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I. 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 

 

1. A szabályzat célja 

Az üzletszabályzat célja a közműves ivóvízellátással és közműves szennyvízelvezetéssel és 
tisztítással – mint közüzemi szolgáltatással – kapcsolatos szolgáltatói és felhasználói jogok és 
kötelességek szabályainak rögzítése. 
Az üzletszabályzat tartalmazza a felhasználók részére nyújtott szolgáltatások igénybevételének 
részletes feltételeit. 
 

2. A szabályzat hatálya  
 
2.1. Az üzletszabályzat hatálya kiterjed a Heves Megyei Vízmű Zrt-vel (továbbiakban: HMV 

Zrt., vagy víziközmű-szolgáltató) víziközmű-szolgáltatásra szerződéses jogviszonyban lévő 
felhasználókra. 

2.2. Az üzletszabályzat hatálya a HMV Zrt. vízjogi engedélyeiben meghatározott működési 
területére, a részvénytársaságtól közműves ivóvíz szolgáltatást, illetve szennyvízelvezetési 
szolgáltatást igénybe vevő felhasználókra terjed ki. A HMV Zrt. működési területe az 
üzletszabályzat 1. számú mellékletében meghatározott településekre terjed ki.  

2.3. Az üzletszabályzat a Magyar Energetikai és Közmű-szolgáltatási Hivatal jóváhagyásával 
lép hatályba és a hatálybalépés előtt megkötött szerződésekre is alkalmazni kell.  

2.4. Az üzletszabályzat visszavonásig hatályos, a felhasználók részére a társaság székhelyén és 
valamennyi üzemegység központi irodájában, valamint a társaság honlapján 
(www.hmvizmurt.hu) tekinthető meg.  

 

3. A szolgáltató adatai 
 

A szolgáltató cég neve: Heves Megyei Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
Székhelye: 3300 Eger, Hadnagy út 2. 

 Telephelye: Egri Üzemegység 3300 Eger–Felnémet, Tulipán tér 3. 
Fióktelepei: Gyöngyösi Üzemegység 3200 Gyöngyös, Katona J. út 6. 

 Hatvani Üzemegység 3000 Hatvan, Kossuth tér 17. 
 Hevesi Üzemegység 3360 Heves, Gyöngyösi út 79. 
 Füzesabonyi Üzemegység 3390 Füzesabony, Hunyadi út 47. 
 Délborsodi Üzemegység 3400 Mezőkövesd, Dohány út 6. 

Bátonyterenyei Üzemegység 3070 Bátonyterenye, Vízműtelep,  
2560. hrsz. 

 Cégjegyzékszáma: 10–10–020086 
 Nyilvántartó bíróság: Egri Törvényszék, mint Cégbíróság 
 Adószáma: 11164810–2–10 
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3.1. A Heves Megyei Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság vállalati jogelődjéből 

átalakulással jött létre 1994. január 1–jével 81 tulajdonosi önkormányzat döntése alapján. 
Alaptevékenysége ivóvíz-szolgáltatási és szennyvíz-elvezetési, tisztítási feladatok ellátása.  
A részvénytársaság árbevételének 96 %-át az alaptevékenységéből származó 
tevékenységek adják, emellett hálózatépítési vízminőség-vizsgálati, építőipari, bérbeadási 
tevékenységet is végez (teljes körű tevékenységi körét az Alapszabály tartalmazza). 

3.2. A részvénytársaság tagja a Magyar Víziközmű Szövetségnek. 
 
4. A tevékenység bemutatása  
 
A HMV Zrt. jelenleg a Központ irányításával hét üzemegység közreműködésével végzi fő 
tevékenységét az ivóvíztermelést és –szolgáltatást, valamint a szennyvízelvezetést és –tisztítást.  
 
4.1. Ivóvízellátás 
 
Az ivóvíz szolgáltatás során a víziközmű-szolgáltató a jogszabályban előírt nyomás mellett, a 
201/2001.(X.25.) Korm. rendelet és módosításaiban előírt minőségű vizet biztosít a szolgáltatási 
pontokon. A víziközmű-szolgáltató folyamatosan biztosítja a mindenkori jogszabályokban 
megállapított határértékeknek megfelelő ivóvizet. A víziközmű-szolgáltató a vízjogi üzemeltetési 
engedélyben foglalt előírásoknak megfelelően, a víziközmű teljesítőképességének mértékéig 
köteles szolgáltatni. 
A közműves vízellátás magában foglalja a víz kitermelését, szükség szerinti tisztítását, tárolását, 
nyomásfokozását és elosztását.  
Az egyes rendszereken szükséges konkrét feladatokat az egyes rendszerek Üzemeltetési 
szabályzata, valamint a hozzátartozó munkautasítások tartalmazzák. 
 
4.2. Vízszerzés 
 
A HMV Zrt. ellátási területén található több mint 70 vízbázisból, felszín alatti vizekből termeli az 
éves szükséges nyersvíz mennyiséget. A szolgáltatott víz 96 % -a saját vízszerzésből származik, 
míg 4% -a társ vízműtől átvett víz. 
A vízszerzést biztosító ~ 200 db működő vízmű kút 75 % -a mélyfúrású kút és a nyersvíz 78 %-át 
szolgáltatja, míg a kitermelt nyersvíz 22 % -át sekélymélységű és talajvíz kutak biztosítják. 
 
4.3. Víztisztítás 
 
A vízben oldott anyagok miatt a felszín alatti vizek jelentős hányadát is tisztítani kell. A 
víztisztítás szükségessége az igénybevett rétegvizek vízminőségének függvénye, melyet a 
származási hely földtani viszonyai befolyásolnak. 
A kitermelt nyersvíz 50 %-a tisztításra szorul. A tisztítandó kémiai paraméterek lehetnek: 

- oldott gázok, 
- oldott vas, 
- oldott mangán, 
- oldott arzén, 
- ammónium. 

A szennyezőanyagok eltávolítása kombinált víztisztítás-technológiai eljárásokkal kerülnek 
megvalósításra. 



Heves Megyei Vízmű Zrt. Üzletszabályzat 3. kiadás 

 Jóváhagyva és hatályba helyezve:  6/44 
 

Az oldott gázokat gáztalanítási eljárás során, az oldott anyagokat kémiai-fizikai eljárások 
alkalmazásával lehet eltávolítani. A gyakorta előforduló vas- és mangán vegyületeket és a 
ritkábban előforduló arzén vegyületeket oxidációt követő szűréssel lehet a nyersvízből kivonni. 
Az oxidáció levegővel vagy más oxidálószerrel, a szűrés homok, utóbb már kevert ágyazatú, 
esetleg speciális tölteten történik. A kiszűrt anyag visszaöblítéssel távolítható el a rendszerből. 
Bizonyos kutaknál fenti technológiák nem elégségesek, a magas ammónia és huminanyag 
tartalom miatt. Itt egyéb ammónia-mentesítési eljárások, szűrés majd aktív szenes adszorpció 
szükséges. 
A bakteriológiai szennyeződés veszélye miatt a víztisztítási technológiák utolsó fokozata a 
fertőtlenítés. Ez biztosítja mikrobiológiai szempontból a szolgáltatott víz minőségének 
megóvását, a káros mikroorganizmusok elpusztítását. 
 
4.4. Vízelosztás 
 
A társaság szolgáltatási területén a domborzati adottságaiból, tagoltságából adódóan a hegy, 
domb és síkvidéki vízellátás elemei egyaránt megtalálhatóak. 
A vízszerzésből származó nyers és tisztított vizet nyomásfokozó szivattyúk, technológiai és 
magaslati tárolók, gerinc, elosztó és bekötővezetékek, egységesen ivóvízművek segítségével jut 
el a felhasználókhoz.  
A kialakított kistérségi vízellátó rendszerek a vízellátás biztonságát növelik. A településeket 
összekötő gerincvezetékeken nyomásfokozó állomások, nyomáscsökkentő valamint 
vízkormányzó szerelvények lettek kialakítva a domborzati viszonyoknak megfelelően, hogy az 
előírt nyomással tudjuk szolgáltatni a szolgáltatási pontokon az ivóvizet. 
A kistérségi vízellátási rendszereken belül egy vízbázis által ellátott egy nyomászónába tartozó 
egyszerű rendszerek és több vízbázis által táplált több nyomászónás bonyolult rendszerek 
egyaránt találhatóak. A szolgáltatás biztonságának egyik alappillére az intelligens 
folyamatirányító rendszerek alkalmazása. 
 
4.5. Szennyvízelvezetés és tisztítás 
 
A szennyvízelvezetés és tisztítás során a víziközmű-szolgáltató a szolgáltatási ponton átvett 
szennyvíz csatornahálózaton történő elvezetésével, a szennyvíz tisztítótelepen történő tisztítása 
után a befogadóba vezetéssel, valamint az elvezetés és tisztítás során keletkezett hulladékok és 
szennyvíziszap ártalommentes elhelyezésével biztosítja a szolgáltatást. 
A szennyvízelvezető törzshálózatba csak olyan minőségű, és mennyiségű szennyvíz vezethető 
be, amely az ott dolgozók testi épségét, egészségét nem veszélyezteti, a szennyvízelvezető és 
tisztító mű állagát nem károsítja, rendeltetésszerű működését, valamint a tisztítás során keletkező 
szennyvíziszap ártalommentes elhelyezését nem akadályozza. A szennyvíz minőségének 
feltételeit jogszabály határozza meg. A Szolgáltató csak olyan minőségű és összetételű szennyvíz 
elvezetését és tisztítását tudja vállalni, melyek tisztítására a szennyvíztisztító mű alkalmas. 
A környezetvédelmi hatóság a káros mértékű szennyezést kibocsátó tevékenységét korlátozhatja, 
illetve szüneteltetheti. 
A HMV Zrt. az üzemeltetési területén elválasztott rendszerű gravitációs és gépi 
kényszeráramoltatású csatornahálózatokat működtet. Ezekbe a rendszerekbe csapadékvizet 
bevezetni tilos. Kivételt képez a Petőfibányán üzemeltetett csapadékcsatornával vegyes 
csatornahálózat. 
A HMV Zrt. által üzemeltett szennyvíztisztító telepek mechanikai, biológiai és kémiai tisztítási 
fokozattal üzemelnek. A szennyvíz tisztításának első fokozata a fizikai tisztítás, melynek 
berendezései: rács, homokfogó, zsírfogó, ülepítők. A tisztítási folyamat második fokozata a 
biológiai tisztítás, melynek során a vízben oldott szerves anyagokat baktériumok, 
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mikroszervezetek bontják le, környezetre ártalmatlan anyagokká. A biológiai tisztítás vagy 
eleveniszapos, vagy csepegtetőtestes technológia, de egy-egy településen a természet közeli 
(tavas, nyárfás) szennyvíztisztítás is megtalálható. Míg a harmadik fokozat a szennyvízben 
található tápanyagok eltávolítása és szükség esetén a fertőtlenítés. 
 
A víziközmű-szolgáltató a szennyvízelvezető törzshálózatba bocsátott szennyvíz kibocsátási 
körülményeit, a kibocsátott szennyvíz minőségét előzetes értesítés nélkül jogosult ellenőrizni. Az 
ellenőrzésről a felhasználó és a víziközmű-szolgáltató közösen jegyzőkönyvet vesz fel, a 
szennyvíz minőségi vizsgálatáról - a szolgáltató akkreditált laboratóriuma által kiállított - mérési 
jegyzőkönyv készül. 
 
4.6. Minőségellenőrzés 
 
A Heves Megyei Vízmű Zrt. elsősorban az általa szolgáltatott ivóvíz, elvezetett és tisztított 
szennyvíz megfelelő paramétereinek ellenőrzése, valamint a környezet védelme érdekében a - 
társaság szervezeti egységeitől független - akkreditált Központi Laboratóriumot működtet. 
 
A víziközmű-szolgáltató feladata a szolgáltatási pontokon a jogszabályi előírásoknak megfelelő 
minőségű ivóvíz biztosítása, valamint a jogszabályi előírásoknak megfelelő minőségű szennyvíz 
átvétele. Ennek érdekében a nyersvíz kitermeléstől a szolgáltatási pontig folyamatos 
minőségellenőrzés történik egyrészt a víziközmű-szolgáltató, másrészt a területileg illetékes 
megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve részéről. Az ivóvíz vizsgálatok 
rendje és gyakorisága a jogszabályi előírásoknak megfelelően a területileg illetékes megyei 
Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervével egyeztetett ütemterv szerint történik, 
míg a szennyvíz minőségének ellenőrzését a kibocsátási technológiák határozzák meg. 
 
 
 

II. 
FOGALMI MEGHATÁROZÁSOK 

 
 
5. Forrás: a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011.évi CCIX. törvény (továbbiakban: 
Vksztv.) és a végrehajtására kiadott 58/2013. (II.27.) Kormányrendelet (továbbiakban: 
Vhr.) 

 

5.1. Vksztv. 2.§ egyes rendelkezései 

1. 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, 

2. bekötési vízmérő: a felhasználási hely ivóvízhasználatának mérésére szolgáló, az ivóvíz-
bekötővezeték végpontjára telepített mérő, 
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3. csatlakozó hálózat: több felhasználási hely ivóvízét az ivóvíz-bekötővezeték végpontjától a 
házi ivóvízhálózatokba szállító vízvezeték-hálózat (csatlakozó ivóvízhálózat), vagy több 
felhasználási hely szennyvizét a házi szennyvízhálózatból a szennyvíz-bekötővezeték 
végpontjáig szállító vezeték-hálózat (csatlakozó szennyvízhálózat), amely az érintett 
felhasználási helyek szerinti ingatlantulajdonosok közös tulajdonát képezi, 

4. 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, 

5. felhasználási hely: az a víziközmű-szolgáltatásba bekapcsolt ingatlan, amelyen a víziközmű-
szolgáltatást a felhasználó igénybe veszi, 

6. 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 használója, és sorban mögötte az ingatlan 
tulajdonosa, 

9. 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), 

10. 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), 

11. ivóvíz-bekötővezeték: a víziközmű-szolgáltatásba bekapcsolt ingatlanon az ivóvíz-
törzshálózat és a házi ivóvízhálózat vagy a csatlakozó ivóvízhálózat között kiépített vezeték a 
tartozékaival, valamint a bekötési vízmérő, amely 
a) bekötési vízmérő esetében 

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, 

b) bekötési vízmérő hiányában az ivóvíz-törzshálózattól a közterület és az ingatlan határvonaláig 
húzódó vezetékszakasz végéig terjed, 

12. ivóvíz-törzshálózat: olyan a víziközmű-rendszer részét képező hálózat, amely az ivóvíz-
főnyomóvezetékből, az erre kapcsolt elosztóvezetékekből és ezek berendezéseiből áll, 

14. 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, 

15. lakossági felhasználó: az a természetes személy felhasználó, aki nem jövedelemszerző 
gazdasági tevékenység keretében, saját háztartása, üdülő vagy hétvégi ház, garázs ellátása 
érdekében veszi igénybe a víziközmű szolgáltatást, valamint a társasház és a lakásszövetkezet, 
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16. mellékvízmérő: a bekötési vízmérő után beépített, elkülönített ivóvízhasználat mérésére 
szolgáló mérő, 

18. szennyvíz-bekötővezeték: a felhasználási helyen keletkező szennyvizeknek, továbbá egyesített 
rendszerű csapadékvíz-elvezetés esetében a csapadékvizeknek a szennyvíz-törzshálózatba történő 
bevezetésére szolgáló vezeték, 

19. szennyvíz törzshálózat: olyan, a víziközmű-rendszer részét képező hálózat, amely a szennyvíz 
főgyűjtőből, az erre kapcsolt mellékgyűjtőkből és ezek berendezéseiből áll, 

24. víziközmű-szolgáltatás: a közműves ivóvízellátás az ahhoz kapcsolódó tűzivíz biztosítással, 
továbbá a közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás, ide értve az egyesített rendszerű 
csapadékvíz-elvezetést is, mely tevékenységek által megnyilvánuló szolgáltatások közül az 
egyiket, vagy mindkettőt a víziközmű-szolgáltató a felhasználó részére közüzemi jogviszony 
keretében nyújtja (a továbbiakban együtt: víziközmű-szolgáltatási ágazatok), 

25. víziközmű-szolgáltatásba bekapcsolt ingatlan: az az ingatlan vagy ingatlanrész 

a) amelyen legalább egy olyan vízvételi hely található, amely a közműves ivóvízellátásra 
lehetőséget kínál, vagy 
b) amelyen a keletkező szennyvíz részben, vagy egészben történő elvezetése érdekében a 
szennyvíz-bekötővezeték, vagy a szennyvíz bekötővezeték és a csatlakozó szennyvízhálózat 
kiépült, 
 
 
 
5.2. A Vhr. 1.§ egyes rendelkezései 
 
1. alapdíj: a víziközmű-szolgáltatás rendelkezésre állásáért fizetendő díj; 
 
2. átadási ár:avíziközműves kapcsolódó szolgáltatás ellenértéke, az átadott víz ára vagy az átvett 
szennyvíz kezelési díja; 
 
3. átadott szennyvíz: a víziközmű-szolgáltató által másik víziközmű-szolgáltatónak 
szennyvízelvezetési és -tisztítási céllal átadott szennyvíz; 
 
4. átadott víz: a víziközmű-szolgáltató által más víziközmű-szolgáltató részére nyújtott 
szolgáltatás keretében átadott ivóvíz; 
 
5. bebocsátó: aki a bebocsátási helyen a szennyvíz-törzshálózatra bekötött ingatlanról a 
szennyvízelvezetés szolgáltatási ponton a közműves szennyvízelvezető törzshálózatba 
szennyvizet, vagy a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízbebocsátási ponton nem 
közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet bocsát be; 
 
6. bebocsátó hely: közműves szennyvízelvezetés esetében a szennyvízelvezetés szolgáltatási 
pontja, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz esetében pedig a nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvíz bebocsátási pontja; 
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8. egészségügyi intézmény: az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 3. § g) pontja 
szerinti intézmény; 
 
9. egyéb víz: a szennyvíz törzshálózatba bocsátott települési, háztartási vagy ipari szennyvíznek 
nem minősülő, a víziközmű-szolgáltató hozzájárulásával bebocsátott használt víz; 
 
10. elkülönített felhasználói hely: felhasználási helyen belül minden, önálló vízhasználattal 
rendelkező épület, épületrész, lakás, nem lakás céljára szolgáló helyiség, önállóan használható 
bérlemény;  
 
11. elkülönített vízhasználó: az elkülönített felhasználói hely tulajdonosa vagy egyéb jogcímen 
használója; 
 
12. fogyasztásmérő: a vízmennyiség vagy a szennyvízmennyiség mérésére szolgáló mérőeszköz: 
a) ivóvízmérő: a bekötési vízmérő és a mellékvízmérő mellett az ivóvízhálózatba beépített – az 
áramló víz mennyiségének meghatározására szolgáló – hitelesített mérőeszköz és annak 
tartozékai: 

aa) átadási vízmérő: víziközmű-szolgáltatók között a mennyiségi elszámolás mérésére 
szolgáló, az átadási ponton beépített ivóvízmérő, 
ab) ikermérő: egy vagy több ingatlan különböző felhasználási helyei ivóvízhasználatának 
mérésére szolgáló, az ivóvíz bekötővezeték végpontjára csillagpontosan kialakított 
bekötési vízmérők, 
ac) locsolási vízmérő: locsolási célú vízhasználat mérése céljából ivóvíz-bekötővezetékre 
telepített kizárólag közterületi locsolási bekötési vízmérő vagy ivóvíz-bekötővezetékre 
telepített ikermérő vagy a bekötési vízmérőt követő házi ivóvízhálózatra telepített 
mellékvízmérő,  
ad) törzshálózati vízmérő: közvetlenül a törzshálózati felhasználási helyekre, többek 
között közterületi vízvételi helyre telepített vízmérő; 

b) szennyvízmennyiség-mérő: a szennyvízhálózatba beépített – az áramló szennyvíz 
mennyiségének meghatározására szolgáló – kalibrált mérőeszköz (így például készülék, 
berendezés, műszer), ideértve annak tartozékait is: 

ba) átadási szennyvízmennyiség-mérő: az átadó és az átvevő szennyvíz-hálózatának 
csatlakozási pontján, vagy összekötő vezetéken, az átadó és az átvevő által egyeztetett 
helyen, az átadó által beépíttetett, kalibráltatott szennyvízmennyiség-mérő, 
bb) közműves szennyvízmennyiség-mérő: a szennyvíz mennyiségének mérésére alkalmas, 
a felhasználó által a víziközmű-szolgáltató jóváhagyásával beépített műtárgy, berendezés, 
amelyet a felhasználó akkreditált, kalibráló laboratórium igénybevételével hiteles 
használati etalonnal rendszeresen ellenőriz; 

 
13. fogyasztással arányos díj: 1 m3 szolgáltatott ivóvízmennyiség, vagy szennyvíz-
bekötővezetékbe bocsátott szennyvízmennyiség díja; 
 
14. gyermekintézmény: 
a) a nemzeti köznevelésről szóló törvény szerinti óvoda, általános iskola, gyógypedagógiai 
nevelési-oktatási intézmény, konduktív pedagógiai intézmény, és az ezekhez tartozó kollégium, 
ha  

aa) állami vagy önkormányzati fenntartású, vagy 
ab) állami vagy önkormányzati feladatok ellátására hatályos köznevelési szerződéssel 
rendelkezik; 
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b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerinti bölcsőde, családi 
napközi, gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, gyermekotthon, lakásotthon, 
utógondozói otthon és javítóintézet, ha 

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

 
15. háztartási szennyvíz: rendszeres emberi tartózkodás céljára szolgáló területről származó 
szennyvíz, ami az emberi anyagcseréből és háztartási tevékenységből származik, és nem 
tartalmaz talajvizet vagy csapadékvizet, továbbá nem minősül veszélyes hulladéknak; 
 
