tájékoztatás ingyenes.
A személyes adatot törölni kell, ha


kezelése jogellenes;
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az hiányos vagy téves;



az adatkezelés célja megszűnt;



azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

A Felhasználó, Tulajdonos tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha


kezelése jogellenes;



a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvéleménykutatás céljára történik.

A Szolgáltató – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást köteles a kérelem
benyújtásától számított 30 nap alatt megvizsgálni, és annak eredményéről a tiltakozót írásban
tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, a Szolgáltató köteles az adatkezelést
megszüntetni és az adatokat zárolni. Amennyiben a Felhasználó, Tulajdonos a Szolgáltatónak
a fentiek alapján meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30
napon belül – bírósághoz fordulhat.
A Felhasználó, Tulajdonos a jogainak megsértése esetén a Szolgáltató ellen bírósághoz
fordulhat. A Szolgáltató jogosult bizonyítani azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban
foglaltaknak megfelelő. A perre a Szolgáltató székhelye szerinti bíróság az illetékes. A per – a
Felhasználó, Tulajdonos választása szerint – a Felhasználó, Tulajdonos lakóhelye
(tartózkodási helye) szerinti bíróság előtt is megindítható.
A Szolgáltató a Felhasználó, Tulajdonos adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai
adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. A
Szolgáltató mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül
eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt amennyiben az a károsult
szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.
Bárki az adatvédelmi biztoshoz fordulhat, ha véleménye szerint személyes adatainak
kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez
fűződő jogainak gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye
fennáll, kivéve, ha az adott ügyben bírósági eljárás van folyamatban. Az adatvédelmi
biztoshoz tett bejelentése miatt senkit sem érhet hátrány. A bejelentőt a közérdekű
bejelentővel azonos védelem illeti meg.
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Jelen Közüzemi Szolgáltatási Szerződést a felek határozatlan időre kötik' amely aláírást követően a Szolgáltatóhoz
történő visszaérkezés időpontjában lép hatályba.

A

Közüzemi Szolgáltatási Szerződést ivóvízellátás esetén a Fogyasztó ó0 napos határidővel fe|mondhatja,

amennyiben az ingatlanon nincs más felhasználő álta| igénybe vett közmiives ivóvíz szolgáltatás. Ha a Fogyasztó
nem az ingatlannak a tulajdonosa, akkor a felmondás érvényességéheza Tulajdonos írásos hozzájáruló nyilatkozata

szükséges'
5.

A közüzemi díj késedelmes megfizetése esetén a Fogyasztó a Ptk. 301. $ (1) bekezdése szerinti késedelmi kamatot
köteles fizetni a Szolgáltató részére.

ó.

A Szolgáltató a Ptk. 205. s (5) bekezdésére tekintettel külön felhÍvja a Fogyasztó figyelmét az Általános szerződési
feltételeket tartalmazó II. rész 3.2.,7.2.,8.1.' 10.1.' t0.2.'ll.1.,tl.tl.,12.2.,12.3. pontjaira.

1

Aszerződő felek kijelentik' hogy a jelen szerződésben meghatározott adatok a va|óságnak megfelelnek.

8.

A Ptk. 387. $-a alapján megkötött Közüzemi Szolgáltatási Szerződésben foglalt adatokat a Szolgáltató a személyes
adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvántartásáról szóIó 1992. évi LxnI. törvény előírásainak megfelelően
kezeli, amelyhez a Fogyasztó hozzájárul.

9.

A Fogyasztó kijelenti, hogy a jelen Közüzemi Szolgáltatási

Szerzí3désII. részét(Áttalános szerződési feltételek)

elolvasta, azzal rendelkezik és a szerzódést annak ismeretében írta alá.

Ke|t:20|2.június 19.

Ke|t:20l2.június

19.

Szolgáltató képv':

Fizető

Fogyasztó*

Fenntartó*

(mellékvízmérő esetén)

Kaposvári Kázmér
elnök-vezérigazgató

Ttrlajdonosi Záradék: (Csak abban az esetben kell aláírni' ha a Fogyasztő az ingatlannak nem tulajdonosa, hanem
egyéb jogcímen használója).

l. A

Tirlajdonos, több Tirlajdonos esetén azok képviselője (a továbbiakban: Tirlajdonos) kijelenti, hogy a Fogyasztó
adja ahhoz, hogy a Szolgáltatóva| az ingatlanára vonatkozó Köziizemi Szolgáltatási Szerződést

részére ltozzájárulását
megkösse.

2.

A Tirlajdonos kötelezi magát arra, hogy a Szolgáltatóval szemben a fenti szerződés Fogyasztója helyébe lép és vállalja az
e szerződésbi5| származó jogokat éS kötelezettségeket (pl. fennálló hátralék rendezése), amennyiben a Fogyasztónak az
ingatlanra vonatkozó hasmálati jogcíme megszűnik' illetve az l. pontban tett hozzájárulást visszavonja anélkül, hogy
hozzájáru|ásáva| más lépne az előző Fogyasztó helyébe.

3.

Tirlajdonos kijelenti, hogy

Kelt:

.........'.... . év

*gazdálkodó

a

jelen záradékotaKözuzemi Szolgáltatási Szerzödés I. és II. részei ismeretében írta alá.
........'.....

hó

szerlezet, jogi személy esetén cégszerű aláírás

....'.'...............nap.

Túlajdonos

2. számú melléklet

Víz- és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok
Székhely: 5000 SZOLNOK, VÍZMŰ ÚT 1.
KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS
A jelen Közüzemi Szolgáltatási Szerződés egy különálló és Felhasználóhoz kötődő Első részből,
és egy az Általános szerződési feltételeket tartalmazó Második részből áll. A Közüzemi
Szolgáltatási Szerződés tartalma szempontjából a két rész egymástól elválaszthatatlan.

Általános szerződési feltételek
Második rész
A Szolgáltató: Víz- és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok
A közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről szóló többször módosított 38/1995.
(IV. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban Rendelet) értelmében Felhasználó az a személy, aki
ingatlan közüzemi szolgáltatásba (vízellátás, szennyvízelvezetés) való bekapcsolására szerződést köt
a Szolgáltatóval, igénybe veszi a közüzemi szolgáltatást, akit megilletik a Rendeletben és a
Szerződésben biztosított jogok, továbbá aki vállalja a közüzemi szolgáltatás ellenében a közüzemi díj
és egyéb költségek megfizetését, valamint a Rendeletben és a Szerződésben előírt kötelezettségeket.
A Rendelet szerint a Felhasználó elsősorban az ingatlan tulajdonosa, illetve a tulajdonos írásbeli
hozzájárulásával az ingatlant egyéb jogcímen használó személy lehet.
1. A Szolgáltató kötelezettségei
1.1. A Szolgáltató vállalja az ingatlan ivóvíz-minőségű vízellátását, szennyvízelvezetését a
mindenkori hatályos jogszabályokban, valamint a vízjogi üzemeltetési engedélyben rögzített
mennyiségben, és módon, illetve feltételek mellett, díjfizetés ellenében. Az ivóvíz minőségre
a mindenkor hatályos műszaki előírások az irányadóak.
1.2. A Szolgáltatónak a szolgáltatási kötelezettsége, ivóvíz-szolgáltatás esetén a víz minőségéért
való felelőssége a szolgáltatási pontig áll fenn. A szolgáltatási pontot a Rendelet 2. § 28.
pontja határozza meg:
 ivóvízszolgáltatási pont: az ivóvíz bekötővezetékének Felhasználó felőli végpontja,
 szennyvízelvezetés szolgáltatási pont: a szennyvíz bekötővezetékének a Felhasználó felőli
végpontja.
1.3. A Szolgáltató az ivóvíz-szolgáltatást legalább 1,5 bar és legfeljebb 6 bar hálózati nyomás
mellett a szolgáltatási ponton köteles teljesíteni. Ettől eltérő szolgáltatást a Szolgáltatótól
külön lehet kérni.
1.4. Ha az ivóvíz szolgáltatása a belterület legalább 20%-át, illetőleg 500-nál több személyt
érintően előre tervezetten 12 órát, vagy üzemzavar esetén 6 órát szünetel, a Szolgáltató az
ivóvíz szükséglet kielégítéséről más módon köteles gondoskodni a létfenntartáshoz szükséges
10 liter/fő mennyiségben. A 12 órát meghaladó, de 24 óránál rövidebb szolgáltatás-kimaradás
esetén 25 liter/fő, 24 órát meghaladóan 30 liter/fő/nap az előírt ivóvízmennyiség. A
szolgáltatás szüneteltetése esetén a Szolgáltató az ivóvízellátásról úgy köteles gondoskodni,
hogy az érintettek az ivóvízhez a vízbekötéstől számított 300 méteres körzeten belül
hozzájuthassanak.
2. Új bekötés létesítése esetén vállalt kötelezettségek (csak arra az esetre értendők, ha az
ingatlan még nincs bekötve a víziközmű törzshálózatba)
2.1. A Felhasználó megrendeli az Első rész 2/1. pontja szerinti helyen az ingatlan ivóvízzel való
ellátásának, szennyvízelvezetésének biztosítását, és az ezekkel kapcsolatos szolgáltatást.