16. ipari szennyvíz: minden olyan szennyvíz, amely ipari vagy kereskedelmi tevékenységből 
származik, és nem minősűl háztartási szennyvíznek vagy csapadékvíznek és nem veszélyes 
hulladék; 
 
17. ivóvízmérési hely: az ivóvizet szállító vezeték és környezetének úgy kialakított része, amely 
lehetővé teszi – a vonatkozó jogszabályi előírásoknak is megfelelve – az elszámolás alapjául 
szolgáló ivóvízmérő szakszerű beépítését, működtetését és ellenőrzését; 
 
18. ivóvíz-szolgáltatásba bekapcsolt ingatlan: az az ingatlan, amelyen legalább egy olyan 
vízvételi hely található, amely a közműves ivóvíz-szolgáltatásra lehetőséget ad, vagy olyan 
szennyvíz-elvezetési hely, amely a közműves szennyvíz-elvezetési szolgáltatás igénybevételére 
ad lehetőséget; 
 
19. ivóvízvételi hely: az ivóvizet szállító vezeték azon része, ahol a beépített szerelvények 
rendeltetésszerű használatával a vezetékből ivóvíz vételezése lehetséges; 
 
20. kényszeráramoltatású szennyvízelvezetés: nem gravitációs körülmények között üzemeltetett, 
nyomás alatti vagy vákuumos elven működő szennyvízelvezető hálózat; 
 
21. közintézményi felhasználó: a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek 
végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet 55/A. § szerinti felhasználó; 
 
22. közműves ivóvízzel ellátott: az, akinek lakhelyének legfeljebb 150 méteres körzetén belül, 
közterületen a közműves ivóvízfogyasztásra módot nyújtó ivóvízvételi hely található; 
 
23. közterületi vízvételi hely: lakossági ivóvíz-fogyasztás, vagy rendkívüli helyzet esetén tűzivíz 
vételezésére vagy egyéb közcélú vízigény kielégítésére alkalmas, közterületen elhelyezett 
közcélú vízilétesítmény; 
 
25. mellékszolgáltatási szerződés: az elkülönített vízhasználatra vonatkozó közüzemi szerződés;  
 
31. szennyvíz-bebocsátási pont: a szennyvízelvezetés szolgáltatási pont vagy a települési 
folyékonyhulladék-bebocsátási pont; 
 
32. szennyvíz bekötővezeték: az ingatlanon keletkező szennyvizeknek, továbbá egyesített 
rendszerű szennyvízelvezetés esetén a csapadékvizeknek a szennyvíz törzshálózatba történő 
bevezetésére szolgáló vezeték, amelynek a végpontja, ha 
a) gravitációs: a telekhatáron belül, attól legfeljebb 1 méter távolságra telepített 
ellenőrzőaknáknak vagy ellenőrző-, tisztítónyílásnak a kimeneteli oldala, ezek hiányában 
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aa) telekhatáron kialakított zártsorú beépítés esetén az épület külső falsíkja, 
ab) nem telekhatáron kialakított zártsorú beépítés esetén az ingatlan határvonala, 

b) kényszeráramoltatású: szennyvizet a gravitációs szennyvíz-törzshálózatba juttató rendszer 
esetén a szennyvíz beemelő szivattyú szívócsonkja vagy vízbevezető rácsozata, továbbá a 
szennyvizet kényszeráramoltatású szennyvíz-törzshálózatba juttató rendszer esetében – az 
átemelő szivattyú, vagy vákuumszelep elhelyezésétől függetlenül – a szennyvíz beemelő 
szivattyú szívócsonkja, vízbevezető rácsozata, vagy a vákuumszelep felhasználó felőli oldala; 
 
36. szolgáltatási díj: a víziközmű-szolgáltatás igénybevételének ellenértékeként a víziközmű-
szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vszktv.) szerint fizetendő díj; 
 
37. szolgáltatási pont: 
a) ivóvíz-szolgáltatási pont: 

aa) az ivóvíz-bekötővezetéknek a felhasználó felőli végpontja, 
ab) a víziközmű-szolgáltató által üzemeltetett törzshálózaton a közüzemi szerződésben 
meghatározott hely, elágazási pont vagy végpont, 
ac) a víziközmű-szolgáltató által üzemeltetett rendszer átadási pontja, 

b) szennyvízelvezetési szolgáltatási pont: a szennyvíz-bekötővezeték felhasználó felőli 
végpontja, amely 

ba) gravitációs bekötővezeték esetén a telekhatáron belül, attól legfeljebb 1 m távolságra 
telepített ellenőrzőaknának vagy ellenőrző-, tisztítónyílásnak a kimeneti oldala, ezek 
hiányában  

i. zártsorú beépítés esetén az épület külső falsíkja, 
ii. nem zártsorú beépítés esetén az ingatlan határvonala, 

bb) kényszeráramoltatású rendszer esetén 
i. az ingatlanon keletkezett szennyvizet gravitációs szennyvíz törzshálózatba 
juttató rendszer szennyvízbeemelő szivattyújának szívócsonkja vagy 
szennyvízbevezető rácsozata, 
ii. az ingatlan szennyvízeit kényszeráramoltatású szennyvíztörzshálózatba juttató 
rendszer esetén az átemelőszivattyú elhelyezésétől függetlenül szennyvíz beemelő 
szivattyújának szívócsonkja, vagy szennyvízbevezető rácsozata, vagy a 
vákuumszelep elhelyezkedésétől függetlenül a vákuumszelep felhasználó felöli 
oldala, 

bc) a víziközmű-szolgáltató és a felhasználó közötti közüzemi szerződésben 
meghatározott pont, 
bd) a víziközmű-szolgáltató által üzemeltetett törzshálózaton a közüzemi szerződésben 
meghatározott pont, 
be) a szennyvíz-átadó rendszerének átadási pontja; 

 
38. szolgáltatott ivóvíz: közüzemi jogviszony keretében a felhasználó részére a szolgáltatási 
ponton, vagy közvetlenül a víziközmű-elosztóhálózat vízvételezés céljára alkalmas szerelvényein 
keresztül, továbbá a szállított vízből biztosított ivóvíz; 
 
40. települési szennyvíz: háztartási, vagy háztartási és ipari szennyvíz, továbbá egyesített elvezető 
rendszer esetén ezek csapadékvízzel képződött keveréke; 
 
41. új üzem: olyan üzem, amely e rendelet hatálybalépését követően 
a) kezdi meg működését, 
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b) kezdi meg a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) 
Korm. rendelet 1. számú mellékletében meghatározott anyagok (a továbbiakban: 
Szennyezőanyag lista) felhasználásával járó tevékenységét, vagy 
c) legalább 20%-kal tartósan megnöveli az e rendelet hatálybalépését megelőző időszakhoz 
képest a Szennyezőanyag listában meghatározott anyagok felhasználását; 
 
42. üzem: az a természetes vagy – a lakásszövetkezetek kivételével – jogi személy, illetve jogi 
személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, aki (amely) a Szennyezőanyag listában 
meghatározott anyagot használ, továbbá a Szennyezőanyag listában meg nem jelölt anyagokat a 
küszöbérték 10%-át elérő mértékben bocsát be a közműves szennyvízelvezető műbe; 
 
43. víziközmű-hálózat: az ivóvíz-törzshálózat, a szennyvízelvezető törzshálózat a kapcsolódó 
víziközmű rendszerelemek, a csatlakozó ivóvíz-, illetve szennyvízhálózatok, valamint az ivóvíz 
és a szennyvíz bekötővezetékek együttesen; 
 
44. víziközmű-szolgáltató: az a víziközmű-szolgáltatást végző gazdasági társaság, amely a 
Vksztv. alapján működési engedélyt kapott; 
 
5.3. további fogalom meghatározások 
 
lakossági felhasználó: egy felhasználási helyet képező ingatlan, lakóépület, lakás, üdülő, vagy 
nem lakás céljára szolgáló helyiség tulajdonosa, vagy más jogcímen használója, aki korlátozás 
alá nem eső lakossági ivóvíz szolgáltatására és/vagy az ingatlanon keletkező szennyvíz 
elvezetésére lakossági felhasználóként köt a Víziközmű-szolgáltatóval közüzemi szolgáltatási 
szerződést. 
 
közületi felhasználó: az a természetes, vagy jogi személy, illetőleg jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet, aki (amely) meghatározott mennyiségű ivóvíz szolgáltatására, és/vagy az 
ott keletkező szennyvíz közcsatornába történő elvezetésére közületi felhasználóként köt 
közüzemi szerződést a Víziközmű-szolgáltatóval.  
 
idényjellegű felhasználási hely: üdülők, zártkertek, pincék és ezek felhasználói, akik a víziközmű 
szolgáltatást kizárólag az év bizonyos időszakában veszik igénybe. 
 
 
 

III. 

AZ ÜZLETSZABÁLYZATTÓL VALÓ ELTÉRÉS SZABÁLYAI 
 
 
6. Eltérés az általános szerződési feltételektől 
 

6.1 Lakossági felhasználó esetében a felhasználó és a víziközmű-szolgáltató az 
üzletszabályzattól – mint általános szerződési feltételrendszertől - eltérő szerződéses 
feltételekben nem állapodik meg a közüzemi szerződés megkötése során.  

6.2. A nem lakossági felhasználó esetében a közüzemi szolgáltatási szerződés általános 
szerződési feltételeitől műszaki-, pénzügyi-gazdasági- vagy jogi szempontok 
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figyelembevétele miatt indokolt esetben eltérően is megállapodhatnak a felek. Az egyedi 
feltételek alkalmazása esetén a feltételek nyilvánosságra hozatala a víziközmű-szolgáltató 
honlapján és az ügyfélszolgálati irodán történik. Az egyedi feltételeket a víziközmű-
szolgáltató köteles minden, a feltételeket teljesítő szerződő fél részére biztosítani.  

 
6.3. Amennyiben a nem lakossági felhasználó a köztulajdonban álló gazdasági társaságok 

takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény, az állami vagyonról szóló 
2007. évi CVI. törvény, az információs önrendelkezési jogról és az 
információsszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény hatálya alá esik, a közüzemi 
szerződése az alábbi rendelkezésekkel egészül ki: 
a) közérdekből nyilvános lehet minden a hivatkozott törvények által meghatározott 

szerződéses adat, 
b) a fentebb hivatkozott törvényi rendelkezéseket meghaladó – a szerződés 

teljesítésével kapcsolatos - valamennyi adat, információ, üzleti titkot képez. 
Szerződő felek kötelesek a szerződés teljesítése során, illetve azzal kapcsolatban 
tudomásukra jutott, megismert adatot, információt üzleti titkokként korlátlan 
határidővel megőrizni. Felek az üzleti titok megőrzéséért polgári és büntetőjogi 
felelősséggel tartoznak.  

 
 
 

IV. 

A KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÁS RÉSZLETES SZABÁLYAI 
 
 
7. A víziközmű-hálózatba történő bekötés igénybejelentésének kezelése 
 

7.1. Az igénybejelentés rendje 
1. Az ivóvíz- és szennyvíz törzshálózat mentén fekvő ingatlanoknak a víziközmű 

hálózatba történő bekötését az ingatlan tulajdonosa vagy egyéb jogcímen használója 
kezdeményezheti. 

Ha a bekötést nem az ingatlan tulajdonosa kezdeményezi – a hivatalból elrendelt 
bekötés kivételével –a tulajdonos írásbeli hozzájáruló nyilatkozatát is csatolni 
szükséges.  
Több tulajdonos esetén a tulajdonostársak hozzájáruló nyilatkozatát kell csatolni.  

 
2. Az igénybejelentést írásban kell kezdeményezni a HMV Zrt. bekötés helye szerint 

illetékes üzemegységénél.  
 

3. Az igénybejelentő az ügyfélszolgálati irodán, illetve az ügyfélszolgálati fiókirodákon 
igényelheti az (Üzletszabályzat 2,3,4,5 számú melléklet szerinti) igénybejelentő 
nyomtatványt, illetve a honlapról elektronikusan is letölthető.  

 
4. Az igénybejelentés tartalma: 
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a) lakossági felhasználó esetén az igénylő, vagy a közös képviselő adatai (név, 
anyja neve, születési helye, a személyi azonosságát igazoló okmány 
megnevezése, száma, lakcíme, telefonszám, e-mail címe, értesítési címe); 

b) nem lakossági felhasználó azonosító adatai (székhely címe, cégképviseletre 
jogosult személy neve, cégjegyzékszáma, statisztikai azonosító szám, 
adószám, adott, aláírási címpéldány, esetben vállalkozói igazolvány száma, e-
mail címe, telefonszáma, értesítési címe); 

c) a felhasználási hely pontos címe,  
d) számlázási cím, a fizető adatai (név, lakcím/székhely, értesítési címe) 

az igénybejelentés jogcíme (pl. tulajdonos, bérlet); a jogcím igazolható 
tulajdoni lap másolatával, vagy bérleti szerződéssel.  

e) az igénybejelentés célja (új igény, vagy módosítás) 
f) választott fizetési mód (átutalás, csoportos beszedési megbízás, készpénz) 

 
5. Az igénybejelentéshez kapcsolódó dokumentumok: 

a) személyazonosságot igazoló irat bemutatása 
b) hagyatékátadó végzés 
c) nem lakossági felhasználó esetén a gazdálkodó szervezet bejegyzését igazoló 

okirat, (hatályos, 30 napnál nem régebbi cégbírósági bejegyzés vagy 
cégkivonat és aláírási címpéldány, vagy egyéni vállalkozás igazolására 
szolgáló okirat 

d) haszonélvezeti jogot igazoló dokumentum 
e) bérleti szerződés, vagy használati jogot igazoló dokumentum, amennyiben az 

ingatlan víziközmű-hálózatba történő bekötését nem az ingatlan 
tulajdonosa, hanem egyéb jogcímen használója kezdeményezi 

f) szolgalmi jogot alapító szerződés 
g) a vízvezetési szolgalom ingatlan-nyilvántartási bejegyzése iránti kérelemnek a 

földhivatal iktatóbélyegzőjével ellátott igazolása 
h) a víziközmű-szolgáltató által jóváhagyott gépészeti tervek benyújtása 

többlakásos épület, vagy nem lakossági felhasználó esetén. 
i) amennyiben a víziközmű-szolgáltató szükségesnek tartja, további 

dokumentumok benyújtását is kérheti. 
 

6. Ivóvízbekötés esetén a 3. pont szerinti igénybejelentés és mellékletei, szennyvíz bekötés 
esetén a kérelem mellett a felhasználási hely szerint területileg illetékes önkormányzat 
engedélyére is szükség van, melyet az igénybejelentőnek kell beszerezni.  

 
7. Elkülönített locsolási célú felhasználás mérésére vonatkozó bekötés engedélyezéséhez a 

3. pont szerinti kérelem és mellékletei benyújtására van szükség. 
 

8. Az igénybejelentés alapfeltétele, hogy az ivóvíz-törzshálózat az ivóvíz bekötővezeték 
kiépítésével, a szennyvíz-törzshálózat a szennyvíz bekötővezeték kiépítésével műszakilag 
elérhető legyen, vagy a bekötéssel egyidejűleg megtörténjen.  

9. Amennyiben 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 víziközmű elhelyezésével, az ingatlan 
használatával kapcsolatos kölcsönös jogokat és kötelezettségeket. A szerződést a 
szolgáltatói hozzájárulás iránti kérelemhez csatolni kell.  
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7.2.  Tájékoztatás az igénybejelentésre a Heves Megyei Vízmű Zrt. részéről: 
 

1. A területileg illetékes üzemegység, illetve üzemviteli osztály a víziközmű-hálózatba 
történő bekötés adminisztratív lehetőségeiről és műszaki feltételeiről személyesen, vagy 
telefonon, levélben, a honlapján tájékoztatást ad. 

2. Abban az esetben, ha az igénybejelentés hiányos, vagy nem alkalmas az ajánlat 
elkészítésére, a HMV Zrt. az igénybejelentés kézhezvételétől számított 15 napon köteles 
az igénybejelentőt hiánypótlásra felhívni a hiányok pontos megjelölésével. 

3. Amennyiben az igénybejelentő a szükséges dokumentumokat hiánytalanul csatolja, 
bekötési kérelme 15 napon belül elbírálásra kerül. Ha a benyújtott tervdokumentáció az 
előírásoknak formai, vagy műszaki okból nem felel meg, a víziközmű-szolgáltató a 
hozzájárulás megadását a terv kiegészítéséhez, vagy új terv benyújtásához kötheti. 

4. Ha az adott felhasználási helyen lejárt határidejű vagy vitatott számlatartozás van, vagy 
ha a törzshálózat műszakilag nem elérhető az igénybejelentés konkrét okra hivatkozva 
elutasításra kerül.  

5. Üzembe helyezett ivóvíz-törzshálózaton a bekötési vízmérő felszerelését, cseréjét, 
továbbá csatlakozás készítését kizárólag a víziközmű-szolgáltató, vagy megbízottja 
végezheti. A munkavégzés költségei az igénybejelentőt, felhasználót terhelik. A bekötési 
díj mértékét a mindenkori Árjegyzék tartalmazza. 

6. A szennyvízbekötési munkák elvégzése a felhasználó feladata, a víziközmű-szolgáltató a 
bekötést szakfelügyelettel ellenőrzi, amelyre a felhasználónak a mindenkori Árjegyzék 
szerinti díjat számolja fel. 

7. A törzshálózatra történő bekötés a bekötési díj, illetve szakfelügyeleti díj megfizetését 
követően, a műszaki előírások szerinti feltételek megléte esetén engedélyezhető. A 
kivitelezés időpontjának meghatározása a megrendelővel egyeztetett időpontban történik. 

8. A nem lakossági felhasználó által kért bekötés megvalósításához, vagy a részére nyújtott 
víziközmű-szolgáltatás mennyiségének növeléséhez, illetve minőségének igényelt 
javításához az 58/2013.(II.27.) Kormányrendelet szerint a víziközmű-szolgáltató részére 
víziközmű-fejlesztési hozzájárulást kell fizetni. 

 
7.3.  A víziközmű-fejlesztési hozzájárulás megfizetésére vonatkozó szabályok 
 

1. A víziközmű-fejlesztési hozzájárulás szolgáltatásonként (ivóvíz, szennyvíz) fizetendő: 
a) újonnan létrehozott gazdasági tevékenység kiszolgálását célzó felhasználási hely 

esetén, 
b) meglévő felhasználási hely esetén, ha a lakossági szolgáltatás átminősítésre kerül, 
c) meglévő felhasználási hely esetén, nem lakossági fogyasztásnál, ha többlet igény 

jelentkezik, 
d) a lekötött mennyiségi kontingens fogyasztási szerződésben rögzített mértékű túllépése 

esetén a túllépés mértékéig. 
 

2. A víziközmű-fejlesztési hozzájárulás megfizetésével a felhasználási helyre szerzett 
jogosultság más felhasználási helyre nem vihető át. A rendszerhasználó a díj 
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megfizetésével a kapacitás igénybevételére jogot szerez, amely a felhasználási hellyel 
együtt átruházható.  

3. Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás megfizetéséhez a víziközmű-szolgáltató és a bekötést 
igénylő az igényelt közműfejlesztési kvótára megállapodást köt (Üzletszabályzat 6. 
számú melléklete). 

4. A hozzájárulás fizetésére kötelezettek valós víz- és szennyvíz felhasználása alapján a 
megállapodásban rögzített és megfizetett hozzájárulás mértéke évente, a tárgyévet követő 
I. negyedév végéig felülvizsgálatra kerül, amely alapján a kontingens túllépése esetén a 
víziközmű-szolgáltató a különbözet megfizetésére a felhasználót felszólítja. A víziközmű-
fejlesztési hozzájárulás megfizetésének elutasítása szerződésszegésnek minősül.  

5. Nem kell víziközmű-fejlesztési hozzájárulást fizetnie a közintézményi felhasználóknak, 
továbbá a helyi önkormányzatoknak és azok költségvetési intézményeinek. 

6. A közmű hálózatba történő bekötés díját, valamint a közműfejlesztési hozzájárulás 
mértékét a mindenkori Árjegyzék tartalmazza. 

7. Az ivóvízbekötés megvalósításának szabályait az IBK-001-MO bekötésekről szóló 
munkautasítás tartalmazza. 

8. A gazdálkodó szervezetek által kibocsátott szennyvíz minőségének meg kell felelnie a 
204/2001. (X.26.) Kormányrendeletben meghatározott küszöbértékeknek. A víziközmű-
szolgáltató akkreditált központi laboratóriuma a szennyvíz bebocsátó üzemeket, 
intézményeket éves ütemterv szerint rendszeresen ellenőrzi.  

 
 
7.4. Bekötés a hálózatba 

1. Amennyiben az igénybejelentő a bekötés díját, valamint adott esetben a víziközmű-
fejlesztés díját befizette, a közüzemi szerződést kitöltve, aláírva visszaküldte, továbbá a 
vízmérőhely műszaki átvétele megtörtént, a HMV Zrt, három hónapon belül köteles a 
bekötést megvalósítani.  

 
2. A három hónapos teljesítési határidő szempontjából nem vehető figyelembe az az 

időtartam, amely alatt az illetékes önkormányzat nem ad ki közterület bontási engedélyt, 
munkakezdési hozzájárulást (pl. téli időszak november 15. - március 15.). Közterület 
bontási engedély ügyében maga az igénybejelentő is eljárhat az illetékes 
önkormányzatnál.  

 
3. A víziközmű-szolgáltató a három hónapos határidő meg nem tartása estén, amennyiben 

az neki felróható, úgy a késedelem idejére napi 2% kötbért, de legfeljebb a vízbekötés 
címén átvett összeg 50%-át köteles fizetni a felhasználónak. A kötbér 30 naponként, 
illetve a munka elvégzésével válik esedékessé. 

 
4. Amennyiben az új bekötés létesítésének feltételei az igénylőnek felróhatóan (a bekötés 

létesítésével kapcsolatos költségek, valamint a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás 
befizetése, aláírt szolgáltatási szerződés visszaküldése, mérőhely átvétele) együttesen 
nem teljesülnek a szolgáltatói hozzájárulás keltétől számított 6 hónapon belül, úgy az 
igénybejelentés hatályát veszti. Amennyiben az igénybejelentő az új bekötésre továbbra is 
igényt tart, az erre vonatkozó megrendelést újra be kell nyújtania a HMV Zrt.-nek. 
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7.5. Új bekötés esetén a vízmérőhely kialakításának szabályai:  
1. A vízmérő aknája betonból, vasbetonból vagy műanyagból épüljön. Az akna mérete tegye 

lehetővé a vízmérő és a szükséges szerelvények szabályos elhelyezését. 
Az akna mérete tegye lehetővé a lejutást és a biztonságtechnikai szempontból megfelelő 
munkavégzést, szerelést. Az akna oldalfalának és a födémnek statikai kialakítása a 
földnyomás, valamint a beépítés helyén várható legnagyobb terhelés hordására alkalmas 
legyen. Legkisebb terhelésként gyalogosokat mindig figyelembe kell venni. 

 A födém lebúvó nyílása olyan méretű legyen, hogy a szerelvényeket ki lehessen emelni. 
Mászható akna esetében a födémnyílás egyik mérete sem lehet 60 cm-nél kisebb. Az 
aknafedlapnak a terheléshez igazodó teherbírásúnak kell lennie. A gyalogos terhelésére a 
műanyag aknafedlapnak is alkalmasnak kell lennie. Közúti terhelés esetén csak kör alakú 
öntöttvas fedlap használható. Ha a fedlap acélból vagy műanyagból készül, zárószerkezettel 
szükséges védeni az illetéktelen (pl. kisgyermekek által való) felnyitástól. 

 Ha a várható legmagasabb talajvízszint az akna fenékszintjét meghaladja, az akna 
vízzáróságát biztosítani kell, továbbá szükséges az aknát felúszás ellen méretezni (szükség 
esetén felúszás ellen terhelni). 

 Ha a várható legmagasabb talajvízszint az akna fenékszintjét 0,5 m-nél jobban nem közelíti   
meg, a fenéklemezben kaviccsal kitöltött szivárgót kell kialakítani. 
A mászható aknában az MSZ 15670:1989 szabvány szerinti hágcsót vagy létrát kell 
beépíteni. 
Az akna kialakításánál biztosítani kell a mérő kizárólagos őrizetének feltételeit. 
A visszacsapó-szelep beépítése kötelező. 

 
7.6. Tűzoltási célú ivóvízbekötés 

Az ivóvíz-törzshálózathoz csatlakozó tűzoltásra szolgáló, külön ivóvíz bekötővezeték 
létesítéséhez a víziközmű-szolgáltató - a katasztrófavédelmi jogszabályok megtartásával - akkor 
köteles hozzájárulni, ha a tűzoltáshoz szükséges vízmennyiség a házi ivóvízhálózatból vagy a 
víziközművel össze nem függő, más vízvételi helyről nem szerezhető be. A tűzoltásra szolgáló 
bekötővezetéket külön vízmérővel kell ellátni. 
 
 
7.7. Szolgáltatói nyilatkozat, hozzájárulás kiadása 
 

1. Építési engedélyhez 
 
A helyi építésügyi hatóságok (jelen esetben a területileg illetékes önkormányzatok) az újonnan 
létesítendő, átépítendő és átminősítendő (funkcióváltás) ingatlanok esetében kötelezik az építési 
engedély kérelmezőjét, hogy a víziközmű-szolgáltatótól szerezzen be az építési engedély 
kiadásához szükséges hozzájáruló nyilatkozatot. A nyilatkozat kiadását az ingatlan tulajdonosa 
vagy megbízottja kezdeményezheti, a víziközmű-szolgáltató területileg illetékes 
üzemegységénél. 
Az építési engedélyhez való hozzájárulás kérésekor be kell mutatni az építendő ingatlan építési 
tervét. Az építési engedély kiadása során arról nyilatkozunk, hogy az építendő létesítmény 
ivóvízellátását és szennyvízelvezetését hogyan lehet biztosítani. A nyilatkozatban rögzítjük 
azokat a dokumentációs és fejlesztési kötelezettségre vonatkozó előírásokat is, melyet a bekötés 
kezdeményezőjének a közműhálózatra való csatlakozás előtt végre kell hajtani. 
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2. Használatbavételi engedélyhez 
 
A helyi építésügyi hatóságok az ingatlanok használatba vételi engedélyének kiadása előtt 
kötelezik az építési engedély jogosultját, hogy a közműszolgáltatóktól szerezze be a használatba 
vételi engedély kiadásához szükséges hozzájáruló nyilatkozatot. A nyilatkozat kiadását az 
ingatlan tulajdonosa vagy megbízottja kezdeményezheti. 
A nyilatkozat kiadását a víziközmű-szolgáltató területileg illetékes üzemegységnél kell 
kezdeményezni. 
A használatbavételi engedély kiadása előtt megvizsgáljuk, hogy az engedélyt kérelmező 
felhasználónak van-e érvényes közüzemi szerződése, az előírásoknak megfelelően történt-e az 
ivóvíz és a szennyvízcsatorna csatlakozás, van-e számlatartozása. Gazdálkodó szervezet esetén 
az előzőeken túl ellenőrzésre kerül, hogy a felhasználó a közműfejlesztési hozzájárulást 
befizette-e Ezek megléte esetén a használatbavételi engedélyhez szükséges hozzájárulást a HMV 
Zrt. kiadja. 
 

3. Tervezői egyeztetés 
 
A Heves Megyei Vízmű Zrt-nél a tervezői egyeztetést az üzemegységeknél dolgozó műszaki 
munkatársak végzik területi illetékességi elv szerint. 
Az előzetes egyeztetés folyamán a tervező által bemutatott tervet (pl.: gázvezeték építés, útépítés, 
stb.) összevetjük meglévő közművezetékeink nyomvonalával, megvizsgáljuk illeszkedését a 
rövid és hosszú távú fejlesztési elképzeléseinkhez. A tervvel kapcsolatban egyeztetési 
jegyzőkönyv formájában közöljük azokat az előírásainkat, melyek betartása mellett a 
dokumentációban foglalt műszaki tartalom megvalósításához hozzájárulunk. A tervezői 
munkához a szakági nyilvántartásból részletes és méretarányos helyszínrajzokat biztosítunk a 
tervezők részére. 
 

4. Szakfelügyelet 
 
A szakfelügyeletet a Heves Megyei Vízmű Zrt. által üzemeltetett víziközművek védelme 
érdekében biztosítunk a kivitelező kérésére, illetve a tervezői egyeztetés során tett előírásunk 
alapján. 
A szakfelügyeletet a HMV Zrt. területileg illetékes üzemegységénél kell megrendelni. 
A szakfelügyelet során munkatársaink a helyszínen ellenőrzik a kivitelezendő létesítmény építése 
során a közműhálózatunk védelmére vonatkozó előírások betartását. A szakfelügyeletet a 
beruházónak vagy megbízottjának (kivitelező) kell megrendelni két héttel a kért időpontot 
megelőzően. 
 
 

8. A közüzemi szerződés  
 
8.1.A szerződéskötésre vonatkozó szabályok 

 
1. A jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén, a közműhálózatba történő 

bekötést követően az 58/2013. (II.27.) Kormányrendelet 56. § értelmében a víziközmű-
szolgáltatásra a felhasználó és a víziközmű-szolgáltató közüzemi szerződést köt. 
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2. A víziközmű-szolgáltatási jogviszony a lakossági felhasználó esetében a közüzemi 
szerződés megkötésével vagy a víziközmű-szolgáltatás igénybevételével jön létre. Az így 
létrejövő víziközmű-szolgáltatási jogviszonyra a jelen üzletszabályzat, valamint annak 
11. számú mellékletében meghatározott általános szerződési feltételek az irányadók. 

3. A nem lakossági felhasználó esetében kizárólag a közüzemi szerződés megkötésével jön 
létre a víziközmű-szolgáltatási jogviszony. Az így létrejövő víziközmű-szolgáltatási 
jogviszonyra a jelen üzletszabályzat, valamint annak 11. számú mellékletében 
meghatározott általános szerződési feltételek az irányadók. 

4. A közkifolyókra kötött közüzemi szerződés a HMV Zrt. és a helyi önkormányzat között 
létrejött olyan közüzemi szerződés, amelynek alapján a víziközmű-szolgáltató a 
közműves ivóvízellátásba be nem kötött, vagy ivóvíz-szolgáltatás korlátozással érintett 
ingatlan lakóinak háztartási vízszükségletét biztosítja. 

5. Nem háztartási vízszükséglet kielégítésének céljára közkifolyón keresztül szolgáltatás, 
csak a víziközmű-szolgáltató és a helyi önkormányzat képviselő-testületének előzetes 
hozzájárulásával vehető igénybe. 

6. A közkifolyókon keresztül történő vízfogyasztás mennyiségét vízmérő hiányában 
arányosítással, átalánnyal, vagy műszaki számítással kell megállapítani. 

7. A víziközmű-szolgáltató a közterületi vízvételi helyet a helyi önkormányzat képviselő-
testülete, és az illetékes közegészségügyi szakhatóság előzetes hozzájárulásával 
helyezheti át, vagy szüntetheti meg. 

8. Abban az esetben, ha a szennyezőanyag listában meghatározott anyagokat felhasználó 
üzem nyújt be a közműves szennyvízelvezetésre- és tisztításra irányuló kérelmet, a 
közüzemi szerződés az illetékes vízügyi hatóság jóváhagyásával lesz hatályos. 

 

8.2. A közüzemi szerződés tartalma 
 

a) a szerződő felek azonosító adatait, természetes személy esetében (lakossági 
felhasználó) annak nevét, lakcímét, anyja nevét, születési helyét, idejét, jogi személy, 
illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén (nem lakossági 
felhasználó) annak székhelyét, cégjegyzékszámát, adószámát; 

b) a szerződés tárgyának fontosabb műszaki jellemzőit, a mennyiségi és minőségi 
adatokat; 

c) a szolgáltatás megkezdésének időpontját, a szerződés hatályát; 
d) a szolgáltatási pont (felhasználási hely) címét; 
e) a felhasználás mérésének, a mérőeszköz leolvasásának, a díj megállapításának, 

számlázásának, a számlakiegyenlítésnek a módját; 
f) a szerződésszegés eseteit és következményeit, a korlátozással kapcsolatos 

szabályokat; 
g) az adatkezelésre vonatkozó jogszabályi hivatkozást, illetve szükség esetén a 

hatályos adatvédelmi jogszabályokban szereplő egyéb tájékoztatást, nyilatkozatot, 
hozzájárulást; 

h) a felhasználó személyében történt változás bejelentési kötelezettségének, illetve 
eljárási rendjének szabályait. 
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A közüzemi szerződés megkötésére a bekötés megtörténtét, dokumentálását, az adatok 
nyilvántartásban történő rögzítését követően kerül sor. A közüzemi szerződés két példányban 
készül. 

Az üzletszabályzat 7, 8, 9, 10. számú mellékletében meghatározott Közüzemi Szerződés a 
víziközmű-szolgáltató részéről nem kerül aláírásra, azon a cégvezető neve s.k. formában 
rögzített, a szerződés aláírás nélkül hiteles.  
 
 
8.3. A szerződés teljesítésére vonatkozó általános szabályok 
 

a) A víziközmű-szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége és a szolgáltatás minőségéért 
való felelőssége a közműves ivóvízellátás esetében a szolgáltatási pontig, közműves 
szennyvízelvezetés- és tisztítás esetében a szolgáltatási ponttól a szennyvíz-
befogadóba, illetve az átvevő rendszerébe történő bevezetéséig áll fenn.  
A szolgáltató a 201/2001.(X.25.) Kormányrendeletben előírt minőségű vizet 
biztosítja a szolgáltatási pontontokon.   

b) A víziközmű-szolgáltató jogosult az ingatlanokon lévő víziközmű-hálózat - 
beleértve a házi ivóvíz-, valamint házi szennyvízhálózat - ellenőrzésére, amelyet az 
érintett felhasználó – előzetesen egyeztetett időpontban – köteles lehetővé tenni. 

c) A házi és csatlakozó hálózaton észlelt hibák kijavításáról, illetve az előírásoktól 
eltérő víziközmű-használatról a szolgáltató jegyzőkönyvet készít, melyben 
rögzítésre kerülnek az ellenőrzéskor tapasztalt hibák, jogszabályellenes víziközmű 
használatok, azok kijavítására, megszüntetésére adott határidők, melyek 
megszüntetéséről a felhasználó gondoskodni köteles. Ha ezeknek a felhasználó a 
víziközmű-szolgáltató felhívására határidőn belül nem tesz eleget, a szolgáltató a 
szolgáltatást korlátozhatja vagy felfüggesztheti. 
A víziközmű-szolgáltatói ellenőrzés nem mentesíti a felhasználót a tulajdonában 
lévő víziközművek rendszeres ellenőrzésének és karbantartásának kötelezettsége 
alól. 

d) A szolgáltatás minőségének megőrzése érdekében a törzshálózaton végrehajtott 
szolgáltatási szüneteltetést kártalanítás nélkül köteles tűrni a felhasználó. 

e) Az előre tervezhető korlátozásról, nyomáscsökkenésről, minőségromlásról a 
Szolgáltató a helyi szokásoknak megfelelően a munkálatok megkezdése előtt 8 
nappal (sajtó, rádió, egyedi szórólap, stb. segítségével) tájékoztatja a felhasználót. 

f) Közérdekű vízkorlátozást külön jogszabály szerint az érintett település 
polgármestere rendelhet el, közzétételéért, ellenőrzéséért az adott település jegyzője 
felelős. 

g) A víziközmű-szolgáltató a szennyvíz-törzshálózatba bocsátott szennyvíz 
mennyiségét és minőségét gazdálkodó szervezet esetén előzetes értesítés nélkül 
ellenőrizheti, amelyet az nem akadályozhat. 

 
8.4. A szerződés adatainak módosítása 

1. A szerződés adatainak módosítására személyesen vagy postai úton nyújtható be 
kérelem. 

2. Az alább felsorolt adatok módosítását a felhasználónak írásban kell kezdeményeznie: 
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a) felhasználó neve, 
b) felhasználási cím 
c) adószám, 
d) KSH szám, 
e) kapcsolattartó neve 
f) bankszámla szám. 
g) fizetési mód 

 
3. Az alábbi adatok módosítását a felhasználó személyesen, írásban és telefonon is 

bejelentheti: 
a) levelezési cím 
b) kapcsolattartó telefonszáma, 

 
4. A kérelem tartalmi és formai ellenőrzése során feltárt hiányosságok esetén a 

víziközmű-szolgáltató a kérelmezőt hiánypótlásra kéri fel, melyre a kérelmezőnek 15 
napon belül kell válaszolnia. 

5. Az alábbi adatok megváltozása esetén a víziközmű-szolgáltató új közüzemi szerződést 
köt a felhasználóval: 

a) a nem lakossági felhasználók nevének változása, 
b) a tulajdonosi viszonyra vonatkozó nyilatkozat változása, 
c) a vízbekötés módjának változása esetén. 

6. Egyéb adatok megváltozása esetén a víziközmű-szolgáltató nem köt új szerződést a 
felhasználóval, a módosítást a nyilvántartásán díjmentesen átvezeti. Víziközmű-
szolgáltató az adatok módosítását 30 napon belül elvégzi.  

8.5. A felhasználó személyében való változás szabályai, a bejelentés határideje, helyszíni 
ellenőrzés, elszámolás 

 
1. A felhasználó személyében beállott változást a régi és új felhasználó együttesen köteles - 

a vízmérőállás megjelölésével - a változástól számított 30 napon belül a víziközmű-
szolgáltatónak írásban bejelenteni. A bejelentés elmulasztása esetén az abból eredő 
károkért, valamint a meg nem fizetett díjért a régi felhasználó és az új felhasználó 
egyetemlegesen felel. 

2. A felhasználó személyében beállott változás bejelentésének elmulasztása esetén, 
amennyiben a tényleges tulajdonos személye a víziközmű-szolgáltató tudomására jut, a 
víziközmű-szolgáltató a felhasználó személyét nyilvántartásába veszi. Amennyiben a 
felhasználási helynek több tulajdonosa van, a víziközmű-szolgáltató, választása szerint, 
bármelyik tulajdonost nyilvántartásba veheti.  

3. Amennyiben nem a tulajdonos a felhasználó, a felhasználó személyében beállott változást 
a tulajdonos 30 napon belül - a vízmérőállás megjelölésével - köteles a víziközmű-
szolgáltatónak írásban bejelenteni. A bejelentés elmulasztása esetén az abból eredő 
károkért, valamint a meg nem fizetett díjért a tulajdonos is egyetemlegesen felel. 

 
4. A felhasználó személyében bekövetkező változás esetén a nem lakossági felhasználóknál 

a szerződés megkötésének feltétele a felhasználási hely ellenőrzése. A lakossági 
felhasználóknál a víziközmű-szolgáltató egyedileg dönt a felhasználási hely helyszíni 
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ellenőrzéséről. A felhasználási hely ellenőrzését a víziközmű-szolgáltató a bejelentést 
követő 8 napon belül végzi el. Az ellenőrzés költségét a lakossági felhasználók esetében a 
víziközmű-szolgáltató, míg a nem lakossági felhasználók esetében az új felhasználó 
viseli.  

5. A helyszíni ellenőrzés eredményét jegyzőkönyvben kell rögzíteni. Az ellenőrzéssel, 
annak körülményeivel és eredményével kapcsolatos állásfoglalását a felhasználó jogosult 
a jegyzőkönyvben feltüntetni. A jegyzőkönyv felek által aláírt egy példányát a 
víziközmű-szolgáltató köteles a felhasználónak átadni, másik példányát megőrizni és 
esetleges hatósági ellenőrzés vagy felhasználói panasz esetén az eljáró hatóságnak 
bemutatni. 

6. Ha a víziközmű-szolgáltató a felhasználó kérésére a helyszíni ellenőrzési 
kötelezettségének a 4. pontban meghatározott időtartamon belül nem tesz eleget, nem 
hivatkozhat szabálytalan közműhasználatra, és ezen a jogcímen nem érvényesíthet igényt 
a felhasználóval szemben. 

7. A régi felhasználó akkor mentesül az egyetemleges felelősség alól, ha 
 

a) a víziközmű-szolgáltató a helyszíni ellenőrzés során nem állapít meg szabálytalan 
használatot és a felhasználó a fizetési kötelezettségének eleget tett, vagy 

b) a felhasználási helyen az új felhasználó magatartása miatt a víziközmű-szolgáltató 
írásbeli felszólítás ellenére sem tudja végrehajtani a helyszíni ellenőrzést a 
bejelentés kézhezvételét követő 30 napon belül, amely esetben a bejelentés 
napjától a felelősség az új felhasználót terheli. 

 
8. A bejelentés megtételének bizonyítása a felhasználót, a helyszíni ellenőrzés 

akadályoztatásának bizonyítása a víziközmű-szolgáltatót terheli. 

9. A közüzemi szerződés megszűnése esetén a víziközmű-szolgáltató végszámlát állít ki. 
10. Amennyiben a közüzemi szerződés megszűnése esetén a felhasználó számára visszatérítés 

jár, azt a víziközmű-szolgáltató 15 napon belül visszautalja a felhasználó által megjelölt 
számlára.  

 
8.6. A szolgáltatás szüneteltetése 

1. A szolgáltató a víziközmű-szolgáltatást a felhasználó írásos kérésére szüneteltetheti, 
ha a műszaki feltételek adottak, a felhasználási helyen rendszeres emberi tartózkodás 
nincs, a kiszerelés költségei megfizetésre kerültek. A szüneteltetéshez a felhasználási 
hely tulajdonosának hozzájárulása szükséges, amennyiben az nem azonos a 
felhasználóval. A szüneteltetésére vonatkozó kérelmet legalább évente meg kell 
újítani és a kérelem megújításához kapcsolódóan a felhasználási hely ellenőrzésének 
lehetőségét biztosítani kell. 

2. A szennyvíz elvezetésére irányuló szolgáltatás szüneteltetését, illetve megszüntetését 
az illetékességgel rendelkező népegészségügyi szakigazgatási szerv hozzájáruló 
nyilatkozatával kezdeményezheti a felhasználó. A szüneteléssel járó költségeket a 
felhasználó viseli, melyet az Árjegyzék tartalmaz.  
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8.7. Szerződés felmondása a felhasználó részéről (rendes felmondás) 

1. A közüzemi szerződést a felhasználó, ha egyben az ingatlan tulajdonosa - az egyéb 
jogcímen használó a tulajdonos hozzájárulásával, közös tulajdon esetén az összes 
tulajdonostárs hozzájárulásával - 60 napos határidővel és írásban mondhatja fel. A 
felmondásban nyilatkozni kell arról, hogy a felmondás nem érinti hátrányosan az 
ingatlanon más felhasználó által igénybe vett közműves ivóvíz-szolgáltatást, vagy 
közműves szennyvíz-elvezetést. Ennek elmaradása esetén a jogkövetkezményekért a 
felhasználó köteles helytállni. 

2. A közüzemi szerződés felmondásához az elvágási kérelem benyújtása szükséges. 
Elvágás vagy fogyasztásmérő-leszerelés személyesen vagy postai úton írásban 
kérelmezhető. 