2.2. A Felhasználó vállalja, hogy a bekötővezeték megépítésének (az elosztóvezetékre való
rákötéstől a házi ivóvízhálózat, házi szennyvízhálózat csatlakozásig terjedően) költségeit –
gazdálkodó szervezet a közműfejlesztési hozzájárulást - megfizeti.
2.3. A Felhasználó (gazdálkodó szervezet esetén) vállalja, hogy az Első rész 2.1. pontjában
feltüntetett m3/nap mennyiségnek megfelelő víziközmű-fejlesztési hozzájárulást a jelen
Szerződés aláírásától számított 15 napon belül a Szolgáltató részére befizeti.
2.4. Az ingatlan vízbekötéséhez szükséges vízmérőhely kialakítása (a vízmérőakna megépítése és
a bekötési vízmérő a továbbiakban vízmérő beépítéséhez szükséges gépészeti munkák) a
Felhasználó feladata. A vízmérőhely kialakítását a Felhasználó bejelenti a Szolgáltatónak,
aki a jelzés után öt munkanapon belül helyszíni szemlén ellenőrzi az elvégzett munkát.
Ugyanez az elv vonatkozik a szennyvízelvezetésére szolgáló belső csatornahálózat közüzemi
rendszerre csatlakozásához szükséges műtárgyak (ellenőrző akna, tisztítónyílás, stb.)
kialakítására.
2.5. A Szolgáltató megkezdi a bekötés kivitelezésével kapcsolatos munkálatokat, amint a sikeres
helyszíni szemle, a hálózatfejlesztési hozzájárulás (gazdálkodó szerv esetén a víziközműfejlesztési hozzájárulást is beleértve) befizetésének igazolása megtörténik és a Felhasználó
által aláírt Közüzemi Szolgáltatási Szerződés a Szolgáltatóhoz visszaérkezik.
2.6. Amennyiben a Második rész 2.4. és 2.5. pontokban rögzített feltételek a jelen Szerződés
megküldését követő hat hónapon belül a Felhasználó érdekkörében felmerült okból nem
teljesülnek, a Szolgáltató ajánlati kötöttsége a hálózatfejlesztési hozzájárulás és a víziközműfejlesztési hozzájárulás mértékére vonatkozóan megszűnik, a Szolgáltató jogosult új ajánlatot
tenni.
2.7. A Szolgáltató az Első rész 2.1. pont szerinti ingatlan bekötését a fenti pontokban rögzített
feltételek együttes teljesülését követő három hónapon belül köteles elvégezni. A munkavégzés
megkezdésének időpontjáról a Szolgáltató a Felhasználót legalább öt munkanappal a
munkavégzés előtt írásban köteles értesíteni. A három hónapos teljesítési határidő
szempontjából nem vehető figyelembe az az időtartam, amely alatt az illetékes önkormányzat
nem ad ki közterület-bontási engedélyt (pl. téli időszak). Ilyen esetben a Szolgáltató erről a
körülményről értesíti a Felhasználót.
2.8. A Felhasználónak biztosítani kell a Szolgáltató vagy annak megbízottja részére a bekötés
elvégzéséhez az ingatlanra való bejutást, illetve az ott történő akadálytalan, zavartalan
munkavégzést. A Felhasználó aláírásával igazolja a bekötési munka elvégzését, illetve a
szolgáltatás megkezdésének tényét, időpontját, a vízmérő induló állását, típusát és gyári
számát.
3. A közüzemi díj számlázása, díjfizetés
3.1. A Szolgáltató az igénybevett szolgáltatás mennyiségét – ha jogszabály másként nem
rendelkezik – a vízmérő adatai alapján számlázza le a Felhasználó részére. A szolgáltatás
díját, és alkalmazhatóságának kezdő időpontját az árhatóság állapítja meg.
3.2. Az Első rész 2.1. pontban körülírt ingatlan bekötési vízmérőjének állását a jelen Szerződés
aláírásakor érvényben lévő feltételeknek megfelelően a Szolgáltató havonta rögzíti, és ennek
alapján a közüzemi díjat számlázza, saját maga vagy megbízottja útján.
Ha a díjelszámolás alapjául szolgáló bekötési vízmérő nem olvasható le, akkor ennek
hiányában a Rendeletben meghatározott átlagfogyasztás alapján történik a számlázás.
A Szolgáltató a mérőeszköz leolvasásának gyakoriságán a jelen Szerződés módosítása nélkül
változtathat, a Felhasználó előzetes tájékoztatása mellett.
3.3 A Felhasználó vállalja, hogy a szolgáltatás díját a számlán feltüntetett határidőig és az Első
rész 2.4. pontjában meghatározott módon megfizeti.
3.4 .A Felhasználó a Rendelet értelmében a számla kézhezvételétől számított 15 naptári napon
belül kifogással élhet a Szolgáltatónál, amelynek azonban a számla kiegyenlítésére vonatkozó
kötelezettségére nincs halasztó hatálya.
4. A közüzemi díj késedelmes fizetésének, illetve meg nem fizetésének jogkövetkezményei
4.1. A közüzemi díj késedelmes megfizetése esetén minden Felhasználó a Ptk. 301. §, illetve a
301/A. § szerinti késedelmi kamatot köteles fizetni a Szolgáltató részére.
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4.2. A Szolgáltató képviselője által megállapított, illetve a Felhasználó által közölt vízmennyiség
egyben a szolgáltatás igénybevételéért járó fizetési kötelezettség elismerését jelenti. Ha a
Felhasználó a közüzemi díjra vonatkozó számlát határidőn belül nem egyenlíti ki, a
Szolgáltató a díj kiegyenlítésére felszólítja. A felszólítás eredménytelensége esetén a
felszólítástól számított 30. naptól az Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Kistérségi intézetének előzetes értesítése mellett a
Szolgáltató a vízszolgáltatást időben és mennyiségben korlátozhatja, ennek keretében
leszűkítheti, lezárhatja, valamint kizárólag termelési célú ivóvíz-felhasználásnál
szüneteltetheti, illetve három hónapon túli díjtartozás esetén további 30 napos határidővel a
Szolgáltatási Szerződést felmondhatja.
4.3. Amennyiben a Felhasználó fizetési kötelezettségének az Első Rész 2.4. pontban foglalt
módon nem tesz eleget, a Szolgáltató a Felhasználó szemben a díj meg nem fizetésének
jogkövetkezményeit és az ahhoz kapcsolódó eljárást alkalmazhatja.
5. A mérőeszközök hitelesítése, bevizsgálása
5.1. Az ivóvízbekötés vízmérőjének hitelesítését a Szolgáltató végzi saját költségére a
mérésügyről szóló törvénynek megfelelően. Az elkülönített vízhasználó a saját tulajdonában
lévő mellékvízmérő hitelesítéséről, rendkívüli vizsgálatáról saját költségére köteles
gondoskodni. Jelen Szerződés megkötésekor a bekötési vízmérőt négyévenként, a
mellékvízmérőt pedig hatévenként kell hitelesíteni.
5.2. A szennyvízmennyiség-mérő működtetéséről, karbantartásáról, kalibrálásáról a
Felhasználónak kell gondoskodnia.
5.3. A vízmérő rendkívüli bevizsgálását a Felhasználó kérheti. Ha a mérési hiba a szabványban
megengedett határokon belül van, akkor a bevizsgálás költségeit a Felhasználónak kell
viselnie.
Ha a felülvizsgálat azt állapítja meg, hogy a vízmérő a mérésügyi jogszabályoknak nem felel
meg, a hibát a felülvizsgálat kérésének időpontját megelőző utolsó leolvasástól kell számítani.
Ha a díjelszámolás alapjául szolgáló bekötési vízmérő nem mér, rendellenesen vagy hibásan
működik, illetőleg nem olvasható le, a fogyasztott víz mennyiségét a megelőző 365 nap összes
fogyasztásából egy napra számított átlagfogyasztás és a meghibásodás napjának elfogadott
határnapot megelőző legutolsó leolvasás napjától eltelt napok számának szorzataként kell
megállapítani. Amennyiben az átlagfogyasztás jogszabályban meghatározott módja nem
tükrözi az adott felhasználási hely vonatkozásában a vélelmezhető vízfelhasználást (pld. az
ingatlan lakatlan volt, ezért a Felhasználó bizonyítottan nem vett igénybe szolgáltatást, vagy
az ingatlanon belül csőtörés volt, stb.), akkor a szerződő felek írásban külön
megállapodhatnak az átlagfogyasztás számításának módjában.
6. Az ingatlan bekötésének ellenőrzése, karbantartása, cseréje
6.1. Az ingatlan víziközmű rendszerre való csatlakozása, bekötése a Szolgáltató tulajdonát képezi,
így kötelezettsége és joga a Ptk. és a vízgazdálkodásról szóló törvény alapján a bekötővezeték
használata, ellenőrzése, karbantartása, szükség szerinti cseréje, ezen belül a bekötési vízmérő
ellenőrzése, karbantartása, szükség szerinti cseréje (egyoldalú intézkedéssel, jelen Szerződés
módosítása nélkül) illetve leolvasása és a birtokvédelem.
6.2. A Második rész 6.1. pontban foglaltakra tekintettel a Felhasználó köteles a Szolgáltatónak
az Első rész 2.1. pontjában körülírt ingatlanra való bejutását az előre jelzett időben lehetővé
tenni, és a szükséges munkálatokat nem akadályozhatja.
6.3. A Szolgáltató akadályoztatása birtokháborítás, amelynek megszüntetésére a Szolgáltató
hatósági, bírósági utat vehet igénybe.
6.4. A bekötővezeték és a mérőeszköz ellenőrzésének, karbantartásának és cseréjének időpontjáról
a Szolgáltató a Felhasználót előzetesen értesíteni köteles.
6.5. A Szolgáltató a szennyvízelvezető törzshálózatba bocsátott szennyvíz mennyiségét és
minőségét gazdálkodó szervezet esetén előzetes értesítés nélkül ellenőrizheti, amelyet az nem
akadályozhat.
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7. A bekötési vízmérő őrzése
7.1. A Felhasználó köteles a Szolgáltató tulajdonát képező bekötési vízmérő megőrzéséről
gondoskodni, illetve azt a fagyveszélytől és egyéb károsodástól megvédeni. Mérő
meghibásodása észlelésének esetén a Felhasználó köteles a Szolgáltatónak azt jelezni. A
bejelentést követően a Szolgáltató 3 munkanapon belül a vízmérő cseréjét megkísérli.
7.2. Ha a Felhasználó a Második rész 7.1. pontban foglalt őrzési kötelezettségének nem tesz
eleget, a vízbekötés vízmérőjének eltűnése vagy megrongálódása esetén a 8.1. pont szerint
meghatározott közüzemi díjat köteles megtéríteni a Szolgáltatónak.
8. A bekötési vízmérő hibája, sérülése esetén követendő eljárás
8.1. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a bekötési vízmérő nem működik
vagy összetörik, a Szolgáltató a Második rész 3.2. pont szerinti időben számlát állít ki,
melyben a szolgáltatás mértékét az 5.3. pontban meghatározottak szerint állapítja meg.
8.2. Amennyiben a vízmérő a Felhasználónak felróható okból elvész, megrongálódik, úgy a
Felhasználónak meg kell térítenie a Szolgáltató részére a vízmérő javításának, pótlásának és
hitelesítésének költségeit.
9. Gazdálkodó szervezet víziközmű-fejlesztési hozzájárulása