3. A kérelmező az alábbi dokumentumokat köteles benyújtani: 
a) kérelem a vízbekötés megszüntetéséhez 
b) tulajdonosi hozzájárulás, 
c) amennyiben a közműves ivóvízellátás megszüntetése a tűzivízhálózatot is érinti, 

az illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség előzetes hozzájárulása a bekötés 
megszüntetéséhez 

d) amennyiben a víziközmű-szolgáltató szükségesnek tartja, további 
dokumentumok benyújtását is kérheti. 

e) A víziközmű-szolgáltató a közüzemi szerződés felmondásával járó 
bekötővezeték elvágást díj ellenében végzi. 

f) A víziközmű-szolgáltató közvetlenül a munkák elvégzése előtt ellenőrzi, hogy a 
megszüntetés nem érinti e hátrányosan az ingatlanon más felhasználó érdekeit. 
Amennyiben a megszüntetés hátrányosan érinti az ingatlanon más felhasználó 
által igénybevett szolgáltatást, a megszüntetés elvégzését a víziközmű-szolgáltató 
megtagadja. 

g) A szerződés megszűntetését követően a szolgáltatás újra indításának költségei a 
felhasználót terhelik. 

 

8.8. A szerződés felmondása a víziközmű-szolgáltató részéről (rendes felmondás) 
1. A víziközmű-szolgáltató a nem lakossági felhasználó esetében a szolgáltatási 

szerződést 45 napon túli díjtartozás esetében 30 napos határidővel felmondhatja. 
2. A víziközmű-szolgáltató által történő felmondás esetén (ide nem értve a 

felhasználó magatartására visszavezethető okból való szolgáltatói rendes vagy 
azonnali hatályú felmondást) a bekötés elvágásának a költsége a víziközmű-
szolgáltatót terheli. 

 

8.9. Azonnali hatályú felmondás 
A szolgáltatási szerződést a víziközmű-szolgáltató azonnali hatállyal felmondhatja, ha: 

1. annak fenntartása a víziközmű-rendszer teljesítőképességét meghaladó 
igénybevételt eredményez, kivéve, ha ez a HMV Zrt. jóváhagyásával történt, 

2. minden olyan esetben, amikor a felhasználó nem működik együtt a felhasználási 
hely szabályos kialakítása vagy a fogyasztásmérő berendezés elhelyezése, 
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leolvasása, cseréje érdekében, és a víziközmű-szolgáltató a felhasználót az 
együttműködésre legalább kétszer írásban felszólította, és a második felszólítás 
sem vezetett eredményre, vagy 

3. a víziközmű-szolgáltatás fenntartása közegészségügyi vagy műszaki okból 
veszélyezteti az ellátás biztonságát, vagy 

4. a felhasználó a szolgáltatás szüneteltetése alatt a víziközmű-hálózatot 
szabálytalanul használja és a HMV Zrt. a felhasználót az együttműködésre 
legalább kétszer írásban felszólította, és a második felszólítás sem vezetett 
eredményre, 

5. a szerződésben meghatározott nem lakossági felhasználó a rendelkezésre álló 
vagy lekötött kvótát adott szolgáltatási pont vonatkozásában túllépi, és a 
víziközmű-szolgáltató felszólítása ellenére sem intézkedett a kvóta különbözet 
megváltásáról vagy a szerződésében szereplő kvóta szerinti fogyasztásról. 

A szerződés megszüntetését követően a szolgáltatás újra indításának költségei a felhasználót 
terhelik.  
 
8.10.Szerződés megszűnése egyéb esetben 

1. Az adott felhasználási helyre vonatkozó közüzemi szerződés megszűnik, 
amennyiben a felhasználó vagy a víziközmű-szolgáltató kezdeményezésére a 
felek új közüzemi szerződést kötnek. 

2. A felhasználási helyre vonatkozó közüzemi szerződés megszűnik a lakossági 
felhasználó elhalálozásával, illetve nem lakossági felhasználó jogutóddal vagy 
jogutód nélküli megszűnésével, továbbá végelszámolás, csődeljárás, felszámolási 
eljárás folytán történő megszüntetésével. 

 
 
 
9. Elszámolás a felhasználóval   
 
9.1. Számlázás, díjfizetés  
 

a) A felhasználónak víziközmű-szolgáltatásért a mindenkori árhatóság által megállapított 
díjat kell fizetnie. 

b) A díjfizetés alapja a hiteles fogyasztásmérőn mért és rögzített mérési eredmény. 

c) Amennyiben a víziközmű-szolgáltatáshoz bekötésenkénti havi alapdíj is tartozik, azt az a 
felhasználó köteles megfizetni, aki a tárgyhó első napján az adott felhasználási helyen a 
víziközmű-szolgáltatóval közüzemi jogviszonyban állt. 

d) Új felhasználási hely kialakítása esetén a felhasználó a bekötés hónapjára a teljes 
tárgyhavi alapdíjat köteles megfizetni. 

e) A szolgáltatási díjról felhasználási helyenként, a mérő leolvasási ütemtervéhez igazodó, 
számlázási ütemterv szerinti időszakonként az Üzletszabályzat 12. számú melléklete 
szerinti – számla készül a fogyasztásról, a fizetési formától függően csekkes, illetve nem 
csekkes formátumban.  
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f) A számla tartalmi elemei megfelelnek a jogszabályi előírásoknak, a számla aláírás nélkül 
is hiteles. 

g) A számlán feltüntetett számlázott tételek a „mérés” jellege alapján a következők lehetnek:  

M01 a szolgáltató által olvasott mérőállás szerinti fogyasztás 
M02 a felhasználó által diktált mérőállás szerinti fogyasztás 
M03 átlagszámításon alapuló, becsült fogyasztás  
M04 a szolgáltató és felhasználó megállapodása alapján, műszaki becsléssel 
megállapított átalány   
M05 egy bekötési mérőhöz kapcsolódó felhasználók megállapodás keretében rögzített 
%–os megosztása alapján számított fogyasztás 
M06 a szolgáltató és felhasználó egyezsége, illetve jogszabályi előírások alapján 
rögzített egy összegben terhelt tétel 
M07 a főmérőhöz kapcsolt almérő fogyasztásának levont és továbbterhelt mennyisége 
M08 a szolgáltató és felhasználó egyezsége, illetve jogszabályi előírások alapján 
rögzített egy összegben jóváírt tétel 
 

h) A felhasználó kötelessége, a víziközmű-szolgáltató által kibocsátott számla 
ellenértékének kiegyenlítése. A pénzügyi teljesítés módját a felek a közüzemi 
szerződésben rögzítik.  

 
i) Amennyiben az árváltozás időpontjában nem kerül sor a fogyasztásmérő leolvasására, a 

szolgáltatásért fizetendő díj a felhasználás időarányos megosztásával kerül megállapításra 
és számlázásra. 

 
j) A számla kiegyenlítésének módja a következő lehet: 

 ja) Lakossági felhasználók esetén: 
- pénzintézeti átutalással  
- csoportos beszedési megbízással (CSBM) 
- készpénz átutalási megbízással (csekkel) 
- készpénzfizetéssel díjbeszedőnek, illetve a szolgáltató pénztárába 
 

jb) Nem lakossági felhasználók esetén: 
- pénzintézeti átutalással 
- csoportos beszedési megbízással (CSBM) 
- készpénz átutalási megbízással (csekk) 
- azonnali beszedési megbízással (inkasszó) 

 
k) Ha a felhasználó csoportos beszedési megbízás fizetési módját választja, megbízást kell 

adnia a számláját vezető pénzintézetnek, mely értesíti a víziközmű-szolgáltatót. 

l) A választott fizetési mód mellett lehetőség van ügyfélszolgálati pénztári befizetésre 
készpénzzel, vagy bankkártyával egyaránt. 

 
m) A számla felhasználó részére történő eljuttatását úgy kell elvégezni, hogy a számla 

kiegyenlítésére a felhasználónak a kézhezvételtől legalább 8 nap rendelkezésére álljon. 
n) A számlázás ütemterve a mérőleolvasások ütemtervéhez igazodik. 
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9.2. Elszámolási időszakok, a fogyasztásmérők leolvasása, elszámolás mérőeszköz hiányában, 
mérés, hibás mérés elszámolása 
 

a) A leolvasás az ingatlanon telepített bekötési vízmérő, valamint a törzshálózatra telepített 
vízmérők leolvasásával, meghatározott ütemterv alapján, történik. A leolvasást a 
részvénytársaság dolgozói végzik.  

b) A leolvasás gyakorisága települési, közterületi besorolás szerinti leolvasási ütemterv 
alapján történik.  

c) A leolvasás  
- nem lakossági felhasználóknál havonta, 
- lakossági felhasználóknál kéthavonta,  

  kivéve: 
ca) társasházaknál havonta, 
cb) közkifolyóknál negyedévente 
cc) idényjellegű felhasználási helyeknél (üdülők, zártkertek, pincék) 

féléves. 
 

d) A vízmérőn mért fogyasztási (leolvasási) adat rögzítése történhet:  
 

- leolvasó kartonon kézi kitöltéssel, 
- leolvasást rögzítő készülék segítségével 
- rádiófejjel ellátott mérő leolvasására alkalmas készülékkel  

e) A következő leolvasás várható idejéről – 5 napos intervallum megjelölésével – a 
szolgáltató az előző számlában, illetve a számla kézbesítésekor tájékoztatja a 
felhasználót. 

f) Amennyiben a mérő leolvasása sikertelen, a leolvasó munkatárs a felhasználási helyen 
értesítőt hagy, amelyben a második leolvasás idejét, valamint az időponttal kapcsolatos 
egyeztetési lehetőséget közli a felhasználóval. Ha a második leolvasás is sikertelen és a 
felhasználó részéről mérőállás bejelentés nem történt, a megelőző 12 hónap 
átlagfogyasztását figyelembe véve számított átlagfogyasztás kerül számlázásra.  

g) A felhasználó által bejelentett mérőállás, abban az esetben kerül számlázásra, ha a 
szolgáltatói leolvasás sikertelen és a mérőállás az átlagos fogyasztás mértékétől 
jelentősen nem tér el. Jelentősnek minősül az 50 %-os eltérés, ebben az esetben helyszíni 
ellenőrzés elvégzése indokolt, amelyet a szolgáltató előzetes időpont egyeztetéssel 
kezdeményez. 

h) Nem lakott ingatlan, illetve felhasználói kérésre szüneteltetett szolgáltatás esetében 
legalább évi egyszeri alkalommal a víziközmű-szolgáltató – előzetesen egyeztetett 
időpontban - ellenőrzést tart. Tartozás miatt korlátozott felhasználási helyek ellenőrzése 
esetében előre egyeztetett időpont nélkül is végezhet a szolgáltató illegális vételezés 
kizárása érdekében ellenőrzést. 

i) A víziközmű-szolgáltató által végzett időszakos vagy eseti leolvasás nem mentesíti a 
felhasználót a mérőhely ésszerű időszakonkénti rendszeres ellenőrzése, leolvasása alól.  
A felhasználó a szolgáltatói leolvasás eredménytelensége esetén legalább a szolgáltatói 
leolvasás gyakoriságával megegyezően a mérőhely leolvasását és a mérőállás bediktálását 
köteles elvégezni. 
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j) A felhasználó köteles a víziközmű-szolgáltatóval, illetve a fogyasztásmérő leolvasását 
végző személlyel együttműködni, a fogyasztásmérőhöz való hozzáférést biztosítani, 
annak tisztántartásáról, fagy elleni védelméről gondoskodni, továbbá a fogyasztásmérő 
rendellenes működéséről a víziközmű-szolgáltatót haladéktalanul értesíteni. 

 
k) A leolvasás alkalmával észlelt, az átlagfogyasztást jelentősen meghaladó fogyasztásról a 

leolvasással egyidejűleg a leolvasást végző személy tájékoztatja a felhasználót. A 
tájékoztatás tényét a felhasználó aláírásával igazolja. Jelentős mértéknek számít a 
legalább 50 %-os eltérés, amely a felhasználó részéről a belső hálózat meghibásodásának 
vizsgálatát indokolja. 

l) Az ingatlanon fogyasztott víz mennyisége szempontjából a bekötési vízmérő az irányadó. 
A bekötési vízmérő és az elkülönített vízhasználatokat mérő mellékvízmérők mérési 
különbözetéből megállapított fogyasztási különbözet esetén a bekötési vízmérő szerinti 
felhasználó köteles a víziközmű-szolgáltatónak – a jogszabályban meghatározott 
kivételekkel - a fogyasztási különbözetet megfizetni. 

m) A szennyvízelvezetési helyről a szennyvízelvezető műbe kerülő szennyvíz mennyisége 
méréssel, mérés hiányában pedig az adott helyen fogyasztott /számlázott/ vízmennyiség 
alapulvételével állapítható meg. 

n) A felhasználó által felhasznált nem víziközműből származó víz mennyiségének – 
amennyiben a felhasznált víz közüzemi szennyvízhálózatba kerül – mérésére a 
felhasználónak hiteles fogyasztásmérőt kell felszerelnie. 

 
 
10. A fogyasztásmérő cseréje, hitelesítése 
 

a) A mérésügyi hatóság által hitelesített fogyasztásmérő beépítéséről, cseréjéről, jogszabály 
által előírt időszakos hitelesítéséről a víziközmű-szolgáltató saját költségén gondoskodik. 
A víziközmű-szolgáltató a fogyasztásmérő cseréjét megelőzően legalább 15 nappal a 
felhasználót az időpont-egyeztetés lehetőségével egyidejűleg a munkavégzés időpontjáról 
értesíti.  

b) A fogyasztásmérők és a leszerelésüket megakadályozó zárak sértetlen megőrzéséért és 
védelméért a felhasználó felelős, és a neki felróható okból megrongálódott vagy elveszett 
vízmérő javításának, pótlásának, szerelésének, továbbá hitelesítésének költségeit köteles a 
víziközmű-szolgáltatónak megtéríteni. 

c) Az elkülönített vízhasználó a saját tulajdonában lévő és mellékszolgáltatási szerződés 
alapjául szolgáló mellékvízmérő hitelesítéséről, rendkívüli vizsgálatáról saját költségére 
köteles gondoskodni.  

d) A nem víziközműből származó víz felhasználásából keletkezett szennyvíz közműves 
szennyvízmennyiség-mérő működtetéséről, karbantartásáról, kalibrálásáról a 
felhasználónak saját költségén kell gondoskodnia. 

e) Aki a felhasználási helyen keletkezett szennyvizet önálló szennyvíz-elhelyezőműbe mérés 
nélkül vezeti, és a vizet nem kizárólag közműves ivóvízellátáshoz csatlakozva, hanem 
részben saját célú vízkivételi műből szerzi be, köteles a beszerzett valamennyi 
vízmennyiség mérésére hiteles fogyasztásmérőt működtetni, valamint a mért 
mennyiségekről a víziközmű-szolgáltatót rendszeresen tájékoztatni.  
A víziközmű-szolgáltató jogosult a mért mennyiséget ellenőrizni. 
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f) A saját célú vízkivételi műre felszerelt fogyasztásmérő hitelesítéséről a felhasználónak 
kell gondoskodnia. 

g) Rendkívüli vízmérőcserére van szükség abban az esetben, ha a vízmérő meghibásodik, 
megrongálódik, mérésre alkalmatlanná válik. 
A felhasználó a neki felróható okból megrongálódott vagy elveszett vízmérő pótlásának, 
szerelésének és hitelesítésének költségeit – tervezett csere esetén is – köteles megfizetni. 

h) Azon rendkívüli vízmérőcserék költségei, amikor a vízmérőcsere közvezetéki szakasz 
meghibásodásából, vagy a vízmérő nem külső behatásából, illetve nem a vízmérőhely 
karbantartásának hiányából ered a szolgáltatót terhelik. 

 
 
11. A szerződésszegés kezelése, szabálytalan közműhasználat 
 
11.1. Szabálytalan közműhasználat  

 
A felhasználó szabálytalanul használja a víziközműveket, ha 

a) ivóvízbekötést (csatlakozást) létesít a víziközmű-szolgáltató hozzájárulása nélkül, 
vagy ivóvizet vételez a vízmérő megkerülésével vagy kiiktatásával, illetve a mérés 
befolyásolásával (a mérés befolyásolása valószínűsítő, ha a vízmérőn az illetéktelen 
beavatkozás, leszerelés céljából felszerelt zár, plomba sérült); 

b) az ivóvíz közműhálózatba kapcsolt házi ivóvíz hálózatot helyi (egyedi) 
vízbeszerzéshez kapcsolt vezetékkel (hálózattal) összeköti; 

c) szennyvízbekötést létesít a víziközmű-szolgáltató hozzájárulása nélkül, vagy az 
ingatlanon keletkező szennyvizet más módon a szennyvízelvezető közműbe vezeti; 

d) a házi vízellátó rendszerből vagy a víziközmű-szolgáltató hozzájárulásával felszerelt 
locsolási vízmérőn át vételezett vízből keletkezett szennyvizet a víziközmű-
szolgáltató hozzájárulása nélkül a szennyvízelvezető közműbe juttatja; 

e) csapadékvizet - a szolgáltató engedélye nélkül - a szennyvízelvezető rendszerbe 
vezeti; 

f) a szennyvízelvezető rendszerbe a hatályos jogszabály által - a szolgáltató engedélye 
nélkül - meg nem engedett minőségű szennyvizet vezet be.  

 
A feltárt illegális vízfogyasztásokról és szennyvízbekötésekről jegyzőkönyv készül melyet 
a felhasználó és víziközmű-szolgáltató vagy megbízottjaik aláírnak. Ha a felhasználó nem 
írja alá a jegyzőkönyvet, a víziközmű-szolgáltató két dolgozójának aláírása is elegendő. A 
rendellenes szolgáltatás igénybevételét a víziközmű-szolgáltató felszólítására a felhasználó 
köteles megszüntetni. Ha a felhasználó nem tesz eleget a felszólításnak, a víziközmű-
szolgáltató a szükséges hatósági intézkedéseket megteszi a szabálytalan közműhasználat 
megszüntetése érdekében.  
Szabálytalan közműhasználat megállapítása esetén a felhasználó a szabálytalanul vételezett 
ivóvíz, illetve a szabálytalanul elvezetett szennyvíz, valamint szabálytalanul elvezetett 
csapadékvíz díját a szabálytalan közműhasználat kezdetétől, a szabálytalanság 
megszüntetéséig terjedő időszakra köteles megfizetni a szolgáltató számlája ellenében.  

 
11.2. A felhasználó szerződésszegése 
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a) A felhasználó részéről szerződésszegésnek minősül, ha a felhasználó a víziközmű-
szolgáltatást a jogszabályokban előírtaktól eltérő módon, illetve a 11.1. pontban 
részletezett módon szabálytalanul veszi igénybe, a fogyasztásmérő ellenőrzését, cseréjét, 
vagy a fogyasztásmérő leolvasását nem teszi lehetővé, vagy – ha erre a felhasználó 
kötelezett – ezek javításáról vagy a cseréjéről nem gondoskodik. 

b) Szabálytalan közműhasználat esetén a víziközmű-szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér 
mértéke az illegálisan vételezett ivóvízmennyiség után a mindenkori ivóvízdíj 
háromszorosa.  

c) Amennyiben a felhasználó a záró bélyeg vagy plomba hiányát nem jelentette be, abban az 
esetben a víziközmű-szolgáltató 10.000.- Ft kötbért érvényesíthet. Ezen túlmenően a 
víziközmű-szolgáltató jogosult a víziközmű-szolgáltatás korlátozására és 
felfüggesztésére, ha a hiteles mérés feltételei a helyszínen nem állíthatók helyre. 

 
d) Ha a vízmérő mérőszerkezetének rongálása vagy a felhasználó egyéb felróható 

magatartása miatt az elszámolt víz mennyiségét méréssel nem lehet megállapítani, az 
elszámolt víz mennyiségét a bekötési vízmérő térfogatárama alapján műszaki számítással, 
a szennyvíz mennyiségét az ivóvízfogyasztásra elszámolt mennyiség alapján kell 
megállapítani.  

 
e) A felhasználó részéről szerződésszegésnek minősül, ha a víziközmű-szolgáltatóval 

szemben fennálló fizetési kötelezettségének nem, vagy késedelmesen tesz eleget. Ha a 
felhasználó a szolgáltatási díjat a szerződésben rögzített feltételek szerint nem fizeti meg, 
a szolgáltató a Követeléskezelési Szabályzat előírásai szerint jár el.  
 

11.3. A víziközmű-szolgáltató részéről a pénzügyi teljesítés érdekében alkalmazott eljárások: 
 

a) A mulasztásnak a jogszabályban meghatározott következményeire a víziközmű-
szolgáltató – az illetékes népegészségügyi szakigazgatási szerv egyidejű értesítése 
mellett – a felhasználót írásban tájékoztatja. Késedelmes fizetés esetén a víziközmű-
szolgáltató jogosult a Ptk. szerinti késedelmi kamat, valamint a követelés 
érvényesítésével kapcsolatban felmerült többlet költségek, eljárási díjak, illetékek 
felszámítására és követelésként történő érvényesítésére. A többletköltségek (pl. 
postaköltség, munkadíj, anyagköltség stb.) fedezetét szolgáló adminisztrációs költség 
díját a mindenkori érvényes Árjegyzék tartalmazza. 

 A kamatfizetési kötelezettség akkor is fennáll, ha a felhasználó a késedelmét kimenti. 

b) A tartozás rendezése érdekében – felhasználói kérelemre – a víziközmű-szolgáltató a 
szükséges feltételek megléte esetén, illetve indokolt esetben a fizetési határidő 
átütemezésére, fizetési haladékra, illetve részletekben történő fizetésre egyezséget 
köthet a felhasználóval. 

c) A sikertelen egyezség és a pénzügyi teljesítés elmaradása esetén a víziközmű-
szolgáltató jogosult a – jogszabályban meghatározott feltételek megléte esetén – a 
szolgáltatást korlátozni. 

d) A szolgáltatás korlátozása történhet szűkítéssel, ütemezett fogyasztással, kizárással, 
illetve együttműködés hiánya esetén gerincről történő vezeték lezárással. 
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e) A víziközmű-szolgáltató jogosult az igénybevett szolgáltatás díjának – akár bírósági 
úton történő – érvényesítésére, amely költségeit a felhasználó a szolgáltató részére 
megtéríteni köteles. 

f) A tartozás rendezése esetén a víziközmű-szolgáltató a helyreállítási költségek 
megfizetését követően a jogszabályi előírások szerint a szolgáltatást helyreállítja. 

 
g) A felhasználó részéről szerződésszegésnek minősül, ha a szerződésben meghatározott, 

rendelkezésre álló vagy lekötött kvótát egy adott szolgáltatási pont vonatkozásában 
túllépi. Az igénybevett szolgáltatás és a lekötött kvóta közötti eltérést a víziközmű-
szolgáltató évente felülvizsgálja, túllépés esetén kezdeményezi a különbözetre 
vonatkozó kvóta közműfejlesztésének megfizetését. 

h) A felhasználó részéről szerződésszegésnek minősül, ha jogszabályban és 
szerződésben foglalt adatváltozás bejelentési kötelezettségének nem, vagy 
késedelmesen tesz eleget. A bejelentési kötelezettség elmulasztásából származó kár 
megtérítési kötelezettsége ebben az esetben a régi és az új felhasználót 
egyetemlegesen terheli. 

 
 
11.4. A víziközmű-szolgáltató szerződésszegése 
 

a) A víziközmű-szolgáltató részéről szerződésszegésnek minősül, ha nem értesíti az 
előírt határidőben a felhasználót a karbantartási, felújítási vagy fejlesztési munkák 
miatti szünetelés időpontjáról és várható időtartamáról. 

 
b) Szerződésszegés, ha a szolgáltatás minősége és a szolgáltatás színvonala a 

jogszabályokban előírtaknak nem felel meg. 
 

c) A víziközmű-szolgáltató részéről szerződésszegésnek minősül, ha a szolgáltatást a 
szerződésben rögzített időpontban nem kezdi meg, vagy jogellenesen szünetelteti, 
illetve neki felróható módon olyan fogyasztásmérőt üzemeltet, amely érvényes 
hitelesítéssel vagy kalibrációval nem rendelkezik, és annak hitelesítésére ő kötelezett. 

 
d) Ha a szolgáltatásból kikapcsolt, de valamennyi lejárt tartozását és egyéb költségeket is 

megfizető felhasználó részére a víziközmű-szolgáltató a víziközmű-szolgáltatást 3 
napon belül nem állítja vissza, úgy köteles a szolgáltatás visszaállításával 
kapcsolatban felmerülő költségek 50 %-át elengedni kártalanítás címén.  

 
 
 
12. Eljárás üzemzavar, szünetelés, korlátozás esetén 
 
 

1. A víziközmű-szolgáltató az általa üzemeltetett víziközmű-rendszeren ivóvíz esetén a 
termeléstől a szolgáltatási pontig, illetve a szennyvízelvezetés esetén a szolgáltatási 
ponttól a szennyvíztisztító telepek kibocsátási pontjáig végzi a hálózat, és a hozzátartozó 
berendezések karbantartását, valamint a bekövetkező hibák kijavítását. A hibaelhárítás 
miatt végzett közterület foglalások, korlátozások a szolgáltatás folytonossága érdekében 
végzett közcélú tevékenységnek minősülnek. 
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2. A víziközmű-szolgáltató a szolgáltatás előre tervezhető szüneteltetéséről a felhasználókat 
a helyi szokásoknak megfelelően a munkálatok megkezdése előtt 8 nappal értesíti. 

3. A hiba észlelése az üzemeltetés műszaki paramétereinek figyelemmel kísérésén, valamint 
a víziközmű-hálózat ellenőrzésén túl, elsősorban felhasználói bejelentéseken alapszik. 

4. A víziközmű-szolgáltató folyamatos hibafelvételi (diszpécser) szolgálatot működtet. 
Mind a közterületi, mind az egyéb (vízbekötést, vízmérőt, illetve csatornabekötést érintő) 
hibákat, hibabejelentéseket, a területileg érintett üzemegység hibabejelentésre megjelölt 
telefonszámán lehet bejelenteni. 

5. A víziközmű-szolgáltató a hiba kivizsgálását az észleléstől/bejelentéstől számított lehető 
legrövidebb időn belül megkezdi. A hibaelhárítások sorrendjét és a szükséges 
erőforrásokat munkaidőben a területért felelős művezető, munkaidőn túl az üzemegységi 
készenlétvezető határozza meg. 

6. Amennyiben a hibaelhárítás alatt 6 órát meghaladóan szünetel a vízszolgáltatás az érintett 
térségben, az ivóvíz biztosítása tartálykocsival történik. 

7. A víziközmű-szolgáltató a víziközmű-hálózaton hibaelhárítást a szolgáltatási pontig 
végez. A szolgáltatási ponton túl, a házi ivóvíz / szennyvíz hálózat meghibásodásainak 
elhárítása a felhasználó feladata. 

8. Ha a fogyasztásmérő rendellenesen vagy hibásan működik, nem mér, nem lehet leolvasni, 
vagy a hitelesítés ideje lejárt a mérőeszköz adatai a számlázás alapjául nem 
szolgálhatnak. 

9. Ha a hibás mérés ténye kétséget kizáróan megállapítást nyert, a hibás méréssel érintett 
időszakban az elfogyasztott víz mennyiségét a hibás mérés időtartamának kezdetét 
megelőző 12 hónap összes fogyasztásából egy napra számított átlagfogyasztás és a hibás 
mérés időtartama alatt eltelt napok száma szorzataként kerül meghatározásra. 

10. A hibás mérés időtartama: 
- ha a meghibásodás tényleges időpontja megállapítható, a meghibásodás 

időpontjától az új fogyasztásmérő felszerelésének időpontjáig terjedő időtartam, 
- ha a meghibásodás tényleges időpontja nem állapítható meg, a felek által közösen, 

becsléssel megállapított időtartam, vagy 
- az utolsó mérőleolvasásától a hibás mérés bejelentésének időpontjáig eltelt 

időszak, de legfeljebb 12 hónap. 
 

11. Házi ivóvízhálózat meghibásodása esetén, amennyiben a hibára utaló jelet a víziközmű-
szolgáltató a mérő leolvasásakor, ellenőrzésekor vagy cseréje során észlelte, 
haladéktalanul köteles a felhasználót tájékoztatni a tapasztaltakról és a felhasználó 
feladatairól. 

12. Ha a házi ivóvízhálózat meghibásodását a felhasználó észlelte, köteles a víziközmű-
szolgáltatónak az aktuális mérőállás megjelölésével haladéktalanul bejelenteni, illetve a 
hiba kijavítását azonnal megkezdeni. 

13. A víziközmű-szolgáltató a felhasználó bejelentésének közlésétől számított 5 napon belül 
elvégzi a helyszíni ellenőrzést. 

14. A felhasználó köteles a víziközmű-szolgáltató számára a hiba keletkezésének helyét 
ellenőrizhető módon bemutatni és a javítást számlával igazolni.  Amennyiben a helyszíni 
ellenőrzés jegyzőkönyve rögzíti, hogy a meghibásodás következtében az elfolyt ivóvíz a 
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szennyvíz elvezetésére szolgáló hálózatba nem jutott, abban az esetben a meghibásodás 
időtartamára az átlagos fogyasztáson felüli csatornamennyiség díja elengedhető. 

15. A felhasználási helyen végzett ellenőrzésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely a 
felhasználó vagy a képviselője jelenlétében folytatható le. 
A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az eljárás célját, a megállapításokat, a felhasználó 
vagy a képviselője, illetve a szolgáltató részéről jelenlevők olvasható nevét és aláírását. 
A felhasználó vagy a képviselője köteles együttműködni az ellenőrzést végző személlyel, 
továbbá köteles a felhasználási helyre történő bejutást és az ellenőrzést lehetővé tenni.  

16. Az ivóvíz-szolgáltatás felfüggesztése vagy korlátozása lakossági felhasználóval szemben 
az illetékes népegészségügyi szakigazgatási szerv hozzájárulásával és olyan időpontban 
történhet, amelyről a víziközmű-szolgáltató a lakossági felhasználót legalább 8 nappal 
előbb értesítette.  

17. Lakossági felhasználóval szemben a víziközmű-szolgáltató által végrehajtott közüzemi 
ivóvíz-szolgáltatás felfüggesztése esetén a létfenntartási és közegészségügyi vízigények 
egyidejű biztosításával közterületi vízkivételi helyről vagy egyéb módon gondoskodni 
kell. 

18. A lakossági felhasználó – amennyiben a közüzemi ivóvíz-szolgáltatásra igényt tart – 
közüzemi díjtartozásának, valamint a korlátozás foganatosításával és visszaállításával 
kapcsolatban felmerülő díj rendezését a víziközmű-szolgáltató felé igazolni köteles.  
A víziközmű-szolgáltató ezen igazolás közlését követő 3 napon belül a víziközmű-
szolgáltatást teljes körűen visszaállítja. 

19. Az egészségügyi és gyermekintézményeknek az ivóvíz-szolgáltatás felfüggesztése vagy 
korlátozása alóli mentességet, vagyis a kivételnek való megfelelőséget az alapító 
okirattal, vagy működési engedéllyel lehet igazolni. 

 
 
 
13. A szerződés teljesítésében résztvevő harmadik személyek és a velük 
fennálló kapcsolat bemutatása 
 
 

1. A Heves Megyei Vízmű Zrt. szolgáltatási területén a közüzemi szolgáltatás teljesítésében 
külső, harmadik fél - Gyöngyös város szennyvízelvezetését és tisztítását kivéve - nem 
vesz részt.  

2. A mérőleolvasást és a hálózati ellenőrzést, hibajavítást minden esetben a víziközmű-
szolgáltató munkavállalói látják el. 

3. Hátralékkezelés ellátásába eseti munkavégzéshez külső vállalkozás bevonásáról a 
víziközmű-szolgáltató a felhasználót közvetlenül, illetve a honlapon tájékoztatja.   
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V. 
MELLÉKVÍZMÉRŐVEL MÉRT,  ELKÜLÖNÍTETT VÍZHASZNÁLAT 

SZABÁLYAI 
 
 
A mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény végrehajtásáról rendelkező 127/1991. (X.9.) 
Kormányrendelet szerint a számlázásba vett, elszámolás alapjául szolgáló mellékvízmérők 
hitelessége azon mellékvízmérők esetében, melyeknek hitelesítése 2006 évben vagy azt követően 
történt 8 év, a 2005. évben illetőleg azt megelőzően hitelesített mellékvízmérők esetében 6 év.  
 
14. A szerződéskötés együttes feltételei: 

14.1. A mellékszolgáltatás igénybevételére akkor van mód, ha 
a. az elkülönített felhasználói hely teljes vízfelhasználása mellékvízmérőkkel mért, 
b. az elkülönített vízhasználatra írásban nyújtottak be kérelmet (igénybejelentés), 
c. az elkülönített felhasználói helyre vonatkozóan, a víziközmű-szolgáltató a tervet 

jóváhagyta,  
d. a mellékvízmérőnek a házi ivóvíz-hálózatba történő beépítéséhez a bekötési vízmérő 

szerinti felhasználó, valamint az ingatlan tulajdonosa előzetesen hozzájárul, 
e. a felhasználási hely vízfogyasztásának bekötési vízmérővel történő mérése és 

közüzemi szerződés megléte, amelyhez az elkülönített vízhasználat csatlakozni 
kíván,  

f. víziközmű-fejlesztési hozzájárulás fizetésére kötelezett elkülönített vízhasználó 
esetén a víziközmű-fejlesztési hozzájárulási szerződés megkötése, 

g.  a vízfogyasztás elszámolására mellékszolgáltatási szerződés megkötése, 
h.  a szerződni kívánó elkülönített vízfelhasználónak nincs lejárt határidejű 

számlatartozása. 
 
14.2. A bekötési vízmérő és az elkülönített vízhasználatokat mérő mellékvízmérők mérési 
különbözetéből megállapított fogyasztási különbözetet – eltérő megállapodás hiányában – a 
bekötési vízmérő díjfizetője fizeti meg a víziközmű-szolgáltatónak.  
 
14.3. A víziközmű-szolgáltató a mellékvízmérő beszerelését követően helyszíni szemlét tart és 
megvizsgálja a bekötés szakszerűségét, azt, hogy a mellékvízmérő beépítése a jóváhagyott 
tervnek és műszaki leírásnak megfelelően történt. Amennyiben a jóváhagyott tervnek megfelel a 
bekötés, a mellékvízmérőt plombával, vagy záró bélyeggel látja el.  
 
14.4. A víziközmű-szolgáltató díj ellenében végzi el  

- az elkülönített felhasználói helyre vonatkozóan a mellékvízmérős vízhálózati terv 
jóváhagyását, 

- a mellékvízmérő műszaki átvételét. 
A díjat az adott évre érvényes Árszabályzat határozza meg, melyet a felhasználó visel. 
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14.5. Amennyiben a mellékvízmérős vízhálózati terv nem felel meg a műszaki előírásoknak, a 
víziközmű-szolgáltató megtagadja a terv jóváhagyását.  
 
14.6. Amennyiben a víziközmű-szolgáltató a műszaki átvétel során azt állapítja meg, hogy a 
hozzájárulásban foglaltaktól eltérően történt a beépítés, az átvételt mindaddig megtagadhatja, 
amíg a hozzájárulásban foglalt feltételeket az elkülönített felhasználó nem teljesíti.  
 
14.7. Az elkülönített vízhasználó a saját tulajdonában lévő és a mellékszolgáltatási szerződés 
alapjául szolgáló mellékvízmérő hitelesítéséről, rendkívüli vizsgálatáról saját költségére köteles 
gondoskodni. 
14.8. A víziközmű-szolgáltató a mellékszolgáltatási szerződést 15 napos felmondási határidővel 
felmondhatja, ha 

- az elkülönített vízhasználónak 60 napon túli díjtartozása van, 

- az elkülönített vízhasználó a víziközmű-szolgáltató felszólítása ellenére elmulasztja a 
mellékvízmérő hitelesítését a hatályos mérésügyi jogszabályokban meghatározottak 
szerint, 

- az elkülönített vízhasználó nem teszi lehetővé a mellékmérő ellenőrzését két egymást 
követő alkalommal, 

14.9. Az elkülönített vízhasználatra egyebekben az üzletszabályzat megfelelő rendelkezéseit kell 
alkalmazni.  
 

 
 

VI. 
ADATVÉDELEM, ÜGYFÉLSZOLGÁLAT, PANASZKEZELÉS, 

SZABÁLYAI 
 
15. Adatvédelem 
 
15.1. Általános elvek  
 
A víziközmű-szolgáltató a felhasználó személyes adatait a Ptk., az információs önrendelkezési 
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, illetőleg a Vksztv. alapján 
kezeli. 
A víziközmű-szolgáltató, mint adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységével 
kapcsolatos valamennyi adatkezelés megfelel az üzletszabályzat 16. számú mellékletében 
szereplő Adatvédelmi tájékoztatóban meghatározott követelményeknek.  
A felhasználó a közüzemi szerződés aláírásával hozzájárul a személyes adatok kezeléséhez, 
aláírásával elismeri, hogy az üzletszabályzat 16. számú mellékletében foglalt Adatvédelmi 
tájékoztatót megismerte és elfogadja.  
A felhasználó a közüzemi szerződésben foglalt nyilatkozatban járul hozzá ahhoz, hogy 
személyes adatait a szolgáltató adatkezelésre harmadik személynek díjbeszedési intézkedések 
foganatosítása (számlák előállítása, fizetésre felszólító, késedelmi kamat-, illetve egyenlegközlő 
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levelek előállítása, elkülönített vízhasználó fogyasztásának megállapítása, stb) felhasználói 
elégedettség-vizsgálat, valamint felhasználási adatok gyűjtése céljából átadhassa.  
A víziközmű-szolgáltatásba bekapcsolt ingatlan tekintetében a víziközmű-szolgáltató és a 
lakossági felhasználó között a közüzemi szerződés a víziközmű-szolgáltatás igénybevételével is 
létrejön. Ez esetben a felhasználó hozzájárulására és a szolgáltató adatkezelésére a víziközmű-
szolgáltató üzletszabályzatában és Általános Szerződési Feltételeiben foglaltak vonatkoznak.  
Az adatvédelem körében a HMV Zrt. mint adatkezelő feladata, hogy meghatározza az általa 
kezelt személyekre (felhasználók) vonatkozó személyes adatok körét, az adatkezelés módját. 
Biztosítsa az adatvédelem Alaptörvényben lefektetett elveinek, az adatbiztonság 
követelményeinek érvényesülését. Megakadályozza a felhasználói adatokhoz való jogosulatlan 
hozzáférést, az adatok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát vagy 
felhasználását.  
 
15.2. A kezelt személyes adatok köre 

1. A felhasználó személyes adatai kezelésének alapvető célja a felhasználó részére 
közműves ivóvíz, illetve közműves szennyvíz-szolgáltatás igénybevételének elérhetővé 
tétele.   

2. A felhasználóval történő ügyintézés és kapcsolattartás során a felhasználó személyesen, 
vagy meghatalmazott útján, illetve jogi személyek esetében a képviseletre jogosult 
személy, vagy meghatalmazottja járhat el. A felhasználók személyes adatainak kezelése 
során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 
CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően jár el.  

3. A munkakörük alapján felhasználói adatkezelést, ügyintézést végző munkavállalók 
titoktartási nyilatkozat tételére kötelezettek, a szolgáltatói adatkezelés során a 
jogszabályok mellett kötelesek a belső adatvédelmi szabályzat előírásai szerint eljárni. 

 
4. A víziközmű-szolgáltató jogosult a felhasználó által igénybevett szolgáltatások 

ellenértékének kiszámlázására. A kiszámlázott, de be nem fizetett ellenérték beszedésére, 
behajtására, illetve a kiszámlázott és befizetett díjak, valamint a díjszámítás 
helyességének ellenőrzése érdekében a szükséges intézkedések megtételére.  

 
 
15.3. A felhasználók személyes adatainak kezelése 
 

1. A Vksztv. 61. §-a alapján a víziközmű-szolgáltató közszolgáltatási tevékenységének 
végzése, az ehhez szükséges műszaki berendezések létesítésére, üzemeltetésére 
vonatkozóan szerződés megkötése, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének 
figyelemmel kisérése, a szerződésben meghatározott díjak számlázása, továbbá 
szerződésből eredő egyéb követelések érvényesítése, valamint együttműködési és 
adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése céljából kezelheti a felhasználó 
azonosításához elégséges, a szerződés tartalmát képező személyes adatot.  

 
2. A HMV Zrt. a jogszabályban meghatározott adatokon túl az alábbi adatokat kezelheti:  

a) díjtartozással összefüggő adatok, 
b) minden egyéb olyan adatot, amely a közszolgáltatási szerződés tartalmaz, 

illetve a szerződésben foglaltak teljesítése érdekében szükséges.  
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3. A felhasználó fent meghatározott adatai közül az adatkezelés céljához szükséges adatok 

átadhatók adatfeldolgozás céljából, illetve hozzáférhetővé tehetők az alábbi természetes 
személyeknek, vagy gazdálkodó szervezeteknek: 

a) számlázási és szolgáltatási jogviták rendezésére a HMV Zrt. megbízása 
alapján jogi képviselő, valamint jogszabály alapján jogosult szervek részére, 

b) a nemzetbiztonság, a honvédelem és a közbiztonság védelme, a 
bűncselekmények üldözése céljából az arra hatáskörrel rendelkező 
nemzetbiztonsági szerveknek, nyomozó hatóságoknak, bíróságoknak, 
valamint egyéb bírósági és nyomozó szervek jogszerű megkeresése esetén, 

c) a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnak, 
d) Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságnak, 
e) bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény előírásai szerint a 

bírósági végrehajtónak. 
 

4. Személyes adatok kezelésének főbb esetei: 
a) számlakészítés, 
b) felhasználó felszólítása számlatartozásának rendezésére, 
c) felhasználó értesítése 
d) behajtással kapcsolatos tevékenység díjtartozás esetén, 
e) nemzetbiztonsági, honvédelmi, közbiztonsági, egyéb bírósági és nyomozó 

szervek megkeresése, 
f) minden olyan egyéb eset, amely az adatvédelmi célokkal összhangban van. 

 
15.4. Adatbiztonságra vonatkozó rendelkezések 
 

1. A HMV Zrt. a szolgáltatással kapcsolatban a tudomására jutott információkat és adatokat 
a hatályos jogszabályok előírásainak megfelelően bizalmasan kezeli. Az adatokat a 
15.3.3. pontban foglaltak kivételével harmadik személynek nem továbbítja, és nem teszi 
hozzáférhetővé mindaddig, amíg a felhasználó a szerződésben foglalt kötelezettségét 
maradéktalanul teljesíti.  

 
2. A felhasználó a HMV Zrt.-vel kötendő közszolgáltatási szerződés aláírásával feltétel 

nélkül hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben kötelezettségeinek nem tesz eleget, a HMV 
Zrt. a szükséges felhasználói adatokat az ugyancsak titoktartásra kötelezett harmadik 
személy részére felhasználói azonosítás vagy követelésérvényesítése céljából kiadja.  

 
 
15.5. Jogorvoslati lehetőségek 
 

1. A felhasználó amennyiben úgy véli, hogy személyes adatainak kezelése kapcsán 
jogsérelem érte, az adatvédelmi felelőstől tájékoztatást kérhet személyes adatainak 
kezeléséről és kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban 
elrendelt adatkezelések kivételével – törlését. 