9.1. A Rendelet értelmében a Ptk. 685. § c) pontjába tartozó gazdálkodó szervezet, mint
Felhasználó részére szolgáltatás víziközmű-fejlesztési hozzájárulás ellenében nyújtható.
9.2. A gazdálkodó szervezet mint Felhasználó a jelen Szerződés megkötésekor – a szolgáltatás
folyamatossága esetén a korábban megszerzett kontingens alapján – az Első rész 2.1. pontban
feltüntetett m3/nap szolgáltatás igénybevételére jogosult. A megállapított m3/nap mennyiség
az éves felhasználható mennyiség 365-öd része.
9.3. A gazdálkodó szervezet, mint Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Első rész 2.1. pontban
meghatározott m3/nap mennyiség növelése csak további víziközmű-fejlesztési hozzájárulás
megfizetése mellett lehetséges. Ennek forint összege a növelés időpontjában érvényes
víziközmű-fejlesztési hozzájárulástól függ.
9.4. Jelen Közüzemi Szolgáltatási Szerződés szempontjából az Első rész 2.1. pontban rögzített
mennyiség növelésének minősül, ha a Felhasználó éves átlagban a rögzített m3/nap
mennyiségen felül vesz igénybe szolgáltatást.
10. A Felhasználó személyében történő változás szabályai
10.1. Ha az Első rész 2.2., illetve 2.6. pontja szerinti Felhasználó (Tulajdonos) az ingatlan
tulajdonjogát másra átruházza, köteles az új tulajdonossal, résztulajdon esetén más
társtulajdonossal, a jelen Szerződésből eredő jogokat és kötelezettségeket – különös
tekintettel a díjfizetésre – átvállaltatni az ingatlan címének, szerződés számának, az átvállalás
időpontjának, az ingatlan bekötési vízmérője állásának, illetve gyári számának feltüntetésével.
A Felhasználó az átvállaló nyilatkozatot az Adásvételi Szerződéssel együtt köteles a
Szolgáltatónak megküldeni. Abban az esetben, ha az átvállaló nyilatkozatot az Adásvételi
Szerződéssel együtt nem küldik meg a Szolgáltatónak, a jelen Szerződés Felhasználója
köteles a ki nem egyenlített közüzemi díjat megfizetni.
Az átvállaló nyilatkozatot pótolja az új tulajdonos vagy tulajdonostárs által a Szolgáltatóval
kötött Közüzemi Szolgáltatási Szerződés.
10.2. Az Első rész 2.2., illetve 2.6. pont szerinti Felhasználóval (Tulajdonossal) megszűnik a
jelen Szerződés, ha az ingatlan tulajdonosa vagy résztulajdonosa a Szerződésből eredő jogokat
és kötelezettségeket a Második rész 10.1. pontban körülírt átvállaló nyilatkozattal, illetve új
Közüzemi Szolgáltatási Szerződés megkötésével átvállalja.
10.3. A Felhasználó, illetőleg az elkülönített vízhasználó személyében beállott változást a régi és
új Felhasználó, illetőleg elkülönített vízhasználó együttesen köteles a vízmérőállás
megjelölésével a változástól számított 30 napon belül a Szolgáltatónak bejelenteni. A
bejelentés elmulasztása esetén az abból eredő károkért az elköltöző Felhasználó és az új
Felhasználó, illetőleg az elkülönített vízhasználó egyetemlegesen felel.
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10.4. Amennyiben a Felhasználó az ingatlannak nem tulajdonosa, a jelen Közüzemi Szolgáltatási
Szerződés legfeljebb addig van hatályban, amíg a Felhasználónak az ingatlan használatára a
jogcíme fennáll. Az ingatlan használatára vonatkozó jogcím megszűnésével a Felhasználóval
kötött Közüzemi Szolgáltatási Szerződés is megszűnik.
10.5. A Felhasználó minden olyan változást köteles bejelenteni a Szolgáltatónak, amely a jelen
Szerződés 9.1. pontjában hivatkozott gazdálkodó szervezet minősítését érinti.
11. Egyedi vízmérőkre (mellékvízmérőkre) vonatkozó előírások
11.1. Mellékvízmérő: A bekötési vízmérő után beépített, elkülönített vízhasználat mérésére
szolgáló vízmérő.
11.2. Az ingatlanon fogyasztott víz mennyisége szempontjából a bekötési vízmérő az irányadó. A
bekötési vízmérő és az elkülönített vízhasználatokat mérő mellékvízmérők mérési
különbözetéből megállapított fogyasztási különbözetet a bekötési vízmérő szerinti
Felhasználó köteles megfizetni a Szolgáltatónak; a Szolgáltatót pedig tájékoztatja az
épületen belüli belső elszámolás módjáról.
11.3. Az ingatlanon belül a mellékvízmérővel elkülönített vízhasználatra az Elkülönített
Vízhasználó a Szolgáltatóval Szerződést köthet. A szerződés megkötését, ha az Elkülönített
Vízhasználó a 38/1995. (IV. 5.) Korm. rendeletben meghatározott feltételeknek eleget tesz, a
Szolgáltató nem tagadhatja meg.
11.4. A Szerződés létrejöttének előfeltétele:
a) az ingatlan vízfogyasztásának bekötési vízmérővel történő mérése, és az egész ingatlan
vízellátására vonatkozó Közüzemi Szolgáltatási Szerződés megkötése,
b) a mellékvízmérőnek a házi vízvezeték-hálózatba történő beépítéséhez a bekötési
vízmérő szerinti Felhasználó, valamint azt követően a Szolgáltató előzetes
hozzájárulása.
Megjegyzés: A bekötési vízmérő szerinti Felhasználó a hozzájárulást csak az
épületgépészeti rendszerének a beépítés miatt szükségessé váló jelentős költségű
átalakítása esetén tagadhatja meg.
11.5. A szolgáltatói hozzájárulás iránti kérelemhez szükséges dokumentumok:
a) műszaki leírás, mely tartalmazza a megrendelő, a tervező és a kivitelező azonosítására
alkalmas adatokat, a beépítésre kerülő mérőberendezések típusát, főbb jellemzőit,
b) tervrajzok:
 az érintett ingatlan házi ivóvízhálózatát, ezek tartozékait feltüntető vázrajz a
mérőbeépítés helyének megjelölésével, mely azonosításra, valamint helykiválasztás
helyességének megítélésére alkalmas;
 a tervezett mérőbeépítés szerelési rajzai olyan léptékben, amely a műszaki megoldás
elbírálhatóságát lehetővé teszi.
11.6. Amennyiben a hozzájárulásban foglaltaktól eltérő beépítést, vagy más, üzemben helyezést
gátló körülményt állapítanak meg, a Szolgáltató az üzembe helyezést megtagadhatja, és
azt a hozzájárulásban foglalt feltételek teljesítéséhez, az akadályok megszüntetéséhez
kötheti.
11.7. A Szolgáltató köteles gondoskodni arról, hogy a nyilvántartásba vett mellékvízmérőt
üzembe helyezéskor sorszámozott zárral lássák el.
11.8. Elkülönített Vízhasználó a saját tulajdonában lévő és a Szerződés alapjául szolgáló
mellékvízmérő hitelesítéséről, rendkívüli vizsgálatáról saját költségére köteles
gondoskodni. Amennyiben ezzel a költségek megelőlegezése mellett a Szolgáltatót bízza
meg, úgy a Szolgáltató a megbízás teljesítését nem tagadhatja meg. Ha a hitelesítést – az
arról való gondoskodást – az Elkülönített Vízhasználó elmulasztja, a Szolgáltató a
mellékvízmérőre vonatkozó Szerződést 15 napos határidővel felmondhatja.
11.9. A megkötött Szerződést az elkülönített vízhasználatot igénybe vevő harmincnapos
határidővel, a Szolgáltató pedig két hónapon túli díjtartozás esetén további harmincnapos
határidővel felmondhatja. A Szerződés felmondásáról a bekötési vízmérő Felhasználóját a
Szolgáltató köteles tájékoztatni.
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11.10. Az Elkülönített Vízhasználó személyében beállott változást a régi és új Felhasználó,
illetőleg az Elkülönített Vízhasználó együttesen köteles a vízmérőállás megjelölésével a
változástól számított harminc napon belül a Szolgáltatónak bejelenteni. A bejelentés
elmulasztása esetén az abból eredő károkért az elköltöző Felhasználó és az új
Felhasználó, illetőleg az Elkülönített Vízhasználó egyetemlegesen felel.
Adott fogyasztási helyre már létező közüzemi szerződés kizárja, hogy a díjfizetési
kötelezettség elmulasztását követően belépő új bérlő a hátralék rendezése nélkül újabb
szerződéses kapcsolatot hozzon létre [Ptk. 387. §, 38/1995. (IV. 5.) Korm. r. 1. §, 9. §].
11.11. A mellékvízmérőn átfolyt vízmennyiségre vonatkozó adatot a Szolgáltató a bekötési
vízmérővel azonos időszakonként rögzíti, és ennek alapján a közüzemi díjat számlázza.
12. Egyéb kikötések
12.1. Ha az ingatlanon építési engedély-köteles munkát kívánnak végezni, akkor a házi belső
vezetékhálózat (ivóvíz, szennyvíz) megváltoztatásához a Felhasználónak a Szolgáltató
előzetes hozzájárulását be kell szereznie. A hozzájárulás megkéréséhez a tervezett házi
vezetékhálózatról két példány gépészeti tervet kell benyújtani. A kivitelezési munka csak a
szolgáltatói hozzájárulás birtokában kezdhető meg.
12.2. A Felhasználó kötelezi magát arra, hogy a jelen Szerződésben rögzített adataiban a
megnevezett pénzintézetben, pénzintézeti számlaszámban történő változást a Szolgáltató
részére a változás bekövetkezését követő 15 napon belül bejelenti. Tudomásul veszi, hogy
a változás bejelentésének elmaradásából származó károkat, illetve a számla
kézbesíthetetlensége miatt felmerült fizetési késedelem jogkövetkezményeit a Szolgáltató
érvényesítheti.
12.3. A Második rész 6.1. és 10.2. szerinti adatváltozás esetén az egyoldalú közléssel a Közüzemi
Szolgáltatási Szerződés tartalma a közölt adatok szerint változik.
12.4. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, különösen a szerződésszegések
következményei tekintetében mindenkor a hatályos idevonatkozó jogszabályok az
irányadók.
Jelenleg hatályos idevonatkozó legfontosabb jogszabályok:
– a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló többször módosított 1959. évi
IV. törvény,
– a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény,
– a közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről szóló, többször
módosított 38/1995. (IV. 5). sz. Korm. rendelet.
– a fogyasztóval kötött szerződésben tisztességtelennek minősülő feltételekről szóló
18/1999. 5.) Korm. rendelet.
– a víziközművek üzemeltetéséről szóló 21/2002.(IV. 25.) KöViM rendelet
Amennyiben a jelen Szerződés aláírását követően a Szerződés tárgyát képező szolgáltatás,
illetve az ivóvízszükséglet kielégítése tekintetében a Szerződéstől eltérően kötelező
jelleggel jogszabály másként rendelkezik, a Szerződés tartalma a jogszabálynak
megfelelően módosul.