2. Amennyiben az adatvédelmi felelős tájékoztatását a felhasználó nem tartja kielégítőnek, 
abban az esetben a felhasználó az adatvédelmi biztos eljárást kezdeményezheti.  

3. A felhasználó jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.  
4. Az adatkezelő a felhasználó adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai 

adatvédelem követelményeinek megszegésével okozott kárt köteles megtéríteni. 
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16. Ügyfélszolgálat  
 

1. A víziközmű-szolgáltató székhelyén ügyfélszolgálati irodát, és valamennyi üzemegységi 
fióktelepén felhasználói/fogyasztói irodát működtet, melyek címét és nyitvatartási idejét 
az üzletszabályzat 13. számú melléklete tartalmazza. 

2. Az ügyfélszolgálat tevékenységi körei: 
a) ivóvíz és csatorna bekötésekkel, kapcsolatos tájékoztatás, ügyintézés, 
b) szolgáltatási szerződések kötése, 
c) a víz- és csatornadíj számlázással összefüggő igények, panaszok kezelése, 
d) folyószámla egyeztetés, számlamásolat kiadása, 
e) az ügyfelek által bejelentett adatváltozásokkal kapcsolatos feladatok ellátása, 
f) igazolások kiadása (pályázatokhoz, hiteligénylésekhez), 
g) közműnyilatkozatok kiadása - építési, használatbavételi engedélyhez, 
h) ügyfélszolgálati pénztár működtetése /számla tartozás befizetése/, 
i) mérőállás bejelentés fogadása, 
j) rendkívüli mérőcsere, hitelesítési igény ügyintézése, 
k) engedménykérés /csőtörés, építkezés/, részletfizetési kérelem ügyintézése, 
l) hibabejelentés, reklamációs ügyintézés, egyéb panaszügyek kezelése, 
m) műszaki hiba jelzése esetén az ügyfelek bejelentéseinek továbbítása, 
n) ügyfélszolgálati bejelentések nyilvántartása. 
 

3. A bejelentés történhet személyesen, írásban (levélben, faxon, elektronikus levélben) és 
telefonon. A bejelentésekről – kivéve a mérőállás bejelentést – mindenesetben írásos 
feljegyzés készül. A mérőállás bejelentését a nyilvántartási rendszerben történt rögzítés 
dokumentálja.  

4. A közüzemi szolgáltatási szerződés tartalmát módosító, illetve új szerződés kötését 
igénylő adatváltozások bejelentése csak személyesen illetve írásban történhet. 

5. A felhasználó személyében beállott változást a régi és új felhasználó együttesen köteles a 
vízmérőállás megjelölésével a változástól számított 30 napon belül a víziközmű-
szolgáltatónak bejelenti. 
A felhasználó személyében történő változás bejelentése az üzletszabályzat 14, 15. számú 
melléklete szerinti adatfelvételi lapon, a mérőállás bejelentésével egyidejűleg a régi és az 
új felhasználó együttes aláírásával történik.  

6. Amennyiben a bejelentés nem együtt történik a tulajdonos változás elfogadásához, a 
vízmérő–állás rögzítését tartalmazó, mindkét fél által aláírt nyilatkozat szükséges. 

A változás bejelentéséhez a jogosultságot igazoló dokumentum bemutatása és csatolása, 
valamint több tulajdonos esetén a többi tulajdonos hozzájáruló nyilatkozata szükséges. 

7. Amennyiben a felhasználási helyen szokásos átlagos fogyasztástól a bejelentett 
fogyasztás jelentősen eltér, vagy a felhasználási helyen a bejelentést megelőzően két 
hónapnál hosszabb időt meghaladóan nem volt leolvasás, a szolgáltató az átírást helyszíni 
ellenőrzéshez kötheti. Jelentősnek minősül az 50 %-os eltérés. 
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8. Az átírás feltétele, hogy a felhasználási helyen a víziközmű-szolgáltató nem tart nyilván 
tartozást, kivéve a jogszabályi előírás alapján létrejött tulajdonos változást. 

9. A telefonon érkező megkeresések esetében az ügyfélszolgálat és az ügyfél közötti 
kommunikációt a víziközmű-szolgáltató hangfelvétellel rögzíti, és a hangfelvételt a 
fogyasztóvédelmi törvény 17/B. § (3) bekezdése alapján 5 évig megőrzi. A víziközmű-
szolgáltató a telefonon történő ügyintézés esetén egyedi ügyszámmal biztosítja az 
ügyintézés dokumentálhatóságát. A víziközmű-szolgáltató a hangfelvétel készítéséről, 
megőrzéséről a felhasználót a telefonos ügyintézés kezdetekor tájékoztatja.  
 

 
 

17.  Panaszkezelés 
 
17.1. A panaszkezelés általános szabályai 

1. A víziközmű-szolgáltató a panaszbeadványokat, illetve az azokkal kapcsolatos 
ügyintézésre vonatkozó dokumentációt külön nyilván tartja és gondoskodik azok 
elévülési határidő végéig történő megőrzéséről.  

2. A szóban tett bejelentést a víziközmű-szolgáltató azonnal megvizsgálja és orvosolja. Ha 
a bejelentő a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem 
lehetséges, akkor a szolgáltató a panaszról köteles jegyzőkönyvet felvenni. Személyes 
megkeresés esetén a jegyzőkönyv egy példányát a bejelentő számára át kell adni.  

3. Ha a felhasználó a megkeresését nem annál a szervezeti egységnél tette meg, amelyik 
hatáskörébe az ügyfél megkeresésének megválaszolása tartozik, úgy a bejelentést fogadó 
szervezeti egység azt haladéktalanul a hatáskörrel rendelkező egységhez továbbítja. 

4. A felhasználó az illetékes kormányhivatal fogyasztóvédelmi felügyelőségéhez, a 
békéltető testülethez fordulhat, amennyiben nem fogadja el a víziközmű-szolgáltató 
válaszát. 

5. A panasz elutasítása esetén a víziközmű-szolgáltató a bejelentőt írásban tájékoztatja 
arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy a békéltető testület 
eljárását kezdeményezheti.  

6. A korábbi, érdemben megválaszolt beadvány tartalmával azonos tartalmú, ugyanazon 
felhasználó vagy elkülönített vízhasználó által tett, ismételt, új információt nem 
tartalmazó panasz, beadvány, valamint a névtelen felhasználói beadvány kivizsgálását a 
víziközmű-szolgáltató mellőzi.  

 
 
17.2. Számlakifogás 
 

a) A felhasználó a számla kézhezvételétől számított 15 napon belül kifogásolással élhet a 
víziközmű-szolgáltatónál, amelynek a számla kiegyenlítésére nincs halasztó hatálya, 
kivéve, ha a fizetendő összeg az előző 12 hónap átlagának kétszeresét meghaladja. 

b) A víziközmű-szolgáltató a kifogás megvizsgálását követően, 15 napon belül 
álláspontjáról a felhasználót írásban értesíti. 

c) Ha a felhasználót a kifogás alapján visszatérítés illeti meg és amennyiben az összeg az 
1000 forintot meghaladja,  a felhasználó kérheti annak visszafizetését. 

d) A közüzemi szolgáltatási szerződés megszűnése esetén, ha az elszámolás alapján 
visszatérítés jár, a teljes összeg a felhasználó részére kifizetendő.  
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e) A víziközmű-szolgáltatónak felróható okból elmaradt számlázás esetén a felhasználó a 
szolgáltatási díjat vagy díjkülönbözetet az elmaradt számlázás időtartamával azonos időn 
belül, egyenlő részletekben jogosult  kiegyenlíteni.  

 
 
17.3. A vízmérő pontosságának kifogásolása 
 

a) A fogyasztásmérő mérésügyi hatósággal történő metrológiai pontossági ellenőrzését és ha 
indokolt független szakértővel történő metrológiai szerkezeti vizsgálatát a felhasználó  
kezdeményezheti. Az ellenőrző vizsgálat idejéről, helyéről az érintetteket az ellenőrzést 
végző hatóság írásban értesíti. 

b) A rendkívüli hitelesítés költségét a felhasználónak kell megelőlegezni, amelyről (előleg) 
számlát állít ki a szolgáltató. A vízmérő bemérését követően, a vizsgálati jegyzőkönyv 
alapján a szolgáltató végszámlát állít ki. Amennyiben a vízmérő „nem megfelelő”-nek 
minősül, a felhasználónak a befizetett előleg visszafizetésre kerül. Ha a bemért vízmérő 
hiteles, a felhasználó által befizetett előleg nem jár vissza. Ebben az esetben nullás 
összegű végszámla készül. 

 
17.4. Hibabejelentés, hibaelhárítás 
 

1. A víziközmű-szolgáltató a szolgáltatás folyamatossága érdekében olyan szervezett 
munkarendről gondoskodik (üzemirányító rendszert, üzemzavar-elhárítás), amely a 
hiba felmerülése esetén azonnal be tud avatkozni az érdekelt felek élet- és 
tulajdonvédelme, a nagyobb károk elhárítása és a szolgáltatás helyreállítása 
érdekében. A víziközmű-szolgáltató a munkaidőn kívüli időszakra állandó készenléti 
szolgálatot tart fenn. Vészhelyzetek gyors elhárítására a szolgáltató eseménykezelési 
szabályzattal és riadótervvel rendelkezik. 

2. A felhasználó tulajdonában lévő házi ivóvízhálózaton történt meghibásodások javítása 
nem a víziközmű-szolgáltató kötelessége, ezért a víziközmű-szolgáltató csak külön 
megrendelés esetén vállalhat javítást a szolgáltatási pont után. 

3. A szolgáltatással kapcsolatban észlelt meghibásodásokat, üzemzavarokat, egyéb 
rendellenességeket a felhasználók az üzletszabályzat 13. számú mellékletben felsorolt 
elérhetőségeken jelenthetik be a nap 24 órájában. 

4. Az ellenőrzések során feltárt, valamint a bejelentett hibákat a víziközmű-szolgáltató 
munkaidőben, szükség esetén a készenléti szolgálata útján hárítja el. 

5. A bejelentett (vagy ellenőrzések során feltárt) hibákat a víziközmű-szolgáltató 
kivizsgálja. A kisebb rendellenességeket azonnal elhárítja. Az azonnal nem javítható 
hibák esetében a víziközmű-szolgáltató munkalapot állít ki, a hibaelhárítás sürgősségi 
fokának megállapításával. 

6. Abban az esetben, ha a keletkezett hiba élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztet, 
annak elhárítását azonnal, de legkésőbb a bejelentés kézhezvételétől számított 1 órán 
belül meg kell kezdeni. Az elhárítást a lehetőségekhez mérten úgy kell megszervezni, 
hogy az a szolgáltatás folyamatos teljesítését a lehető legkisebb mértékben 
akadályozza. 

7. Egyértelműen tisztázni kell, hogy a meghibásodás a szolgáltatási pont melyik oldalán 
történt. Amennyiben a szolgáltató karbantartási kötelezettségébe tartozó 
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vezetékszakaszon keletkezett a hiba, úgy azt a víziközmű-szolgáltató elhárítja. 
Ellenkező esetben a felhasználót a helyszínen, szóban tájékoztatja a hiba kijavításának 
szükségességéről.  

8. A szolgáltató az általa üzemeltetett víziközmű-hálózaton a termeléstől az ivóvíz-
szolgáltatási pontig köteles hibaelhárítási tevékenységet végezni az esetleges súlyos 
anyagi károk megelőzése érdekében. 

 
 
 
18. Vitarendezés, értesítések 
 

a) Vitarendezéssel kapcsolatos értelmezési szabályok 
A jelen üzletszabályzat alapján létrejövő szerződéses jogviszonyokkal kapcsolatban 
felmerülő vita esetén a vitás kérdésre vonatkozó szabályokat elsősorban a felhasználó 
és a víziközmű-szolgáltató között létrejött közüzemi és mellékszolgáltatási szerződés 
rendelkezései alapján kell megítélni. Ha ezen szerződések a vita megoldásához 
szükséges szabályt nem tartalmazzák, akkor az adott felhasználóra alkalmazandó 
általános szerződési feltételek rendelkezéseit, ezt követően a jelen üzletszabályzat 
rendelkezéseit, valamint a víziközmű-szolgáltatást szabályozó jogszabályok, végül 
pedig a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni. 

b) Bírósági kikötés 
A felek a jelen üzletszabályzattal, a felhasználó és a víziközmű-szolgáltató között 
fennálló közüzemi vagy mellékszolgáltatási szerződéssel, annak teljesítésével, 
megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban 
esetlegesen felmerülő minden vitás kérdést békés úton kísérelnek meg rendezni. 
Arra az esetre, ha ez nem vezet eredményre, a közüzemi, illetve a mellékszolgáltatási 
szerződés kifejezett eltérő rendelkezése hiányában bármely jogvita tekintetében a 
Polgári Perrendtartás szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező rendes 
bíróságok jogosultak eljárni. 

 
c) Ha a felhasználó a víziközmű-szolgáltató ellenőrzése által megállapított szabálytalan 

közműhasználat tényét vitatja, a víziközmű-szolgáltató a szakértői vizsgálatot a Magyar 
Mérnöki Kamara névjegyzékében szereplő szakértővel végezteti el. 
Amennyiben a szakértői vizsgálat a szabálytalan közműhasználat tényét megállapítja, 
akkor a szakértői vizsgálat elvégzésének költsége a felhasználót terheli, amennyiben nem 
állapít meg szabálytalan közműhasználatot, akkor a szakértői vizsgálat elvégzésének 
költsége a víziközmű-szolgáltatót terheli. 

 
19. Kölcsönös értesítések rendje, határideje, módja 

 
Általános szabályok 

1. A víziközmű-szolgáltató jognyilatkozatait illetve értesítéseit általa aláírtnak kell tekinteni 
akkor, ha azon a cégszerű képviseletre jogosult személy, vagy személyek eredeti, vagy 
aláírás-bélyegzővel nyomtatott illetve szkennelt aláírása szerepel.  
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2. A felhasználó jelen üzletszabályzat szerinti jognyilatkozatait illetve értesítéseit akkor lehet 
írásba foglaltnak tekinteni, ha a jognyilatkozatot, vagy az értesítést tartalmazó 
dokumentumon a felhasználó (gazdasági társaság esetén cégszerű) aláírása szerepel. 

3. A felhasználó a közüzemi szerződésben foglalt jogviszonnyal kapcsolatos mindennemű 
nyilatkozattétel során kizárólag személyesen, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba 
foglalt meghatalmazás alapján, meghatalmazottja útján járhat el. 

4. A víziközmű-szolgáltató a felhasználónak címzett jognyilatkozatait, értesítéseit postai 
kézbesítéssel, vagy személyes kézbesítéssel illetve futárszolgálat útján küldi meg a 
felhasználó szerződésében feltüntetett címére. Ennek hiányában a felhasználó részére 
utoljára kibocsátott számlán szereplő címre. E-mailben vagy faxon történő kézbesítés esetén 
a víziközmű-szolgáltató nyilvántartásában feltüntetett címre. 

5. Amennyiben a felhasználó adataiban bármilyen változás következik be, arról a felhasználó 
köteles haladéktalanul, de legkésőbb a változás bekövetkezésétől számított 30 napon belül a 
víziközmű-szolgáltatót írásban értesíteni.  

6. A felhasználó a víziközmű-szolgáltatónak címzett nyilatkozatait jelen üzletszabályzat 
kifejezett eltérő rendelkezése hiányában a víziközmű-szolgáltató ügyfélszolgálati irodáin 
keresztül is benyújthatja.  

7. Az egyszerű postai küldeményeket (a számlák kivételével) a levél keltezésének napját 
követő 8. napon kézbesítettnek kell tekinteni. 

8. A víziközmű-szolgáltató jogosult a felhasználó részére kibocsátott számlákat egyszerű postai 
küldeményként postára adni. Ebben az esetben a számlákat a víziközmű-szolgáltató 
számítógépes rendszerében rögzített postára adási dátum napját követő 5. munkanapon kell 
kézbesítettnek tekinteni. 

9. Az ajánlott küldeményeket a postára adást követő 5. munkanapon kell kézbesítettnek 
tekinteni; ebben az esetben a postára adás napját a víziközmű-szolgáltató az ajánlott 
küldemények postára adásának nyilvántartására vezetett postakönyvével jogosult igazolni. 

10. A víziközmű-szolgáltató csak a jogszabályban kifejezetten meghatározott küldeményeket 
köteles a felhasználó részére tértivevényes ajánlott küldeményként megküldeni. Ha a 
tértivevényes ajánlott küldemény a felhasználó (lakossági, illetve nem lakossági felhasználó) 
részére történt kézbesítése azért volt sikertelen, mert a posta a küldeményt „nem 
kereste", „az átvételt megtagadta" ,.meghalt", „címzett elköltözött", „címzett ismeretlen", 
„cég megszűnt" vagy postaláda hiányára utaló jelzéssel adta vissza a víziközmű-szolgáltató 
részére, akkor a küldeményt - az ellenkező bizonyításig - a postai kézbesítés 
megkísérlésének napját követő 10. munkanapon kézbesítettnek, a címzettel közöltnek kell 
tekinteni akkor is, ha a küldeményről, vagy annak tartalmáról a címzett ténylegesen nem 
szerzett tudomást. 
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VII. 
IRÁNYADÓ JOGSZABÁLYOK, SZABÁLYZATOK 

 
 

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

végrehajtásáról szóló  58/2013. (II.27.) Kormányrendelet; 
- a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 
- a vízi közművek üzemeltetéséről szóló 21/2002. (IV.25.) KöViM rendelet 
-  az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről 201/2001. (X.25.) 

Kormányrendelet  
- a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény  
- a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények 

védelméről szóló 123/1997 (VII.18.) Kormányrendelet 
- a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Kormányrendelet 
- a mérésügyi igazgatási szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjak megállapításáról 

szóló 78/1997. (XII.31.) IKIM rendelet 
- a mérésügyi törvény végrehajtásáról szóló 127/1991. (X.9.) Kormányrendelet 
- a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény  
- a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. 

törvény 
- a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 
- A HMV Zrt. belső szabályzatai:  

- Kintlévőségek kezelési Szabályzata 
- Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat 

 
 
 

VIII. 
MELLÉKLETEK 

 
1.         számú melléklet  a Heves Megyei Vízmű Zrt. ellátási területének felsorolása 
2.  számú melléklet Ivóvíz bekötési megrendelés lakossági felhasználók részére  
3. számú melléklet Ivóvíz bekötési megrendelés nem lakossági felhasználók részére  
4. számú melléklet Szennyvíz bekötési megrendelés lakossági felhasználók részére  
5. számú melléklet Szennyvíz bekötési megrendelés nem lakossági felhasználók részére  
6. számú melléklet Megállapodás közműfejlesztési hozzájárulás megfizetésére 
7. számú melléklet Közüzem Szolgáltatási Szerződés lakossági felhasználó részére 
8.  számú melléklet Közüzemi Szolgáltatási Szerződés társasházi felhasználó részére 
9. számú melléklet Közüzemi Szolgáltatási Szerződés gazdálkodó felhasználó részére 
10. számú melléklet Közüzemi Szolgáltatási Szerződés intézményi felhasználó részére 
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11. számú melléklet Általános Szerződési Feltételek 
12.  számú melléklet Víz- és csatornadíj számla (csekkes, nem csekkes) 
13. számú melléklet Ügyfélszolgálati, fogyasztói irodák elérhetősége 
14. számú melléklet Felhasználó személyében bekövetkező változás bejelentéséhez 

adatlap ( lakossági) 
15. számú melléklet Felhasználó személyében bekövetkező változás bejelentéséhez 

adatlap (nem lakossági) 
16. számú melléklet Adatvédelmi tájékoztató 
17. számú melléklet Felügyeleti szervek és elérhetőségeik 
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Település Szolgáltatás Település Szolgáltatás
Abasár Víz Szennyvíz Istenmezeje Víz
Adács Víz Szennyvíz Jászárokszállás Víz Szennyvíz
Aldebrő Víz Kál Víz
Andornaktálya Víz Szennyvíz Kápolna Víz
Apc Víz Szennyvíz Karácsond Víz
Átány Víz Kerecsend Víz Szennyvíz
Atkár Víz Szennyvíz Kerekharaszt Víz Szennyvíz
Bátonyterenye Víz Szennyvíz Kisgyőr Víz Szennyvíz
Bátor Víz Szennyvíz Kisnána Víz
Besenyőtelek Víz Szennyvíz Kompolt Víz
Boconád Víz Kömlő Víz
Bogács Víz Szennyvíz Lőrinci Víz Szennyvíz
Boldog Víz Szennyvíz Ludas Víz
Borsodgeszt Víz Maklár Víz Szennyvíz
Borsodivánka Víz Szennyvíz Mályinka Víz Szennyvíz
Bükkábrány Víz Víz Szennyvíz
Bükkzsérc Víz Szennyvíz Markaz Víz Szennyvíz
Csány Víz Szennyvíz Mátramindszent Szennyvíz
Cserépfalu Víz Szennyvíz Mezőkeresztes Víz
Cserépváralja Víz Szennyvíz Mezőnagymihály Víz
Csincse Víz Mezőnyárád Víz
Dédestapolcsány Víz Szennyvíz Mezőtárkány Víz
Demjén Víz Szennyvíz Nagyfüged Víz
Detk Víz Nagykökényes Víz Szennyvíz
Domoszló Víz Nagyréde Víz Szennyvíz
Dormánd Víz Szennyvíz Nagytálya Víz Szennyvíz
Dorogháza Szennyvíz Nagyút Víz
Ecséd Víz Szennyvíz Nagyvisnyó Víz Szennyvíz
Eger Víz Szennyvíz Négyes Víz Szennyvíz
Egerbakta Víz Szennyvíz Nemti Szennyvíz
Egerbocs Víz Szennyvíz Noszvaj Víz Szennyvíz
Egercsehi Víz Szennyvíz Novaj Víz Szennyvíz
Egerlövő Víz Ostoros Víz Szennyvíz
Egerszalók Víz Szennyvíz Pálosvörösmart Víz Szennyvíz
Egerszólát Víz Szennyvíz Pély Víz
Erdőtelek Víz Petőfibánya Víz Szennyvíz
Erk Víz Poroszló Víz Szennyvíz
Feldebrő Víz Rákóczibánya Víz
Felsőtárkány Víz Szennyvíz Rózsaszentmárton Víz Szennyvíz
Füzesabony Víz Szennyvíz Sály Víz Szennyvíz
Gelej Víz Sarud Víz
Gyöngyös Víz Szennyvíz Szarvaskő Víz Szennyvíz
Gyöngyöshalász Víz Szennyvíz Szentistván Víz
Gyöngyösoroszi Víz Szennyvíz Szihalom Víz
Gyöngyöspata Víz Szennyvíz Szomolya Víz Szennyvíz
Gyöngyössolymos Víz Szennyvíz Szúcs Víz Szennyvíz
Gyöngyöstarján Víz Szennyvíz Szuha Szennyvíz
Halmajugra Víz Szennyvíz Szücsi Víz Szennyvíz
Harsány Víz Szennyvíz Tard Víz Szennyvíz
Hatvan Víz Szennyvíz Tarnabod Víz
Heréd Víz Szennyvíz Tarnaméra Víz
Heves Víz Szennyvíz Tarnaörs Víz
Hevesaranyos Víz Szennyvíz Tarnaszentmiklós Víz
Hevesvezekény Víz Tarnazsadány Víz
Hort Víz Szennyvíz Tenk Víz Szennyvíz

Máraverebély
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Település Szolgáltatás
Tibolddaróc Víz
Tiszabábolna Víz Szennyvíz
Tiszadorogma Víz Szennyvíz
Tiszanána Víz Szennyvíz
Tiszavalk Víz Szennyvíz
Tófalu Víz
Újlőrincfalva Víz
Vámosgyörk Víz Szennyvíz
Vatta Víz
Vécs Víz
Verseg Víz Szennyvíz
Visonta Víz Szennyvíz
Visznek Víz
Zagyvaszántó Víz Szennyvíz
Zaránk Víz
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ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 
KÖZMŰVES IVÓVÍZ ÉS SZENNYVÍZELVEZETÉS SZOLGÁLTATÁSRA

VÍZIKÖZMŰ-SZOLGÁLTATÓ: a Heves Megyei Vízmű Zrt. 3300 Eger, Hadnagy utca 2. 
FELHASZNÁLÓ:   A  víziközmű-szolgáltatásról  szóló  2011.  évi  CCIX.  törvény  (továbbiakban:
Vksztv.) értelmében a felhasználó a víziközmű-szolgáltatást a Vksztv. szerinti szerződéses jogviszony
keretében igénybe vevő természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,
aki (amely) a víziközmű-szolgáltatásba bekapcsolt ingatlan használója és sorban mögötte az ingatlan
tulajdonosa. Jelen esetben a Közüzemi Szerződésben felhasználóként feltüntetett személy. 

1. Jogszabályi háttér

A Polgári  Törvénykönyv  387.  §-a  szerint  a  Közüzemi  Szerződés  alapján  a  szolgáltató  köteles
meghatározott időponttól a felhasználó számára folyamatosan és biztonságosan a felhasználó igénye
szerint meghatározott közüzemi szolgáltatást nyújtani, a felhasználó pedig köteles időszakonként díjat
fizetni  (a  továbbiakban:  Szerződés).  A Vksztv.  2.§  24.  pontja  alapján  közüzemi  szolgáltatásnak
minősül a közműves ivóvízellátás és a közműves szennyvízelvezetés. 

A közüzemi  szolgáltatási  szerződés  megkötésével  és  kötelező  tartalmi  elemeivel  kapcsolatban  a
víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
58/2013. (II.27.) Korm. rendelet (továbbiakban Vhr.) az irányadó. 

Az  Üzletszabályzatban  nem  szabályozott  kérdésekben  elsősorban  a  felhasználóval  kötött  egyedi
szerződés, továbbá a Ptk., a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény, a végrehajtására
kiadott  58/2013. (II.  27.) Kormányrendelet,  a mérésügyről  szóló 1991.  évi XLV. törvény,  illetve a
szolgáltatási díj meghatározására vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak. 
A  szerződés  elválaszthatatlan  mellékletét  képezi  a  víziközmű-szolgáltató  Általános  Szerződési
Feltételei, és Üzletszabályzata.

2. A szolgáltatás tárgya

A víziközmű-szolgáltató – az  Ellátásért  felelősség kötött  üzemeltetési  szerződésben meghatározott
keretek  között,  a  víziközmű-rendszer  teljesítőképességének mértékéig  vállalja,  hogy a  víziközmű-
hálózatba bekötött ingatlanon, az ivóvíz-szolgáltatási ponton (Vhr. 1.§ 37.a) pont) ivóvizet szolgáltat a
mindenkori  jogszabályokban, valamint a vízjogi  üzemeltetési  engedélyben rögzített  minőségben és
mennyiségben.  Vállalja  továbbá,  hogy  a  víziközmű-hálózatba  bekötött  ingatlanon  a  víziközmű-
hálózatba  bocsátás  feltételeit  kielégítő  szennyvizet  összegyűjti,  károkozás  nélkül  a  víziközművek
teljesítőképességének mértékéig  elvezeti  a  szennyvízelvezetés  szolgáltatási  ponttól  (Vhr.  1.§  37.b)
pont) és tisztítását elvégzi a mindenkori jogszabályokban, valamint a vízjogi üzemeltetési engedélyben
foglalt előírásoknak megfelelően. 

3. A szerződés létrejötte, hatálya:

Lakossági  felhasználó  esetében  a  szerződés  annak  aláírásával  és  a  szolgáltatóhoz  történő
visszaérkezésével vagy ráutaló magatartással, a víziközmű-szolgáltatás igénybevételével határozatlan
időre jön létre. 
Nem lakossági felhasználó esetén a mindkét fél által elfogadott és aláírt szerződésnek a szolgáltatóhoz
történő visszaérkezés időpontjában jön létre. 
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4. A szolgáltatás megkezdésének időpontja:

- Új bekötés esetén az üzembe helyezés időpontja, 
- Felhasználó személyében bekövetkező változás esetén a víziközmű-szolgáltató részére történő bejelentés
időpontja. 

5. Szolgáltatási díj megállapítása, fizetési feltételek

5.1. A víziközmű-szolgáltatás igénybevételéért a felhasználónak a Vksztv. és a felhatalmazása alapján kiadott
miniszteri  rendelet  szerinti  díjat  kell  fizetni.  A díjfizetés  alapja  a  hiteles  fogyasztásmérőn  mért  és  a
víziközmű-szolgáltató által rögzített mérési eredmény. Ennek hiányában, a végrehajtási rendeletben, illetve
az Üzletszabályzatban foglaltak szerint megállapított mennyiség. 
A víziközmű-szolgáltatás alapdíját (amennyiben a díj tartalmazza) az a felhasználó köteles megfizetni, aki a
tárgyhó első napján az adott felhasználási helyen a víziközmű-szolgáltatóval közüzemi jogviszonyban állt. 
Új felhasználási hely kialakítása esetén a felhasználó a teljes tárgyhavi alapdíjat köteles megfizetni.

5.2.  Számlázás

Fogyasztásmérővel rendelkező fogyasztási hely esetén a leolvasott (bediktált) vagy becsült bekötési vízmérő
állások,  mérővel  nem  rendelkező  fogyasztási  helyek  esetében  az  Üzletszabályzatban  megállapított
átalányfogyasztás elszámolási időszakra jutó mértéke alapján készül a számla.
A számlák kiállítása az Üzletszabályzatban meghatározott fogyasztási kategóriák szerint eltérő gyakorisággal
történik.

Amennyiben  az  elszámolás  időszaka  a  két  hónapot  meghaladja,  a  szolgáltató  jogosult  részszámlát
kibocsátani.  A részszámla  alapja  -  ha  a  felek  ettől  eltérően  nem állapodnak meg -  az  előző  12  hónap
tényleges fogyasztásából számított átlagmennyiség.
Amennyiben  az  árváltozás  időpontjában  a  fogyasztásmérő  leolvasására  nem kerül  sor,  a  szolgáltatásért
fizetendő díjat a víziközmű-szolgáltató kezdeményezésére történt felhasználói adatközlés, ennek hiányában a
felhasználás időarányos megosztásával kell megállapítani és számlázni.

A  felhasználó  személyében  bekövetkezett  változás,  vagy  a  felhasználó  kérésére  történő  víziközmű-
szolgáltatás szüneteltetése esetén a víziközmű-szolgáltató az elszámolási időszak utolsó napjára elszámoló
számlát állít ki.

5.3. A számla kiegyenlítésének módja:
Felhasználó a számlát az alábbi módokon egyenlítheti ki: 

a) készpénz befizetésével díjbeszedőnek, illetve a szolgáltató pénztárában,
b) postai feladással, átutalási megbízással (internetes banki átutalás is), 
c) csoportos beszedési megbízással.
d) pénzintézeti átutalással

5.4. Szolgáltatási díj visszatérítésének módja:
Amennyibe az elszámoló számlához kapcsolódó elszámolás esetén a felhasználó számára visszatérítés jár,
azt a víziközmű-szolgáltató a visszatérítési igény elismerését vagy megállapítását követő 15 napon belül, a
visszatérítés  jogalapját  képező  időszak  kezdő  dátumától  számított  késedelmi  kamattal  együtt  a
felhasználónak -  a  szolgáltató által  vezetett  technikai  folyószámlán -  jóváírja,  vagy -  ha a visszajáró és
késedelmi kamattal növelt összeg az 1000 forintot meghaladja - a felhasználó kérheti annak visszafizetését. 
Visszautalásra  irányuló  kérelmet  kizárólag  a  számlareklamáció  érdemi  elbírálása  után  lehet  benyújtani.
Visszautalásra  csak  a  folyószámla  ellenőrzést  követően,  kizárólag  abban  az  esetben  van  lehetőség,
amennyiben nincs lejárt számlatartozása a felhasználónak.
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6.A szerződés tárgyának fontosabb műszaki, mennyiségi, minőségi jellemzői

1.1. A víziközmű-szolgáltató  a  közműves  ivóvízellátást  legalább  1,5  és  legfeljebb  6  bar  hálózati
nyomás  mellett  a  szolgáltatási  ponton  köteles  teljesíteni.  Ettől  eltérő  szolgáltatást  -  a
felhasználóval történt eseti megállapodás szerint - a szolgáltató biztosíthat.

1.2. Egy felhasználási hely ellátására több ivóvíz-bekötővezeték csak katasztrófavédelmi vagy műszaki
okból létesíthető.

1.3. A vízmérőhelyet  az  ingatlanoknak  a  bekötést  lehetővé  tevő  ivóvízhálózatot  magában  foglaló
közterület felé eső 1 méteres sávjában kell kialakítani. 

Úszótelkes, telekhatáron kialakított zártsorú beépítés esetén vagy műszakilag indokolt esetben a vízmérőhely
épületen belüli közös helyiségben, faliszekrényben, más megoldás hiányában közterületen is kialakítható.

1.4. Az ivóvíz-törzshálózathoz csatlakozó tűzoltásra szolgáló külön ivóvíz-bekötővezeték létesítéséhez
a  víziközmű-szolgáltató-  a  katasztrófavédelmi  jogszabályok  megtartásával  -  akkor  köteles
hozzájárulni, ha a tűzoltáshoz szükséges vízmennyiség a házi ivóvízhálózatból vagy a vízművel
össze nem függő más vízvételi helyről nem szerezhető be. A tűzoltásra szolgáló bekötővezetéket
külön vízmérővel kell ellátni.

1.5. Az ivóvíz közműhálózatba bekapcsolt házi ivóvízhálózatot saját célú vízkivételi művel összekötni
tilos.

A bekötési  vízmérőt  üzembe  helyezésekor  a  víziközmű-szolgáltató  illetéktelen  beavatkozás,  leszerelés
megakadályozása céljából plombával vagy záró elemmel látja el.

Az  ivóvíz-bekötővezetéket  és  a  házi  ivóvízhálózatot  elektromos  hálózat  és  berendezések,  villámhárítók
földelésére  felhasználni  nem  szabad.  A  vízmérő  aknában  egyedi  villamos  berendezés  elhelyezése,
csatlakozási  pont  kialakítása  -  a  víziközmű-szolgáltatás  biztosítására  szolgáló  berendezések  és  azok
energiaellátásához szükséges csatlakozási pont elhelyezése kivételével - tilos.

1.6. A szolgáltatott ivóvíz minőségét az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről
szóló 201/2001.(X.25.) Kormányrendelet határozza meg. A víziközmű-szolgáltató akkor felel meg
a vízminőségi elvárásoknak, ha a rendeletben meghatározott vízminőségi paramétereket teljesíti.

A  víziközmű-szolgáltatónak  a  felhasználók  egészségét  veszélyeztető  vízminőség-romlás  megelőzése
érdekében folyamatosan gondoskodnia kell a rendeletben előírt vízminőségi határértékek fenntartásáról. 
A  víziközmű-szolgáltatónak  a  vízminőséget  veszélyeztető  rendkívüli  eseményekről  a  népegészségügyi
szakigazgatási szervet haladéktalanul tájékoztatnia kell.

Ha a közműves ivóvízellátásra rendelkezésre álló vízmennyiség természeti vagy egyéb elháríthatatlan okból
csökken, a vízfogyasztás korlátozható.

1.7. A felhasználási helyen szolgáltatott vízmennyiséget hiteles ivóvízmérő berendezéssel kell mérni.
Több felhasználó közös bekötése esetén a nem lakossági felhasználók vízhasználatát külön ivóvízmérővel
kell mérni. Az ingatlanon fogyasztott víz mennyisége szempontjából a bekötési vízmérő az irányadó.

7.Fogyasztásmérők leolvasása

VI.1. A  fogyasztásmérő  leolvasásának  gyakoriságát  a  víziközmű-szolgáltató  jogosult
megállapítani.  A szolgáltató vagy megbízottja legalább évente egy alkalommal, a felhasználó
kérésére negyedévente - a felhasználó értesítése mellett - köteles a fogyasztásmérő leolvasására.

VI.2. A  víziközmű-szolgáltató  köteles  legalább  5  napos  időtartam  megjelölésével  a
felhasználót értesíteni az éves leolvasás várható idejéről a leolvasás előtti utolsó számlában, a
számla  mellékletében  vagy  egyéb  módon.  Amennyiben  a  fogyasztásmérő  leolvasását  végző
személy  az  előzetesen  jelzett  időpontban nem tudta  rögzíteni  a  mérőállást,  köteles  értesítést
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hagyni  a  levélszekrényben  vagy  fellelhető  módon  a  felhasználási  helyen.  Az  értesítésben  a
víziközmű-szolgáltató  felhívja  a  felhasználó  figyelmét  a  leolvasás  második  megkísérlésének
idejére, a leolvasás legkésőbbi időpontjára és az időpont-egyeztetés lehetőségére, amennyiben a
megjelölt időpont nem megfelelő a felhasználó részére. A víziközmű-szolgáltató munkanapon
legalább 7 órától 20 óráig lehetőséget biztosít a leolvasásra.

Ha  az  ismételt  leolvasás  is  eredménytelen,  a  víziközmű-szolgáltató  az  ivóvíz  mennyiséget  -  az
Üzletszabályzatában meghatározott - számítással, a leolvasás második megkísérlésének napját megelőző 12
hónap  átlagfogyasztását  alapul  véve  állapítja  meg.  Ezt  követően  a  víziközmű-szolgáltató  legfeljebb  2
hónapon belül az előzőekben leírt módon újra megkísérli a mérőóra leolvasását. Ha az értesítés ellenére a
felhasználó  nem  él  az  időpont-egyeztetés  lehetőségével,  vagy  nem  biztosítja  a  leolvasás  elvégzését,  a
víziközmű-szolgáltatót nem terheli felelősség a leolvasás elmaradásáért.

VI.3. A víziközmű-szolgáltató által  végzett  időszakos vagy eseti  leolvasás nem mentesíti  a
felhasználót az Üzletszabályzatban meghatározott rendszeres leolvasás és bejelentés alól.

A felhasználó  köteles  a  víziközmű-szolgáltatóval,  illetve  a  fogyasztásmérő leolvasását  végző személlyel
együttműködni,  a  fogyasztásmérőhöz  való  hozzáférést  biztosítani,  annak  tisztántartásáról,  fagy  elleni
védelméről  gondoskodni,  továbbá  a  fogyasztásmérő  rendellenes  működéséről  a  víziközmű-szolgáltatót
haladéktalanul értesíteni.

VI.4. A leolvasás alkalmával észlelt, az azt megelőző 12 havi átlagfogyasztást a szolgáltató
Üzletszabályzatában  meghatározott  mértéket  meghaladó  fogyasztásról  a  felhasználót  a
leolvasással egyidejűleg tájékoztatni kell. A tájékoztatás tényét a felhasználó aláírásával igazolja.

8.Elszámolás meghibásodás, hibás mérés és mérési eredmények hiánya esetén:

1.1. Ha  a  fogyasztásmérő  rendellenesen  vagy  hibásan  működik,  nem  mér,  nem  lehet  leolvasni  a
hitelesítés ideje lejárt (a továbbiakban: együtt hibás mérés) a mérőeszköz adatai a számlázás alapjául
nem szolgálhatnak. 

1.2. Hibás mérés időtartama:
a) ha a meghibásodás tényleges időpontja megállapítható, a meghibásodás időpontjától az új

fogyasztásmérő felszerelésének időpontjáig terjedő időtartam,
b) ha a meghibásodás tényleges időpontja nem állapítható meg, a felek által közösen, becsléssel

megállapított időtartam, vagy
c) a  2.  pont  szerinti  megállapodás  hiányában  az  utolsó  mérőleolvasásától  a  hibás  mérés

bejelentésének időpontjáig eltelt időszak, de legfeljebb 12 hónap.

1.3. Ha a  hibás  mérés  ténye  kétséget  kizáróan  megállapítást  nyert,  a  hibás  méréssel  érintett
időszakban az elfogyasztott  víz mennyiségét  a hibás mérés időtartamának kezdetét  megelőző 12
hónap összes fogyasztásából egy napra számított átlagfogyasztás és a hibás mérés időtartama alatt
eltelt napok száma szorzataként kell meghatározni. Az itt meghatározott átlagfogyasztás helyett a
hibás mérést megelőző 12 hónapon belüli utolsó mérési hiba nélküli elszámolási időszak egy napra
számított  átlagfogyasztását  is  figyelembe  veheti  a  szolgáltató,  ha  az  a felhasználó  számára
kedvezőbb.

1.4. A szennyvízelvezetési helyről a szennyvízelvezető műbe kerülő szennyvízmennyiség megállapítása
méréssel, mérés hiányában pedig az adott helyen fogyasztott ivóvízmennyiség alapulvételével kell
megállapítani. 

1.5. Az elkülönített  mért,  a saját vízműből és más vezetékes megoldással  beszerzett  vízből  keletkező
szennyvízre a Vhr. 63.§ (2) bekezdésében foglaltak az irányadók. 

1.6. Nem vehető figyelembe a szennyvíz mennyiségének meghatározásánál

a) az a szennyvízmennyiség, ami az illetékes vízügyi hatóság engedélye alapján üzemeltetett
saját célú szennyvízelhelyező műben vagy befogadóban nyert elhelyezést,
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b) az  a  szennyvízmennyiség,  amelynek  a  közüzemi  szennyvízhálózatba  vezetését  minőségi
vagy  egyéb  okok  miatt  az  illetékes  vízügyi  hatóság  megtiltotta,  és  szakszerű,  ártalommentes
elhelyezését a felhasználó igazolta,
c) az a vízmennyiség, amely az ivóvízhálózat meghibásodása következtében a környezetben
elszivárgott. 

d) a  házi  ivóvízhálózatra  a  víziközmű-szolgáltató  és  a  felhasználó  írásbeli  megállapodása
alapján telepített locsolási vízmérnök mért elkülönített locsolási vízhasználat.

1.7. Házi ivóvízhálózat meghibásodása esetén követendő eljárás

Házi ivóvízhálózat meghibásodása esetén, amennyiben a hibára utaló jelet
a) a szolgáltató a mérő leolvasásakor, ellenőrzésekor vagy cseréje során észlelte, haladéktalanul köteles

a felhasználót szóban, majd 15 napon belül írásban tájékoztatni a tapasztaltakról és a felhasználó
feladatairól.

b) a  felhasználó a házi  ivóvízhálózat  rendszeres ellenőrzésekor észlelte,  köteles a  szolgáltatónak az
aktuális  mérőállás  megjelölésével  haladéktalanul  bejelenteni,  illetve  a  hiba  kijavítását  azonnal
megkezdeni.

A víziközmű-szolgáltató a felhasználó bejelentésének közlésétől számított 5 napon belül köteles a helyszíni
ellenőrzést elvégezni. A felhasználó köteles a szolgáltató számára a hiba keletkezésének helyét ellenőrizhető
módon bemutatni és a javítást számlával igazolni.

A helyszíni ellenőrzés során rögzíteni kell, hogy a meghibásodás következtében az elfolyt ivóvíz a szennyvíz
elvezetésére szolgáló hálózatba jutott-e vagy sem.