Szolnok, 2006. szeptember 01.
VCSM ZRt. Szolnok (Szolgáltató) képviseletében:

Kaposvári Kázmér
elnök-vezérigazgató
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Megállapodás száma:
Számlaszám: ...........................

MEGÁLLAPODÁS
A "gazdálkodó szervezet" ivóvíz- és csatornahasználat szolgáltatási
keretének víziközmű-fejlesztési hozzájárulással történő biztosítására
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 69-72. §., valamint
a közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről szóló
38/1995. /IV.5./ Kormányrendelet 4. §. /2/ bekezdése alapján

Igénybevevő
Székhelye:
Levelezési címe:
Adószáma:
Váll. Ig. száma:
Cégjegyzék szám:
Fogyasztói száma:
a továbbiakban, mint Fogyasztó
és a Víz- és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok
Székhelye:
5000 Szolnok, Vízmű u. 1. sz.
Levelezési címe:
5000 Szolnok, Vízmű u. 1. sz.
Adószáma:
11272292-2-16
Cégjegyzék száma:
Cg. 16-10-001613
a továbbiakban, mint Szolgáltató az alábbiakban állapodnak meg.

A Felhasználó a …………………………. alatt lévő saját tulajdonú vagy bérelt
ingatlanon…………... hónapban megkezdi tevékenységét.
A szükséges napi maximális vízigényét és ennek megfelelő szennyvízelvezetési igényét az alábbiakban jelenti be.
……m3/nap
…... m3/nap

Vízigény:
Szennyvízigény:

A megjelölt szolgáltatási keret(ek) biztosítására a Felhasználó vállalja, hogy
ivóvízért:
szennyvízért:
összesen:

……….. Ft + ÁFA 27 %
……….. Ft + ÁFA 27 %
……….. Ft + ÁFA 27 %

azaz: ……….. 00/100 forint + ÁFA 27 % összegű víziközmű-fejlesztési
hozzájárulást fizet a Szolgáltató javára.
A Szolgáltató részéről átadott számla kiegyenlítését Felhasználó a számlán
szereplő határidőn belül teljesíti.
A befizetés teljesítése előfeltétele a szolgáltatási pont(ok) víziközmű
hálózatra történő rácsatlakozásának és a szolgáltatás(ok) megkezdésének.
A víziközmű hálózatra történő rácsatlakozás külön díj fizetésének ellenében
történik meg.
A hálózat(ok)ra való rácsatlakozás(ok) után az ivóvíz- és csatornaszolgáltatás
külön díj ellenében – a vízmérőóra állások alapján havonta – kerül számlázásra.
A megállapított vízfogyasztási kontingens mindaddig érvényben marad, amíg a
Felhasználó a Megállapodásban a megváltott mennyiségi érték(ek)et éves
szinten túl nem lépi, illetve a növekmény megfizetését a Szolgáltató nem
kezdeményezi.
A növekményszolgáltatás után felmerülő víziközmű-fejlesztési hozzájárulás
díját az esedékességkor érvényes díjtételekkel kell megállapítani.
A Szolgáltató által a növekményszolgáltatás után kezdeményezett víziközműfejlesztési hozzájárulás díját a Megállapodás módosításával egyidőben átadott
számlán szereplő határidőn belül Fogyasztó köteles megfizetni.
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Amennyiben a Felhasználó a jelen Megállapodásban foglalt fizetési
kötelezettségének bármilyen oknál fogva nem tesz eleget, a Megállapodás
érvényét veszíti, és a Szolgáltató jogosult a Felhasználó vízellátását, illetve
szennyvíz-elvezetésének biztosítását függőben tartani.
A jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben, illetve az ebből adódó
jogviták rendezésében felek a polgári peres eljárás keretében a Szolnoki Városi
Bíróság illetékességét ismerik el.

Szolnok, ….. év …………. hó … nap

....................................................
Szolgáltató

....................................................
Felhasználó

Átvette:

Közműnyilatkozat
Érkeztetve:

igénymegrendelő formanyomtatvány

Iktatószám:

M-1

5. sz.
formanyomtatvány

MEGRENDELŐ

nyomtatvány

Megrendelő (Cég) neve:
,
Lakcím/székhely:
,
Levelezési cím:
,
Számlázási cím:
*Adószám:
*Statisztikai számjel:
*Kapcsolattartó neve:
Telefonszáma: (+ 36)
/
*Közműfejlesztési megállapodás szerződésszáma:
Egyéb megjegyzés:

*Cégjegyzék szám:
-

-

-

e-mail:

* csak gazdálkodó szervezet esetén szükséges kitölteni

Fizetési mód:
Banki átutalás:
Pénztári befizetés:

Bankszámlaszám:

Az ingatlan, amelyről a nyilatkozatot kéri:
új létesítmény
meglévő épület
Címe:
,
Az ingatlan rendeltetése:

-

-

lakossági
vagy
meglévő épület bővítés

A megrendelés tárgya:
Vízellátás
Elláthatósági nyilatkozat, kérjük válasszon
Hozzájárulás épület bontási engedélyhez
kérjük kiegészíteni
Tűzivíz mennyiségre vonatkozó nyilatkozat,
Hozzájárulás használatba vételi / fennmaradási engedélyhez
Közmű térkép másolat /papír alapú/
Szennyvíz befogadói nyilatkozat
Egyéb:

m3/nap

gazdálkodó szervezet
rendeltetés mód változása
,

Szennyvízelvezetés

Tűzivízmennyiség szükséglet:
Vízellátás

kérjük válasszon

hrsz.

m3/nap

l/perc
Szennyvízelvezetés

Csatolt dokumentumok:
Helyszínrajz 1:500 méretarányban minden nyilatkozat megrendelés esetén szükséges csatolni
Földhivatali térképmásolat (90 napnál nem régebbi)
Építmény alaprajz és metszet
Műszaki leírás várható vízigénnyel, szennyvíz kibocsátással
Meghatalmazás
Egyéb:
Gazdálkodó szervezetnek kiállítandó nyilatkozat esetén rendelkezni kell Viziközmű-fejlesztési megállapodással. Továbbá a megrendelés
tárgyának függvényében nyilatkozatunk kiadásának feltétele a 38/1995. (IV. 5.) számú Kormányrendelet értelmében gazdálkodó szervezet
víziközmű-fejlesztési hozzájárulás összegének kiegyenlítése a mindenkor érvényes árjegyzék alapján.
Amennyiben még nem rendelkezik szolgáltatási szerződéssel, szükség van kitöltött VSZ-2 formanyomtatványra.
Közműnyilatkozat kiadásának feltétele, a Felhasználónak cégünk felé ne legyen közüzemi vagy egyéb tartozása, csatolva legyenek a szükséges
mellékletek és igazolva legyen a nyilatkozat kiadásának díja. A közműnyilatkozat díjai teljesítési igazolás ellenében, az érvényes árjegyzék
alapján számlázandók.

Dátum: Szolnok,
Megrendelő (vagy képviselője) aláírása

TELJESÍTÉS IGAZOLÁS
Alulírott : (név)
Cím:
A fenti megrendelés teljesítését igazolom, mely alapján a Szolgáltató az alábbi részletezés szerinti számla benyújtására jogosult.
Igénybevett szolgáltatás
megnevezése

Mennyiség
egysége

Mennyisége

Nettó egységára
(Ft/M.e.)

Nettó értéke
(Ft)

Összesen (Ft) :
ÁFA (Ft) :
Fizetendő (Bruttó Ft):

Dátum: Szolnok,
Szolgáltató aláírása

Megrendelő aláírása

Átvette:

Közműegyeztetés, szakfelügyelet, helyszíni szemle
megrendelő formanyomtatvány

Érkeztetve:
Iktatószám:

M-2

6. sz.
formanyomtatvány

MEGRENDELŐ

nyomtatvány

Megrendelő (Cég) neve:
,
Lakcím/székhely:
,
Levelezési cím:
,
Számlázási cím:
*Adószám:
*Statisztikai számjel:
*Kapcsolattartó neve:
Telefonszáma: (+ 36)
/
*Közműfejlesztési megállapodás szerződésszáma:
Egyéb megjegyzés:

-

*Cégjegyzék szám:
-

-

e-mail:

* csak gazdálkodó szervezet esetén szükséges kitölteni

Fizetési mód:
Banki átutalás:
Pénztári befizetés:

Bankszámlaszám:

-

-

A megrendelés tárgya:
Közműegyeztetés megrendelése
Szakfelügyelet megrendelése
Helyszíni szemle megrendelése
Egyéb:
Az ingatlan vagy munka, amellyel kapcsolatban az eljárást megrendeli:
* csak az adott ügyintézésben értelmezhető mezők kitöltése szükséges
új létesítmény
meglévő létesítmény
meglévő létesítmény bővítés

meglévő létesítmény felújítás

Címe:
,
*Az ingatlan rendeltetése:
*A munka megnevezése:
*A munka helye:
*A munka leírása:
Egyéb:

,

hrsz.

Csatolt dokumentumok:
Helyszínrajz 1:500 mértarányban
Műszaki leírás
Meghatalmazás
Egyéb:
A szakfelügyelet, helyszíni szemle idejét 8 munkanappal előre bejelenteni szükséges. A közműegyeztetés, szakfelügyelet, helyszíni szemle díjai
teljesítési igazolás ellenében, az érvényes árjegyzék alapján számlázandók.

Dátum: Szolnok,
Megrendelő (vagy képviselője) aláírása

TELJESÍTÉS IGAZOLÁS
Alulírott : (név)
Cím:
A fenti megrendelés teljesítését igazolom, mely alapján a Szolgáltató az alábbi részletezés szerinti számla benyújtására jogosult.
Igénybevett szolgáltatás
megnevezése

Mennyiség
egysége

Mennyisége

Nettó egységára
(Ft/M.e.)

Nettó értéke
(Ft)

Összesen (Ft) :
ÁFA (Ft) :
Fizetendő (Bruttó Ft):

Dátum: Szolnok,
Szolgáltató aláírása

Megrendelő aláírása

Átvette:

Tervegyeztetés, tervjóváhagyás
víziközmű tervezésénél
megrendelő formanyomtatvány

Érkeztetve:
Iktatószám:

M-3

7. sz.
formanyomtatvány

MEGRENDELŐ

nyomtatvány

Megrendelő (Cég) neve:
,
Lakcím/székhely:
,
Levelezési cím:
,
Számlázási cím:
*Adószám:
*Statisztikai számjel:
*Kapcsolattartó neve:
Telefonszáma: (+ 36)
/
*Közműfejlesztési megállapodás szerződésszáma:
Egyéb megjegyzés:
* csak gazdálkodó szervezet esetén szükséges kitölteni
Fizetési mód:
Banki átutalás:
Pénztári befizetés:

-

*Cégjegyzék szám:
-

Banksz.sz.:

-

e-mail:

-

-

A terv tárgya:
kérjük válasszon

Új ivóvíz bekötés
Locsolómérő felszerelés
Új szennyvíz bekötés
Egyéb:

Ivóvíz bekötés áthelyezés
Mellékmérő felszerelés
Szennyvíz bekötés áthelyezés

Ivóvíz bekötés módosítás
Ikermérő felszerelés

A munka helye:
A munka megnevezése:
A munka leírása:

Csatolt dokumentumok:
Helyszínrajz 1:500 mértarányban
Tervdokumentáció 3 példányban
Kísérőlevél
Meghatalmazás
Hozzájáruló nyilatkozata
Egyéb:
A tervező adatai:
Név:
Jogosultság száma:
VCSM ZRt. Szolnok nyilvántartásában szereplő regisztrációs szám:
A tervegyeztetés, tervjóváhagyás díjai teljesítési igazolás ellenében, az érvényes árjegyzék alapján számlázandók.

Dátum: Szolnok,
Megrendelő (vagy képviselője) aláírása

TELJESÍTÉS IGAZOLÁS
Alulírott : (név)
Cím:
A fenti megrendelés teljesítését igazolom, mely alapján a Szolgáltató az alábbi részletezés szerinti számla benyújtására jogosult.
Igénybevett szolgáltatás
megnevezése

Mennyiség
egysége

Mennyisége

Nettó egységára
(Ft/M.e.)

Nettó értéke
(Ft)

Összesen (Ft) :
ÁFA (Ft) :
Fizetendő (Bruttó Ft):

Dátum: Szolnok,
Szolgáltató aláírása

Megrendelő aláírása

Szaktervezői jogosultsággal
rendelkező tervezők listája
8. sz.
formanyomtatvány

M-4
nyomtatvány

VCSM ZRt. Szolnok
nyilvántartásában szereplő
regisztrációs szám:

Név/Cégnév

Jogosultság száma:

Cím:

Elérhetőség:
Tel.;
e-mail

Meghatalmazás
műszaki ügyintézéshez

Átvette:
Érkeztetve:

formanyomtatvány
Iktatószám:

M-5

MEGHATALMAZÁS

nyomtatvány

9. sz.
formanyomtatvány

1. Meghatalmazó
Név / Cégnév:
Cím / Székhely:
Anyja neve:
Szig.sz./Cégjegyzékszám:
2. Meghatalmazott
Név / Cégnév:
Cím / Székhely:
Anyja neve:
Szig.sz./Cégjegyzékszám:
3. Az ingatlan adatai, mellyel kapcsolatban ügyintézést végez
új létesítmény
meglévő épület
meglévő épület bővítés
Címe:
,
Az ingatlan rendeltetése:

rendeltetés mód változása
,

hrsz.

4. Az ügyintézés típusa:

5. Tárgy:
A meghatalmazó megbízza a meghatalmazottat, hogy az aláírást követő 60 napon belül a Víz- és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnoknál a 3. pontban említett ingatlannal kapcsolatban és a 4. pontban megjelölt ügyintézésben a nevemben eljárjon, nyilatkozatot tegyen és
nyilatkozatot vegyen át.

6. Egyéb megjegyzés:

Csatolt dokumentumok:

Dátum:

Meghatalmazó

Meghatalmazott

Előttünk, mint tanúk előtt:
1. Tanú
Név:

2. Tanú
Név:

Cím:

Cím:

Szig.sz.:

Szig.sz.:

Aláírás:

Aláírás:

Átvette:

Ivóvíz csatlakozás közmű törzshálózathoz/
csatlakozás módosítása
igénybejelentő / megrendelő

Érkeztetve:
Iktatószám:

V-1
nyomtatvány

10. sz.
formanyomtatvány

IGÉNYBEJELENTŐ / MEGRENDELŐ

Megrendelő adatai: Megrendelő (Cég) neve:
*Cégjegyzék szám:
Székhely:
,
Levelezési cím:
,
Számlázási cím:
,
*Adószám:
*Statisztikai számjel:
Pénzintézet, bankszámlaszám:
Kapcsolattartó neve:
Telefonsz.: (+ 36)
Egyéb megjegyzés:

-

-

/

e-mail:

Felhasználó adatai:

Felhasználó (Cég) neve:
Anyja neve:
Születési hely/idő:
*Cégjegyzék szám:
Székhely:
,
Levelezési cím:
,
Számlázási cím:
,
*Cég esetén szükséges csatolni a 90 napnál nem régebbi Cégkivonatot és az Aláírási Címpéldányt.
*Adószám:
*Statisztikai számjel:
Pénzintézet, bankszámlaszám:
Kapcsolattartó neve:
Telefonsz.: (+ 36)
e-mail:
/
Egyéb megjegyzés:

Felhasználási hely adatai:
Cím:
,
Az ingatlan rendeltetése:
Milyen jogcímen használja az ingatlant?
tulajdonos
A felhasználás jellege:
lakossági
Van-e egyéb vízvételezési lehetőség? (fúrt kút, felszíni vízvételezés)
Rendelkezik az érintett ingatlan szolgáltatási szerződéssel?
amennyiben igen, akkor a szolgáltatási szerződés száma:
*Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás megállapodás szerződésszáma:

hrsz.:
bérlő
közületi
igen
igen

egyéb:
egyéb:
nem
nem

Mértéke: víz

m³/nap,

szennyvíz:

m³/nap

* csak gazdálkodó szervezet esetén szükséges kitölteni
Amennyiben a Felhasználó a Felhasználási helynek nem tulajdonosa, hanem egyéb jogcímen használója szükséges a Tulajdonosi hozzájárulás
megadása.
Gazdálkodó szervezetnek a 38/1995. (IV. 5.) számú Kormányrendelet értelmében rendelkeznie kell Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás
megállapodással. Amennyiben még nincs Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás megállapodása vagy nem rendelkezik Közüzemi Szolgáltatási
szerződéssel, szükség van kitöltött VSZ-2 formanyomtatványra és az azon szereplő feltételeknek is meg kell felelnie.

Az igénybejelentő / megrendelő tárgya:
kérjük válasszon

Új ivóvíz bekötés
Locsolómérő felszerelés
Egyéb:

Ivóvíz bekötés áthelyezés
Mellékmérő felszerelés

Ivóvíz bekötés átalakítás
Ikermérő felszerelés

Jóváhagyott terv iktatószáma:
A tervben egyértelműen megjelölt Szolgáltató által végzendő szakipari szerelés munkái, a kiépített közüzemi rendszer geodéziai bemérésével és
a műszaki átadás-átvétellel együtt kerülnek megrendelésre. A szakipari anyagok típusát és minőségét a Szolgáltató határozza meg.
Tájékoztatjuk, hogy a Megrendelő feladatköre a bontási, helyreállítási munkálatok és a szükséges engedélyek beszerzése, valamint az
Üzletszabályzat mellékleteiben szereplő előírásoknak megfelelő mérőakna kialakítása.
Fizetési mód:
Banki átutalás:
Pénztári befizetés:

Bankszámlaszám:

-

-

Csatolt dokumentumok: a Szolgáltató által jóváhagyott terv
Meghatalmazás
Egyéb:
A megrendelés teljesítésének feltétele a Felhasználónak cégünk felé ne legyen közüzemi vagy egyéb tartozása és csatolva legyenek a szükséges mellékletek.
A megrendeléssel egyidejűleg átvettem az Általános szerződési feltételek nyomtatványt.

Dátum: Szolnok,
Igénybejelentő/Megrendelő (vagy képviselője) aláírása

Műszaki átadás-átvétel ivóvíz törzshálózathoz
történő csatlakozásnál / átalakításnál

Átvette:
Érkeztetve:

jegyzőkönyv
Iktatószám:

V-2

MŰSZAKI ÁTADÁS ÁTVÉTELI JEGYZŐKÖNYV

nyomtatvány

11. sz.
formanyomtatvány

Kapcsolódó dokumentumok: a ___________ iktatószámú M - 3, V - 1 igénybejelentő / megrendelő nyomtatvány, a hozzá
kapcsolódó jóváhagyott terv, valamint a költségvetés és a befizetetéseket igazoló másolatok.
Tervtől eltérni csak a módosított terv tervjóváhagyást követően lehet.
(csak a V-1-es nyomtatvány szerinti Megrendelő rendelheti meg)
Megrendelő neve:
Megrendelés tárgya: a ___________ iktatószámú V-1 Igénybejelentő/Megrendelő tartalmának építési-szerelési munkálatainak
Műszaki átadása és átvétele.

Jelen vannak:

Igénybejelentő/Megrendelő képviseletében:

VCSM ZRt. Szolnok képviseletében:
Vizsgálati szempontok:
Geodézia készült
Vízmérő akna megfelelő
Földmunka megfelelő
Fektetési mélység megfelelő
Nyomáspróba megfelelő
A belső rendszer alkalmas az élőrekötésre
A felhasznált anyagok megfelelnek a kiírásnak
A vízmérő adatai rögzítésre kerültek
Egyebek:
Megrendelő részéről:

igen
igen
igen
igen
igen
igen
igen
igen

nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem

Hozzájárulok

Az elkészült létesítmény Műszaki átadás-átvételéhez hozzájárulok, a Víz- és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok I.o.
minőségben elvégezte a tárgyi ingatlannal kapcsolatos víziközmű munkálatainak szakipari szerelését, melyet hiánytalanul
átveszek és a teljesítését igazolom. Az Ellátásért felelős javára térítésmentesen lemondok a bekötővezeték szolgáltatási pontig
terjedő szakaszának tulajdonjogáról.
Nem járulok hozzá

Indoklás:

Kivitelező részéről:
Hozzájárulok
A megrendelés tárgyát képező kivitelezési munkákat Társaságunk I.o. minőségben elvégezte, a felhasználási hely víziközmű
szolgáltatásba bekapcsolható.
Nem járulok hozzá

Indoklás:

Egyéb:

Készült 3 példányban az építési munkaterületen.
Dátum:

Kivitelező: VCSM ZRt. Szolnok
nyilatkozattételre jogosult
képviselőjének aláírása

Megrendelő (vagy képviselője)
aláírása

Átvette:

Szennyvíz-; Csapadékvíz csatlakozás közmű
törzshálózathoz/ csatlakozás módosítása
igénybejelentő / megrendelő

Érkeztetve:
Iktatószám:

SZ - 1
nyomtatvány

12. sz.
formanyomtatvány

IGÉNYBEJELENTŐ / MEGRENDELŐ

Megrendelő adatai: Megrendelő (Cég) neve:
*Cégjegyzék szám:
Székhely:
,
Levelezési cím:
,
Számlázási cím:
,
*Cég esetén szükséges csatolni a 90 napnál nem régebbi Cégkivonatot és az Aláírási Címpéldányt.
*Adószám:
*Statisztikai számjel:
Pénzintézet, bankszámlaszám:
Kapcsolattartó neve:
Telefonsz.: (+ 36)
e-mail:
/
Egyéb megjegyzés:
Felhasználó adatai:

Felhasználó (Cég) neve:
Anyja neve:
Születési hely/idő:
*Cégjegyzék szám:
Székhely:
,
Levelezési cím:
,
Számlázási cím:
,
*Adószám:
*Statisztikai számjel:
Pénzintézet, bankszámlaszám:
Kapcsolattartó neve:
Telefonsz.: (+ 36)
/
Egyéb megjegyzés:

e-mail:

Felhasználási hely adatai:
Cím:
,
Az ingatlan rendeltetése:
Milyen jogcímen használja az ingatlant?
tulajdonos
A felhasználás jellege:
lakossági
Van-e egyéb vízvételezési lehetőség? (fúrt kút, felszíni vízvételezés)
Rendelkezik az érintett ingatlan szolgáltatási szerződéssel?
amennyiben igen, akkor a szolgáltatási szerződés száma:

hrsz.:
bérlő
közületi
igen
igen

egyéb:
egyéb:
nem
nem

mértéke: víz
m³/nap
szennyvíz:
m³/nap
Amennyiben
a Felhasználó
Felhasználási
helynek
nem tulajdonosa, hanem egyéb jogcímen használója szükséges a Tulajdonosi hozzájárulás
* csak gazdálkodó
szervezetaesetén
szükséges
kitölteni
megadása.
Gazdálkodó szervezetnek a 38/1995. (IV. 5.) számú Kormányrendelet értelmében rendelkeznie kell Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás
megállapodással. Amennyiben még nincs Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás megállapodása vagy nem rendelkezik Közüzemi Szolgáltatási
szerződéssel, szükség van kitöltött VSZ-2 formanyomtatványra és az azon szereplő feltételeknek is meg kell felelnie.

*Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás megállapodás szerződésszáma:

Az igénybejelentő / megrendelő tárgya:
kérjük válasszon

Új szennyvíz bekötés
Új csapapékvíz bekötés
Egyéb:

Szennyvíz bekötés áthelyezés
Csapapékvíz bekötés áthelyezés

Jóváhagyott terv iktatószáma:

Szennyvíz bekötés átalakítás
Csapadékvíz bekötés átalakítás

Szakipari szerelést a megrendelő saját szakkivitelezője végzi

A tervben egyértelműen megjelölt Szolgáltató által végzendő szakipari szerelés munkái, a kiépített közüzemi rendszer geodéziai bemérésével és
a műszaki átadás-átvétellel együtt kerülnek megrendelésre. A szakipari anyagok típusát és minőségét a Szolgáltató határozza meg.
Tájékoztatjuk, hogy a Megrendelő feladatköre a bontási, helyreállítási munkálatok és a szükséges engedélyek beszerzése, valamint az
Üzletszabályzat mellékleteiben szereplő előírásoknak megfelelő tisztítóakna, ellenőrzőakna, fordítóakna, háziátemelő, stb. kialakítása.
Fizetési mód:
Banki átutalás:
Pénztári befizetés:

Bankszámlaszám:

-

-

Csatolt dokumentumok: a Szolgáltató által jóváhagyott terv
Meghatalmazás
Egyéb:
A megrendelés teljesítésének feltétele a Felhasználónak cégünk felé ne legyen közüzemi vagy egyéb tartozása és csatolva legyenek a szükséges mellékletek.
A megrendeléssel egyidejűleg átvettem az Általános szerződési feltételek nyomtatványt.

Dátum: Szolnok,
Igénybejelentő/Megrendelő (vagy képviselője) aláírása

Átvette:

Műszaki átadás-átvétel szennyvíz; csapadékvíz
törzshálózathoz történő
csatlakozásnál / átalakításnál jegyzőkönyv

Érkeztetve:
Iktatószám:

SZ - 2

13. sz.
formanyomtatvány

MŰSZAKI ÁTADÁS-ÁTVÉTELI JEGYZŐKÖNYV

nyomtatvány

Kapcsolódó dokumentumok: a _____________ iktatószámú M - 3, Sz - 1 igénybejelentő / megrendelő nyomtatvány, a
hozzá kapcsolódó jóváhagyott terv, valamint a költségvetés és a befizetetéseket igazoló másolatok.
Tervtől eltérni csak a módosított terv tervjóváhagyást követően lehet.
(csak az igénybejelentő rendelheti meg)
Igénybejelentő / megrendelő neve*:
Megrendelés tárgya: a ___________ iktatószámú Sz-1 igénybejelentő/ megrendelő tartalmának építési-szerelési
munkálatainak műszaki átadása és átvétele.
Amennyiben a Felhasználó a Felhasználási helynek nem tulajdonosa, hanem egyéb jogcímen használója szükséges a
Tulajdonosi hozzájárulás megadása.
Jelen vannak:

Igénybejelentő/Megrendelő képviseletében:
VCSM ZRt. Szolnok képviseletében:

VCSM ZRt. Szolnok
Kivitelező:
Megrendelő részéről:
Hozzájárulok

Megrendelő kivitelezője

Az elkészült létesítmény Műszaki átadás-átvételéhez hozzájárulok, melyet az általam megbízott kivitelező I.o. minőségben a tárgyi ingatlannal kapcsolatos - víziközmű munkálatainak szakipari szerelését elvégezte, melyet hiánytalanul átveszek és a
teljesítését igazolom. Az Ellátásért felelős javára térítésmentesen lemondok a bekötővezeték szolgáltatási pontig terjedő
szakaszának tulajdonjogáról.
Nem járulok hozzá

Indoklás:

Szolgáltató részéről:

Hozzájárulok

A kivitelezés tárgyát képező munkát átveszem, a Felhasználási hely víziközmű szolgáltatásba bekapcsolható.
Nem járulok hozzá

Indoklás:

Megjegyzés:
Aknák és műtárgyak megfelelők
Geodézia készült
Földmunka megfelelő
Fektetési mélység megfelelő
Lejtési viszonyok megfelelők
Vízzárósági próbapróba megfelelő
A belső rendszer alkalmas az élőrekötésre
A felhasznált anyagok megfelelnek a kiírásnak
Egyebek:
A vízmérő adatai:

igen
igen
igen
igen
igen
igen
igen
igen

nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem

típusa:

átmérője:

gyári száma:

mérőállás:

3

m

Plombák sorszáma:
Egyéb:

A Felhasználó csatlakozott a közüzemi hálózathoz, és mai napon bejelenti, hogy a szennyvízcsatorna szolgáltatást igénybe
veszi.
Készült 2 példányban az építési munkaterületen.
Dátum:

VCSM ZRt. Szolnok
nyilatkozattételre jogosult képviselőjének
aláírása és jóváhagyása

Megrendelő (vagy képviselője)
aláírása és teljesítés igazolása

Átvette:

Nyilatkozat
A gazdálkodó szervezet ivóvíz- és csatornahasználat szolgáltatási keretének víziközműfejlesztési hozzájárulással történő biztosításához

Érkeztetve:

Iktatószám:

VSZ-1 nyomtatvány

14. sz.
formanyomtatvány

NYILATKOZAT

Felhasználó Gazdálkodó szervezet adatai:
Neve:
Székhely:

,

Levelezési cím:

,

Számlázási cím:

,

Adószám:

-

Statisztikai számjel:

-

-

Cégjegyzék szám:
-

-

-

-

Kapcsolattartó neve:
Telefonszáma: (+ 36)

e-mail:

/

Felhasználási hely adatai:
Cím:

hrsz.:

,

Az ingatlan rendeltetése:
Milyen jogcímen használja az ingatlant?

tulajdonos

bérlő

egyéb:

Új létesítmény:

vízigény:

m3 /nap

kibocsátott szennyvíz mennyisége:

m3 /nap

szennyvízkibocsátás

kommunális
technológiai

technológiai szennyvíz esetén az előtisztító vízjogi létesítési/üzemeltetési engedéllyel
rendelkezik, száma :

nem rendelkezik *
Meglévő létesítmény:

Szolgáltatási szerződés száma:
vízigény:

m3 /nap

kibocsátott szennyvíz mennyisége:

m3 /nap

szennyvízkibocsátás

kommunális
technológiai

technológiai szennyvíz esetén az előtisztító vízjogi létesítési/üzemeltetési engedéllyel
rendelkezik, száma :

nem rendelkezik

Az igénylő (Felhasználó) kötelezettséget vállal arra, hogy a a fenti Felhasználási helyről kibocsátott szennyvíz minősége minden esetben kielégíti 28/2004.
(XII. 25.) KvVM. rendeletben előírt küszöbértéket.
A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az új vízigény, a kibocsátott szennyvíz mennyisége, valamint a meglévő igények növekedése esetén a növekmény
után a 2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról rendelkezései szerint viziközmű-fejlesztési hozzájárulást kell fizetni a gazdálkodó
szervezeteknek.
Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás befizetése feltétele a bekötés kiépítésének és a használatbavételi engedély kiadásának.
Amennyiben a létesítmény technológiai szennyvizet is kibocsát, és a tevékenységből adódóan a szennyvíz minősége előtisztító beépítését teszi szükségessé
a meglévő, vagy tervezett előtisztítónak vízjogi létesítési/üzemeltetési engedéllyel kell rendelkezni. Az engedély bemutatása a bekötés és a
használatbavételi engedély kiadásának feltétele.
A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az új víz- és csatorna bekötés létsítésítéséhez 3 db engedélyes tervdokumentációt szükséges benyújtani a Víziközmű
Szolgáltatónak.

Víziközmű Szolgáltató

Igénylő (Felhasználó) aláírása

Átvette:

Szolgáltatás szüneteltetés megrendelő
Érkeztetve:

megrendelő formanyomtatvány

Iktatószám:
15. sz.
formanyomtatvány

VSZ - 2

Szolgáltatás szüneteltetés megrendelő

nyomtatvány

Alulírott nyilatkozom, az alábbi Felhasználási helyet átmenetileg nem használom, ezért kérem
ivóvízszolgáltatás
szennyvízszolgáltatás
szüneteltetését, továbbá vállalom a szüneteteltetéssel kapcsolatos költségek megfizetését.
Felhasználó adatai:

Felhasználó (Cég) neve:
Felhasználó azonosítója:

Anyja neve:
*Cégjegyzék szám:
Székhely:
Levelezési cím:
Számlázási cím:
*Adószám:
*Statisztikai számjel:
Pénzintézet, bankszámlaszám:
Kapcsolattartó neve:

Születési hely/idő:
,
,
,
-

-

-

-

Telefonsz.: (+ 36)

/

e-mail:

Egyéb megjegyzés:

Felhasználási hely adatai:
Cím:

hrsz.:

,

Jelen Megrendeléshez kapcsolódó további ügyintézéshez szükséges a mindenkori Árjegyzék szerinti szüneteltetés vagy
újraindítás költségeinek igazolt megfizetése. A Szolgáltató a viziközmű-szolgáltatás szüneteltetését és a víziközmű-szolgáltatás
ismételt megindítását előre egyezetett időpontban, de a megrendelés (költség megfizetés) időpontjától számított 15 napon belül
teljesíti.

Kelt: …………........................, ………… év. .......... hó …….. napján
Megrendelőt átvettem:
VCSM ZRt. Szolnok
képviselőjének aláírása
Helyszínen a szolgáltató tölti ki!
Vízmérő adatai:
Típusa: …………………
Gyári száma: …………..
Levett plombák sorszáma:

Felhasználó aláírása

átmérője: …………..
mérőállás: …………. m3
…………………………

………………………

A szolgáltatás szüneteltetésének kezdő időpontja és módja: ……….év. ……… hó ……….. nap
Aknában
Gerincen
Mérő leszerelve

Zöldben
Aszfalt alatt
Beton alatt

Ledugózva

Megjegyzés:

Kelt: …………........................, ………… év. .......... hó …….. napján

VCSM ZRt. Szolnok
képviselőjének aláírása

Felhasználó aláírása

16. sz. melléklet
JEGYZŐKÖNYV
Vízmérők reklamációs vizsgálatához
Készült: 20…….. év ………..………… hó ………-án ……………………………………………(név)
………………….………….(város/község) ……………………..………...……. (utca) ……….... (hsz)
……………………………………….. vízmérő tulajdonos

Jelen vannak:

……………………………………….. VCSM ZRt. Szolnok részéről
………………………………………..
Tárgy: Vízmérő állapota leszerelés előtt
A jelenlévők rögzítik a reklamált vízmérőt leszerelés előtt, mely adatai a következők:
A vízmérő gyártója:

………………………………..,

névleges átmérője:

………………………………..,

típusa: …………………………………
gyári száma:…………………………...

A vízmérő leszerelés előtti óraállása: ………………… m

3

Észrevételek:
- Az órán

- külsérelmi nyomok találhatók / nem találhatók
- festés ép / sérült
- üveg ép / sérült

- A vízmérő hitelesítési bélyegzései:

- vannak / nincsenek
- épek / sérültek

- A vízmérő ideje

- megállapítható / nem állapítható meg

- A vízmérőn szűrő-eltömődés

- van / nincs, ha van, mértéke: ………………..

- A tömítés állapota

- jó / belógása ………………………... mértékű

A fentiek alapján a vízmérő a mai napon leszerelésre került.
Megjegyzés a Felhasználó részéről: ……………………………………………………………..…..
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...….
Megjegyzés a Víz- és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok részéről:………………..………..
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
K. m. f.

……………………………….
Felhasználó aláírása

……………………………….
VCSM ZRt. Szolnok
képviselőjének aláírása

17. számú melléklet

Víz- és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok
Fogyasztói hely ellenőrzési jegyzőkönyv

Lapszám:

Víz- és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok
Székhelye: 5000 Szolnok, Vízmű út 1.
Cégjegyzékszáma: 16-10-001613

FELHASZNÁLÓI HELY ELLENŐRZÉSI JEGYZŐKÖNYV
Felhasználó azonosító: ………………………
Felhasználó:……………………………………………………………………………………
Felhasználói hely:………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….
Ellenőrzéskor a mérő állása: ………m3
Az ellenőrzés megállapításai:…………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
A Felhasználó (képviselője) megjegyzése: ……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
Jelen jegyzőkönyvet a felek, mint a valóságnak mindenben megfelelőt jóváhagyólag írják alá.
Kelt: …….…………..................., …….. év. .......... hó…… nap

Felhasználó (képviselője) aláírása:

Az ellenőrzést végzők aláírása:

……………………………………

.………………………………..
…………………………………

MU-7-17-F4

Kiadás: 3

Módosítás: 1

Dátum: 2012.06.20.

Lap/oldal: 1/1

18. számú melléklet

Víz- és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok
Felszólító levél

Lapszám:

Ügyintéző : ……………………….
Felhasználó azonosító:
Tárgy: Felszólítás
Név:
Ikt.sz.:……………/2010
Cím:

Tisztelt Felhasználónk!
A közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről szóló 38/1995. (IV. 5.) Korm.
rendelet 7. § (1) bekezdése alapján: „A szolgáltató jogosult az ingatlanokon lévő víziközmű
hálózat, a tűzoltási célt szolgáló külön vízvezetékhálózat (tűzivízhálózat) ellenőrzésére, amelyet az
érintett felhasználó – előzetesen egyeztetett időpontban köteles lehetővé tenni.”
Hivatkozunk továbbá a hatályos Polgári Törvénykönyv 4. § (1) bekezdésére, mely szerint „A
polgári jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése során a felek a jóhiszeműség és a tisztesség
követelményeinek megfelelően, kölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni.”
Az elmúlt időszakban cégünk munkatársai több alkalommal megkísérelték az ingatlanon belüli
víziközmű hálózat ellenőrzését, amely a mai napig eredménytelen volt.
Az előbb idézett, jogszabályban meghatározott ellenőrzési jogosultságunk gyakorlati végrehajtása
érdekében kérjük, hogy a helyszíni szemle időpontjának egyeztetése céljából az alábbi
elérhetőségen: 06-30/838-7771 levelünk kézhezvételétől számított nyolc napon belül a kapcsolatot
cégünk munkatársával, Holló Zoltán kontrolling csoportvezetővel felvenni szíveskedjen.
Felhívjuk a figyelmét arra, hogy amennyiben ellenőrzési jogosultságunkat nem tudjuk gyakorolni,
akkor 20… év ……………….. hó ………… napjától a szolgáltatást mindaddig szüneteltetjük,
amíg ezen együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget. A szüneteltetés műszaki
megoldásának – a bekötővezeték ivóvíz gerincvezetékről történő lekapcsolásának – költségeit
áthárítjuk.
Kelt: Szolnokon, ………….év. ………… hó ….. napján.

………………………….
üzemigazgató

MU-7-17-F1

Kiadás: 3

Módosítás: 1

Dátum: 2012.06.20.

Lap/oldal: 1/1

19. számú melléklet

Víz- és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok
Év:

Reklamációs adatlap

A reklamáció tárgya:

A reklamáció dátuma:

A felvevő neve, munkahelye:

Reklamáció vevő/reklamált beszállító (alvállalkozó):

A reklamáció leírása:

A rendezés módja:

A lezárás dátuma:

IIE-8-3-F2

Az ügyintéző aláírása:

Kiadás: 3

Módosítás: 1

Dátum: 2012.06.20.

Lap/oldal: 1/1

20. számú melléklet

Víz- és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok
Megrendelői kérdőív
Telefon:

Név:

Fax:
Lakcím:

e-mail:

Tisztelt Megrendelőnk!
A Víz- és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok az MSZ EN ISO 9001:2009 és az MSZ EN
ISO 14001:2005 szabványok szerint működő minőségirányítási rendszerének és nyújtott szolgáltatásainak állandó fejlesztése érdekében, vevői (megrendelői) megelégedettségét folyamatosan mérni,
elemezni kívánja.
Kérjük, hogy szíveskedjen Társaságunk működését – az alábbi táblázatban feltüntetett tevékenységek minősítésével – az 1-10 skálán értékelni.
Köszönjük együttműködését, szolgáltatásainkkal továbbra is állunk szíves rendelkezésére.
S z o l n o k , ……………………………
Kaposvári Kázmér
elnök-vezérigazgató
Víz- és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok
5000 Szolnok, Vízmű u. 1.
Telefon: 06-56-516-316
Fax: 06-56-429-766
SorTevékenység
Értékelés
szám
1. Mellékvízmérők hitelesítése, plombázása során
a fogyasztói igények figyelembevétele
2. Megrendelt víz- és csatorna bekötések vállalt határidőre
történő pontos végzése
3. A megrendelt építőipari munkák minőségének értékelése
4. Építőipari munkák határidőre történő elvégzése
5. Soron kívüli vízmérő beméretések során
a fogyasztóval történő kapcsolattartás
6. Egyéb építőipari tevékenységek szakszerűsége
7. Soros vízmérőcserék elvégzésének minősége
8.
9.
10.
Milyen változtatásokat javasol a Víz- és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok tevékenységében?

Aláírás:

IIK-8.2-F2

Dátum:

Kiadás: 3

Módosítás: 1

Dátum: 2012.06.20.

Lap/oldal: 1/1

21. számú melléklet

Víz- és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok
Fogyasztói elégedettségi kérdőív (nagyfogyasztók)
Sorszám
1. Ivóvíz minősége /szaghatás/
2.

Ivóvíz minősége /ízhatás/

3.

A szolgáltatás minősége:

3/a
3/b
3/c
3/d

Kérdés

osztályzat
1-5

Probléma rövid leírása

Vízszolgáltatás szünetelése, nem megfelelő hálózati nyomás stb.
Hány alkalommal tapasztalt nem megfelelőséget az elmúlt évben
Csatornaszolgáltatás: (probléma rövid leírása)
Hány alkalommal tapasztalt nem megfelelőséget az elmúlt évben
Vízóra leolvasás: (probléma rövid leírása)
Hány alkalommal tapasztalt nem megfelelőséget az elmúlt évben
Számlázás: (probléma rövid leírása)
Hány alkalommal tapasztalt nem megfelelőséget az elmúlt évben

4.

Ügyfélszolgálat infrastruktúrája és működése

4/a

Megközelíthetőség:

4/b

Parkolási lehetőség:

4/c

Nyitva tartás:

4/d

Ügyfélirányító rendszer:

4/e

Várakozási idő:

5.

VCSM dolgozók értékelése

A

Vízóra leolvasó

B

Ügyfélszolgálati munkatárs
Vízszerelő / plombázást, vízóra
cserét végző munkatárs/
Kontroling /vízkorlátozást, kikötést

C
D

Db/ év

osztályzat
1-5

p:
Kommunikációs
készség

Szaktudás

Udvariasság

végző és erre felszólítást átadó kollégák/

E

Pénztár

F

Diszpécser (hibabejelentés)

G

Büfé dolgozók

Egyéb észrevételek, javaslatok:

Cégnév:

Válaszadó neve:

Cím

Beosztás:
Tel.:

IIK-8.2-F1-NF

Kiadás: 3

Módosítás: 1

E-mail:

Dátum: 2012.06.20.

Lap/oldal: 1/2

Tisztelt Hölgyem/Uram!
A Víz- és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok tevékenységének szabályozott végrehajtása érdekében
az ISO 9001:2008 szabvány követelményeinek megfelelően minőségirányítási rendszert működtet. Tevékenységünk fontos célja fogyasztóink megelégedettségének folyamatos növelése, ennek érdekében fontos
számunkra fogyasztóink visszajelzése. Véleményeik megküldésével a kérdőíveket összesítjük, értékeljük,
elemezzük, amelyek alapot teremtenek a hiányosságaink megállapításához és közös céljaink eléréséhez.
A válaszadás önkéntes, és a kapott információkat titkosan kezeljük, ezáltal biztosítjuk a megfelelő adatvédelmet.
Szíveskedjenek válaszaikat részünkre postán megküldeni a VCSM ZRt. Szolnok, 5000 Szolok, Vízmű út 1.
sz. címre.
Szolnok, 2011.10.14.
Kaposvári Kázmér
elnök-vezérigazgató

Kitöltési útmutató
Sorszám
3.
3/a

3/b

3/c

3/d
4.
4/a
4/b
4/c
4/d
4/e
5.

osztályzat
1-5

Kérdés
A szolgáltatás minősége:

Probléma rövid leírása

Vízszolgáltatás szünetelése, nem megfelelő hálózati
nyomás stb.
Hány alkalommal tapasztalt nem megfelelőséget az
elmúlt évben
Csatornaszolgáltatás: (probléma rövid leírása)
Hány alkalommal tapasztalt nem megfelelőséget az
elmúlt évben
Vízóra leolvasás: (probléma rövid leírása)
Hány alkalommal tapasztalt nem megfelelőséget az
elmúlt évben
Vízdíjszámlázás: (probléma rövid leírása)
Hány alkalommal tapasztalt nem megfelelőséget az
elmúlt évben

ebben az évben

Pl:
Csőtörés miatt nem volt víz 2 alkalommal
Nem megfelelő víznyomás 3 alkalommal

5

Pl:
Elöntötte a szennyvíz a pincét 1 alkalommal
Szaghatás az utcánkban folyamatosan.

2

Pl:
Udvariatlan volt 3 alkalommal.
Tévesen olvasott le 1 alkalommal
Letaposta a virágokat 2 alaklommal

6

Téves vízdíj számlát kaptam 1 alkalommal
Téves csatorna számlát 2
Nem kaptam meg a számlát 2

5
osztályzat
1-5

Ügyfélszolgálat infrastruktúrája és működése
Megközelíthetőség: nehezen megközelíthető pl. tömegközlekedéssel => 1
kiválóan megközelíthető =>5
Parkolási lehetőség: nincs szabad parkoló, nem lehet megállni sehol => 1
Mindig van szabad parkoló => 5
Nyitva tartás: Meg kell győződni arról hogy az ügyfél ismeri a nyitvatartást, ha nem, tájékoztatni kell róla.
Ügyfélirányító rendszer: nem tudta kezelni=>1 segített az eligazodásban és egyszerűen
kezelhető volt, jelzése egyértelmű volt=> 5
Várakozási idő: az 1. mezőbe a tényleges várakozási időt írjuk, a 2. mezőbe, az ügyfél
értékelését.
Kommunikációs
VCSM dolgozók értékelése
Szaktudás
készség

1-5
1-5
1-5
1-5
10

4

Udvariasság

A

Vízóra leolvasó

osztályzat 1-5 ig

osztályzat 1-5 ig

osztályzat 1-5 ig

B

Ügyfélszolgálati munkatárs

osztályzat 1-5 ig

osztályzat 1-5 ig

osztályzat 1-5 ig

osztályzat 1-5 ig

osztályzat 1-5 ig

osztályzat 1-5 ig

osztályzat 1-5 ig

osztályzat 1-5 ig

osztályzat 1-5 ig

C
D

Vízszerelő / plombázást, vízóra cserét
végző munkatárs/
Kontroling /vízkorlátozást kikötést
végző és erre felszólítást átadó kollégák/

E

Pénztár

osztályzat 1-5 ig

osztályzat 1-5 ig

osztályzat 1-5 ig

F

Diszpécser (hibabejelentés)

osztályzat 1-5 ig

osztályzat 1-5 ig

osztályzat 1-5 ig

22. számú melléklet

Víz- és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok
Fogyasztói elégedettségi kérdőív
Dátum:

Név:

Telefon:
Lakcím:

e-mail:

Sorszám
1. Ivóvíz minősége /szaghatás/
2.

Ivóvíz minősége /ízhatás/

3.

A szolgáltatás minősége:

Kérdés

osztályzat
1-5

otthon/az ügyfélszolgálaton kihelyezett ivóvíz adagolóban
otthon/az ügyfélszolgálaton kihelyezett ivóvíz adagolóban

Probléma rövid leírása

3/a

Vízszolgáltatás szünetelése, nem megfelelő hálózati nyomás stb.
Hány alkalommal tapasztalt nem megfelelőséget az elmúlt évben

3/b

Csatorna szolgáltatás: (probléma rövid leírása)
Hány alkalommal tapasztalt nem megfelelőséget az elmúlt évben

3/c

Vízóra leolvasás: (probléma rövid leírása)
Hány alkalommal tapasztalt nem megfelelőséget az elmúlt évben

3/d

Számlázás: (probléma rövid leírása)
Hány alkalommal tapasztalt nem megfelelőséget az elmúlt évben

4.

Ügyfélszolgálat infrastruktúrája és működése

4/a

Megközelíthetőség:

4/b

Parkolási lehetőség:

4/c

Nyitva tartás:

4/d

Ügyfélirányító rendszer:

4/e

Várakozási idő:

5.

VCSM dolgozók értékelése

A

Vízóra leolvasó

B

Ügyfélszolgálati munkatárs
Vízszerelő / plombázást, vízóra
cserét végző munkatárs/
Kontroling /vízkorlátozást kikötést

C
D

Db/ év

osztályzat
1-5

p:
Kommunikációs
készség

Szaktudás

Udvariasság

végző és erre felszólítást átadó kollégák/

E

Pénztár

F

Diszpécser (hibabejelentés)

G

Büfé dolgozók

Egyéb észrevételek, javaslatok:

IIK-8.2-F1

Kiadás: 3

Módosítás:1

Dátum: 2012.06.20.

Lap/oldal: 1/3

Víz- és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok
Fogyasztói elégedettségi kérdőív
Dátum:

Név:

Telefon:
Lakcím:

e-mail:

Kitöltési utasítás:
Sorszám
1.
2.

osztályzat
1-5

Kérdés
Meg kell próbálni megkóstoltatni az ügyféllel a vízadagolóból adagolt ivóvizet. Ha nem kívánja megkóstolni, értelemszeren ki kell húzni a 2. cellát
Nagy eltérés esetén fel kell hívni a figyelmet, hogy a hálózatba is ezt a
vizet adjuk ki és az adagolóban nincs egyéb beavatkozás (Pl. szűrő stb.)

ebben az évben
2011.01.01.2011.07.-ig

A szolgáltatás minősége:

Probléma rövid leírása

3/a

Vízszolgáltatás szünetelése, nem megfelelő hálózati nyomás stb.
Hány alkalommal tapasztalt nem megfelelőséget az elmúlt évben

3/b

Csatorna szolgáltatás: (probléma rövid leírása)
Hány alkalommal tapasztalt nem megfelelőséget az elmúlt évben

3/c

Vízóra leolvasás: (probléma rövid leírása)
Hány alkalommal tapasztalt nem megfelelőséget az elmúlt évben

3/d

Vízdíj számlázás: (probléma rövid leírása)
Hány alkalommal tapasztalt nem megfelelőséget az elmúlt évben

Pl:
Csőtörés miatt nem volt víz 2 alkalommal
Nem megfelelő víznyomás 3 alkalommal
Pl:
Elöntötte a szennyvíz a pincét 1 alkalommal
Szaghatás az utcánkban folyamatosan.
Pl:
Udvariatlan volt 3 alkalommal.
Tévesen olvasott le 1 alkalommal
Letaposta a virágokat 2 alaklommal
Téves vízdíj számlát kaptam 1 alkalommal
Téves csatorna számlát 2
Nem kaptam meg a számlát 2

3.

4.
4/a
4/b
4/c
4/d
4/e
5.
A
B
C

-

5
2
6
5
osztályzat
1-5

Ügyfélszolgálat infrastruktúrája és működése

Megközelíthetőség: nehezen megközelíthető pl tömegközlekedéssel => 1
1-5
kiválóan megközelíthető =>5
Parkolási lehetőség: nincs szabad parkoló, nem lehet megállni sehol => 1
1-5
Mindig van szabad parkoló => 5
Nyitva tartás: Meg kell győződni arról hogy az ügyfél ismeri a
1-5
nyitvatartást, ha nem, tájékoztatni kell róla.
Ügyfélirányító rendszer: nem tudta kezelni=>1 segített az eligazodásban
1-5
és egyszerűen kezelhető volt, jelzése egyértelmű volt=> 5
Várakozási idő: az 1. mezőbe a tényleges várakozási időt írjuk, a 2. mező10 4
be, az ügyfél értékelését.
Kommunikációs
VCSM dolgozók értékelése
Szaktudás
Udvariasság
készség
Vízóra leolvasó
osztályzat 1-5 ig
osztályzat 1-5 ig osztályzat 1-5 ig
Ügyfélszolgálati munkatárs
Vízszerelő / plombázást, vízóra
cserét végző munkatárs/
IIK-8.2-F1

Kiadás: 3

osztályzat 1-5 ig

osztályzat 1-5 ig

osztályzat 1-5 ig

osztályzat 1-5 ig

osztályzat 1-5 ig

osztályzat 1-5 ig

Módosítás:1

Dátum: 2012.06.20.

Lap/oldal: 1/3

Víz- és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok
Fogyasztói elégedettségi kérdőív
Dátum:

Név:

Telefon:
Lakcím:

D

e-mail:

Kontroling /vízkorlátozást kikötést
végző és erre felszólítást átadó kollégák/

osztályzat 1-5 ig

osztályzat 1-5 ig

osztályzat 1-5 ig

E

Pénztár

osztályzat 1-5 ig

osztályzat 1-5 ig

osztályzat 1-5 ig

F

Diszpécser (hibabejelentés)

osztályzat 1-5 ig

osztályzat 1-5 ig

osztályzat 1-5 ig

G

Büfé dolgozók

osztályzat 1-5 ig

osztályzat 1-5 ig

osztályzat 1-5 ig

IIK-8.2-F1

Kiadás: 3

Módosítás:1

Dátum: 2012.06.20.

Lap/oldal: 1/3

23. számú melléklet

VCSM ZRt. Szolnok elérhetőségei
Cím:

5000 Szolnok, Vízmű út 1.

Telefonszám: (06-56)-516-316
Fax:

(06-56)-429-766

Honlap:

http://www.vcsm.hu

E-mail cím:

vcsmzrtszolnok@vcsm.hu

Hibabejelentés elérhetőségei:
Vízhálózati hibabejelentő:

(06-56)-429-662

Csatornahálózati hibabejelentő:

(06-56)-420-104

Ügyfélszolgálati irodáink:
Központi Ügyfélszolgálat:
Cím:

5000 Szolnok, Vízmű út 1.

E-mail cím:

ügyfélszolgálat@vcsm.hu

Telefonszám: (06-56)-516-315
(06-56)-516-318
Fax:

(06-56)-516-312

Ügyfélfogadási rend: Hétfő:

7.30-15.30

Kedd:

7.30-15.30

Szerda:

7.30-20.00

Csütörtök:

7.30-15.30

Péntek:

7.30-12.30

Műszaki ügyintézés:
Cím:

5000 Szolnok, Vízmű út 1.

E-mail cím:

uzemigazgatosag@vcsm.hu

Telefonszám: (06-56)-516-315
Ügyfélfogadási rend:
Hétfő: 7.30 – 12.00

13.00-15.00

Szerda: 7.30 – 12.00 13.00-15.00

23. számú melléklet
Belvárosi Ügyfélszolgálat:
Cím:

5000 Szolnok, Kossuth tér 9.

Telefon/fax szám:

(06-56)-503-459

Ügyfélfogadási rend: Hétfő:

8.00-16.00

Kedd:

8.00-16.00

Szerda:

8.00-20.00

Csütörtök:

8.00-16.00

Péntek:

8.00-13.00