Amennyiben a vizsgálat megállapítja az ivóvíz környezetben történt elszivárgásának tényét, a meghibásodás
időszakának a bejelentés dátumát megelőző utolsó mérőleolvasás időpontjától a hiba kijavításának napjáig,
de legfeljebb a bejelentést követő 30. napig terjedő időszakot lehet tekinteni.

A házi  ivóvízhálózat  -  a  felhasználó  által  nem ellenőrizhető  vagy  nem karbantartható  helyen  történő  -
meghibásodásakor  a  meghibásodási  időszakban  elfogyasztott  ivóvíz  mennyiségét  a  meghibásodás
bejelentését  megelőző utolsó mérőleolvasás időpontját  megelőző 12 hónap összes fogyasztásából  az egy
napra számított  átlagfogyasztás és  a  meghibásodás időtartama alatt  eltelt  napok száma szorzataként  kell
meghatározni.
A felek a vizsgálat lezárását követő 15 napon belül kötelesek egymással elszámolni.

9.A felhasználó személyében bekövetkező változás 

9.1.A felhasználó  személyében  bekövetkezett  változást  a  régi  és  az  új  felhasználó  köteles  a  mérőállás
megjelölésével  a  változástól  számított  30  napon  belül  a  szolgáltatónak  bejelenteni.  A  bejelentés
elmulasztásából eredő károkért az elköltözött felhasználó és az új felhasználó egyetemlegesen felel. 

9.2.A régi  és  az  új  felhasználó  a  szerződés  megkötése  előtt  saját  költségén  kérheti  a  szolgáltatótól  a
felhasználási hely ellenőrzését. 

10.A bekötési vízmérő és a mellékmérők szerepe az elszámolásban

A  szolgáltató  és  a  felhasználó  közötti  elszámolás  alapját  képező  bekötési  vízmérő  után  felszerelt
mellékvízmérő esetén a bekötési vízmérő alapján készített  számla összegéből az elkülönített  felhasználói
helyre készített számlában szereplő mennyiség levonásra kerül.

11.Szerződésszegés és következményei

11.1. A víziközmű-szolgáltató részéről szerződésszegésnek minősül, ha

a) nem értesíti az előírt határidőben a felhasználót a karbantartási, felújítási vagy fejlesztési munkák
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miatti szünetelés időpontjáról és várható időtartamáról,
b) a szolgáltatás minősége és a szolgáltatás színvonala a jogszabályokban, a működési engedélyében,
az üzemeltetési szerződésben vagy az üzletszabályzatában előírtaknak nem felel meg.
c) a szolgáltatást a szerződésben rögzített időpontban nem kezdi meg, vagy jogellenesen szünetelteti,
d)  neki  felróható  módon  olyan  fogyasztásmérőt  üzemeltet,  amely  érvényes  hitelesítéssel  nem
rendelkezik, és annak hitelesítésére jogszabály vagy szerződés a víziközmű-szolgáltatót kötelezi,
e) az Üzletszabályzatban foglalt egyéb kötelezettségeit nem teljesíti.

11.2. Szerződésszegés a felhasználó részéről

a) a víziközmű-szolgáltatóval szemben fennálló fizetési kötelezettségének nem, vagy késedelmesen
tesz eleget,
b)  a  szerződésben foglalt  adatváltozás  bejelentési  kötelezettségének nem,  vagy késedelmesen tesz
eleget,
c) a víziközmű-szolgáltatást a jogszabályokban előírtaktól eltérő módon, szabálytalanul veszi igénybe,
d)  a  fogyasztásmérő  ellenőrzését,  a  hibás  fogyasztásmérő  javítását,  hitelesítési  vagy  egyéb  okból
történő  cseréjét,  vagy  a  fogyasztásmérő  leolvasását  a  szerződésben  előírtak  szerint  a  szolgáltató
részére nem teszi lehetővé, vagy - ha erre megállapodás a felhasználót kötelezi - ezek javításáról vagy
a cseréjéről nem gondoskodik,
e) az Üzletszabályzatban foglalt egyéb kötelezettségeit nem teljesíti.

11.3. Szolgáltató szerződésszegésének következményei

a)  A víziközmű-szolgáltató  a  szolgáltatási  szerződés  megszegésével  okozott  kárért  a  polgári  jog
általános szabályai szerint felelősséggel tartozik. A felhasználót kártérítés illeti meg, amennyiben a kár
bekövetkezte, annak összegszerűsége és a víziközmű-szolgáltató felróható magatartása közötti okozati
összefüggést igazolja.

b) A víziközmű-szolgáltató kötbért fizet a felhasználó részére az Üzletszabályzatban meghatározott
módon és mértékben, amennyiben a szolgáltató a víziközmű-szolgáltatást a felhasználó érdekkörében
felmerülő mulasztás orvoslásától számított 3 napon belül nem állítja vissza.

11.4. Felhasználó szerződésszegésének következményei

a) A számlán szereplő fizetési határidő lejártát követő naptól a kifizetés napjáig terjedő időre a Ptk.
szerinti késedelmi kamatfizetési kötelezettség terheli a felhasználót. 

b) Ha a felhasználó fizetési kötelezettségével 60 napot meghaladó késedelembe esett,  és a fizetési
haladék adásáról,  részletfizetési  lehetőségről  kezdeményezett  egyeztetés a víziközmű-szolgáltatóval
nem vezetett eredményre, a közüzemi ivóvíz-szolgáltatás időben és mennyiségben korlátozható, az
átfolyó ivóvíz mennyiségét csökkentő szűkítő elhelyezésével, illetve a közüzemi ivóvíz-szolgáltatás
felfüggesztésére kerül sor.

c)  A felhasználó személyében bekövetkezett  változás - Vhr. szerinti módón történő -  bejelentési
kötelezettségének elmulasztása esetén a felhasználási helyen fennálló díjtartozás megfizetéséért és a
víziközmű-szolgáltatót ért károkért a korábbi és az új felhasználó egyetemlegesen felel.

d)  A  szabálytalan  közműhasználat  alábbi  eseteiben  a  víziközmű-szolgáltató  az  alábbi
jogkövetkezmények alkalmazására jogosult:

-  Üzletszabályzatban  meghatározott  mértékű  kötbér  érvényesítésére  a  lejárt  hitelességű
fogyasztásmérő esetében, ha a fogyasztásmérő berendezés hitelesítése vagy cseréje érdekében a
víziközmű-szolgáltató  a  felhasználási  helyre  való  bejutást  kezdeményezte,  és  a  fogyasztásmérő
megfelelő időben történő hitelesítése vagy cseréje a felhasználó érdekkörében fennálló okból nem
vezetett eredményre.

- Üzletszabályzatban meghatározott mértékű kötbér érvényesítésén túl, a hozzájárulás hiányában
végzett  bekötés  esetén  a  víziközmű-szolgáltató  a  jogkövetkezményekre  történő  figyelem

6/8



Heves Megyei Vízmű Zrt. - Üzletszabályzatának – 11. sz. melléklete

felhívással együtt felszólítja a felhasználót a létesítmény átalakítására, ha azzal a bekötés műszaki
szempontból megfelelővé válik;

- Az Üzletszabályzatban meghatározott mértékű kötbér érvényesítésén túl, kérelmezi a víziközmű-
szolgáltató  az  illetékes  járási  hivatalnál  a  felhasználó  kötelezését  a  víziközmű-szolgáltató
hozzájárulása  nélkül  végzett  bekötés,  a  bekötéssel  összefüggő műtárgy,  berendezés,  felszerelés
elbontására, leszerelésére. 

-  Az  Üzletszabályzatban  meghatározott  mértékű  kötbér  érvényesítésén  túl,  ha  az  ingatlan
tulajdonosa  a  víziközmű-rendszer  üzembe  helyezésétől  számított  egy  éven  belül  az  ingatlant
víziközmű-rendszerbe nem kötteti be, 
-  a  közműves  ivóvízellátás  biztosításához  szükséges  víziközmű-rendszer,  vagy  közműves
szennyvíz-elvezetést biztosító víziközmű-rendszer közterületen az ingatlanról műszakilag elérhető
módon  kiépült  és  műszakilag  rendelkezésre  áll,és  az  ingatlan  használata  rendszeres  emberi
tartózkodáshoz kötődik - kérelmezi az illetékes járási hivatalnál az ingatlan víziközmű-rendszerbe
történő beköttetésre kötelezést.

-A  víziközmű-szolgáltató  az  Üzletszabályzatban  meghatározott  mértékű  kötbért  érvényesít,
amennyiben  a  felhasználó  a  záró  elem  vagy  plomba  hiányát  a  víziközmű-szolgáltatónak  nem
jelentette  be,  továbbá  jogosult  a  víziközmű-szolgáltatás  felfüggesztésére,  ha  a  hiteles  mérés
feltételei a helyszínen nem állíthatók helyre.

- Üzletszabályzatban meghatározott mértékű kötbér érvényesítésén túl, a víziközmű-szolgáltató a
szolgáltatást  felfüggesztheti,  ha  a  házi  és  csatlakozó hálózat  ellenőrzésekor  a  hálózaton  észlelt
hibák  kijavításáról,  illetve  az  előírásoktól  eltérő  víziközmű-használat  megszüntetéséről  a
felhasználó a víziközmű-szolgáltató felhívására határidőn belül nem tesz eleget.

- Ha a vízmérő mérőszerkezetének rongálása vagy a felhasználó egyéb felróható magatartása miatt
az elszámolt víz mennyiségét méréssel nem lehet megállapítani, az elszámolt víz mennyiségét a
bekötési  vízmérő  térfogatárama  alapján  számítással  kell  megállapítani.  Ebben  az  esetben  az
elszámolás időtartama nem haladhatja meg az évi 500 órát.

12.A szolgáltatás visszaállítása

12.1. Szerződésszegés miatt a szolgáltatás szüneteltetésével, megszüntetésével, újraindításával kapcsolatosan
felmerült  költségek  (  pl.  kiszállás  költségei,  munkadíj,  adminisztrációs  költségek,  stb.  )  a  felhasználót
terhelik. Mértékét a mindenkori Árjegyzék tartalmazza.

12.2. A szolgáltató a díjhátralék és a 12.1. pontban megjelölt díj megfizetésének igazolását követő 3 naptári
napon belül köteles a szolgáltatást visszaállítani. 

13.Záró rendelkezések

13.1.  A felhasználó  kötelezi  magát  arra,  hogy a  szerződésben rögzített  adataiban  bekövetkező változást
annak bekövetkezésétől számított  15 napon belül bejelenti  a szolgáltatónak. A bejelentés elmulasztásából
eredő károkat a szolgáltató a felhasználóval szemben érvényesítheti. 

13.2. Felek tudomásul veszik, hogy a szerződő felek adataiban bekövetkező változás, valamint az ivóvíz- és
szennyvízelvezetés-szolgáltatás  feltételeire  vonatkozó  kötelező  jellegű  jogszabályi  változás  a  szerződés
egyoldalú közléssel való módosulását eredményezi. 

13.3.  A szolgáltató  az  adatkezelés  és  az  adatfeldolgozást  az  információs  önrendelkezési  jogról  és  az
információszabadságról  szóló  2011.  évi  CXII.  törvény  előírásainak  megfelelően  végzi.  A  kötelező
adatszolgáltatásokon túli önkéntes adatszolgáltatás esetére a felhasználó jelen szerződés aláírásával megadja
a  szerződésben  foglalt  kötelezettségének  teljesítéséhez  szükséges  adatkezeléshez  való  hozzájárulást.  A
szolgáltató a felhasználó kérelmére indult eljárásban a szükséges adatainak kezeléséhez való hozzájárulást
vélelmezi.  A felhasználó a  közüzemi szerződés aláírásával  elismeri,  hogy az Üzletszabályzat  16. számú
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mellékletében foglalt Adatvédelmi tájékoztatót megismerte és azt elfogadja.

13.4. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Heves Megyei Vízmű Zrt. Üzletszabályzata az
irányadó, amely megtekinthető a társaság honlapján (www.hmvizmurt.hu) és az ügyfélszolgálati irodában. 
Az Üzletszabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Vksztv., a törvény végrehajtására kiadott 58/2013.
(II.27.) Kormányrendelet, a Ptk. és a víziközmű-szolgáltatásra vonatkozó más jogszabályok az irányadók. 

Felhasználó a közüzemi szerződés aláírásával  elismeri,  hogy jelen általános szerződési  feltételeket  teljes
egészében megismerte és azokat a szerződés kötelező részeként elfogadja. 

Heves Megyei Vízmű Zrt.
szolgáltató
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Heves Megyei Vízmű Zrt. Üzemegység:
3300 Eger, Hadnagy út 2.
Tel.: 36/413-633

Bejelentés a lakossági felhasználó személyében beállott változásról

Felhasználási hely címe: .............................................................................................................................................
Felhasználási hely kódja: ...........................................................................................................................................
A felhasználó személyében beállott változás időpontja: ............................................................................................

Régi felhasználó adatai:
Felhasználószám: .......................................................................................................................................................
Neve: ..........................................................................................................................................................................
Anyja neve: ................................................................................................................................................................
Születési helye, ideje: .................................................................................................................................................
A régi felhasználó új címe: .........................................................................................................................................
A régi felhasználó tulajdonviszonya: bérlő tulajdonos

Kijelentem, hogy a megnevezett felhasználási helyen a vízszolgáltatási igényemről lemondok, s a következőkben 
közölt mérőállás(ok) figyelembevételével készült végszámla kiegyenlítését vállalom.

Mérő gyári száma Mérőállás (m3) A szolgáltatás tartalma:
……………………. ………………. víz
……………………. ………………. víz + csatorna

Új felhasználó adatai:
Új felhasználószám: ...................................................................................................................................................
Neve: ..........................................................................................................................................................................
Anyja neve: ................................................................................................................................................................
Születési helye, ideje: .................................................................................................................................................
Fizetési mód: ............................................. Bankszámlaszám: ..................................................................................
Számlázási cím: ..........................................................................................................................................................
Telefonszám: ..............................................................................................................................................................
Az új felhasználó tulajdonviszonya: bérlő tulajdonos

Kijelentem,  hogy  a  megnevezett  felhasználási  helyen  a  vízszolgáltatást  igénybe  veszem  a  fent  közölt 
mérőállás(ok)tól. A Heves Megyei Vízmű Zrt.-vel közüzemi szerződést kötök, és vállalom, hogy a továbbiakban 
a szerződésben meghatározottak az irányadóak.

A fentieket tudomásul vettük.

Kelt: …………………………………..

…………………………….. ………………………….

régi felhasználó új felhasználó

…………………………….

Heves Megyei Vízmű Zrt.

Amennyiben bármely felhasználó tulajdonviszonya bérlő, a tulajdonos vállalja, hogy a felhasználóváltozásról 
tudomása van.

………………………………..

tulajdonos
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Heves Megyei Vízmű Zrt. Üzemegység:
3300 Eger, Hadnagy út 2.
Tel.: 36/413-633

Bejelentés a nem lakossági felhasználó személyében beállott változásról

Felhasználási hely címe: .............................................................................................................................................................
Felhasználási hely kódja: ............................................................................................................................................................
A felhasználó személyében beállott változás időpontja: ..............................................................................................................

Régi felhasználó adatai:
Felhasználószám: ........................................................................................................................................................................
Felhasználó neve: ........................................................................................................................................................................
Felhasználó címe: .......................................................................................................................................................................
Fizető neve: ................................................................................................................................................................................
Fizető címe: ................................................................................................................................................................................
A régi felhasználó új címe: ..........................................................................................................................................................
A régi felhasználó tulajdonviszonya: bérlő tulajdonos

Kijelentem, hogy a megnevezett  felhasználási  helyen a vízszolgáltatási  igényemről lemondok, s a következőkben közölt  
mérőállás(ok) figyelembevételével készült végszámla kiegyenlítését vállalom.

Mérő gyári száma Mérőállás (m3) A szolgáltatás tartalma:
……………………. ………………. víz
……………………. ………………. víz + csatorna

Új felhasználó adatai:
Új felhasználószám: ....................................................................................................................................................................
Felhasználó neve: ........................................................................................................................................................................
Felhasználó címe: .......................................................................................................................................................................
Adószám: ....................................................................................................................................................................................
Cégjegyzékszám: ........................................................................................................................................................................
Egyéni vállalkozói igazolványszám: ...........................................................................................................................................
Ágazat (TEÁOR szám): ..............................................................................................................................................................
Fizető neve: ................................................................................................................................................................................
Fizető címe: ................................................................................................................................................................................
Telefonszám: ...............................................................................................................................................................................
Fizetési mód: ...................................................Bankszámlaszám: ..............................................................................................
Számlázási cím: ..........................................................................................................................................................................
Az új felhasználó tulajdonviszonya: bérlő tulajdonos
Közműfejlesztési hozzájárulás fizetésére kötelezett: igen nem
Engedélyezett vízkontingens: m3/nap

szennyvízkontingens: m3/nap
Kapcsolattartó neve, telefonszáma: .............................................................................................................................................

Kijelentem, hogy a megnevezett felhasználási helyen a vízszolgáltatást igénybe veszem a fent közölt mérőállás(ok)tól. A 
Heves Megyei Vízmű Zrt-vel közüzemi szerződést kötök, és vállalom, hogy a továbbiakban a szerződésben meghatározottak  
az irányadóak.

A fentieket tudomásul vettük:

Kelt: …………………………………..

…………………………….. ………………………….
régi felhasználó új felhasználó

…………………………….
Heves Megyei Vízmű Zrt.

Abban  az  esetben,  ha  a  bérlő  vagy  használó  nem egyenlíti  ki  a  mindenkor  esedékes  vízdíjszámlát,  a  tulajdonos  jogi  
helyzetéből adódóan kötelezettséget vállal a tartozás megfizetésére.

…………………………….. ……………………………
régi tulajdonos új tulajdonos
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Adatvédelmi tájékoztató

1. Az adatkezelés elvei
Személyes adat akkor kezelhető,  ha ahhoz az érintett  hozzájárul,  vagy törvény, illetőleg – 
törvény  felhatalmazása  alapján  helyi  önkormányzati  rendelet  közérdeken  alapuló  célból 
elrendeli.

Személyes  adat  kizárólag  meghatározott  célból,  jog gyakorlása és  kötelezettség teljesítése 
érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés 
céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. 
Különleges adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett írásban hozzájárul.

Ha  a  hozzájáruláson  alapuló  adatkezelés  célja  az  adatkezelővel  írásban  kötött  szerződés 
végrehajtása,  a  szerződésnek  tartalmaznia  kell  minden  olyan  információt,  amelyet  a 
személyes adatok kezelése szempontjából – e törvény alapján – az érintettnek ismernie kell, 
így különösen a kezelendő adatok meghatározását, az adatkezelés időtartamát, a felhasználás 
célját, az adatok továbbításának tényét, címzettjeit, adatfeldolgozó igénybevételének tényét. A 
szerződésnek félreérthetetlen módon tartalmaznia kell, hogy az érintett aláírásával hozzájárul 
adatainak a szerződésben meghatározottak szerinti kezeléséhez.

2. Az adatvédelem alapfogalmai
1. az érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül 

vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
2. személyes  adat:  az  érintettel  kapcsolatba  hozható  adat  –  különösen  az  érintett  neve, 

azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális 
vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre 
vonatkozó következtetés;

3. különleges adat:
a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a 

vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, 
a szexuális életre vonatkozó személyes adat,

b) az  egészségi  állapotra,  a  kóros  szenvedélyre  vonatkozó személyes  adat,  valamint  a 
bűnügyi személyes adat;

4. bűnügyi személyes adat: a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel 
vagy  a  büntetőeljárással  összefüggésben,  a  büntetőeljárás  lefolytatására,  illetve  a 
bűncselekmények  felderítésére  jogosult  szerveknél,  továbbá  a  büntetés-végrehajtás 
szervezeténél keletkezett, az érintettel kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre 
vonatkozó személyes adat;

5. közérdekű adat:  az  állami  vagy helyi  önkormányzati  feladatot,  valamint  jogszabályban 
meghatározott  egyéb  közfeladatot  ellátó  szerv  vagy  személy  kezelésében  lévő  és 
tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a 
személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ 
vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így 
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különösen  a  hatáskörre,  illetékességre,  szervezeti  felépítésre,  szakmai  tevékenységre,  annak 
eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt  adatfajtákra és a működést szabályozó 
jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat;

6. közérdekből  nyilvános  adat:  a  közérdekű  adat  fogalma  alá  nem tartozó  minden  olyan  adat, 
amelynek  nyilvánosságra  hozatalát,  megismerhetőségét  vagy  hozzáférhetővé  tételét  törvény 
közérdekből elrendeli;

7. hozzájárulás:  az  érintett  akaratának  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;

8. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az 
adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

9. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy,  illetve jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezet,  aki  vagy  amely  önállóan  vagy  másokkal  együtt  az  adatok  kezelésének  célját 
meghatározza,  az  adatkezelésre  (beleértve  a  felhasznált  eszközt)  vonatkozó  döntéseket 
meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

10. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a 
műveletek  összessége,  így  különösen  gyűjtése,  felvétele,  rögzítése,  rendszerezése,  tárolása, 
megváltoztatása,  felhasználása,  lekérdezése,  továbbítása,  nyilvánosságra  hozatala, 
összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok 
további  felhasználásának  megakadályozása,  fénykép-,  hang-  vagy  képfelvétel  készítése, 
valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-
minta, íriszkép rögzítése;

11. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
12. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
13. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem 

lehetséges;
14. adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
15. adatzárolás:  az  adat  azonosító  jelzéssel  ellátása  tovább  kezelésének  végleges  vagy 

meghatározott időre történő korlátozása céljából;
16. adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
17. adatfeldolgozás:  az  adatkezelési  műveletekhez  kapcsolódó  technikai  feladatok  elvégzése, 

függetlenül  a  műveletek  végrehajtásához  alkalmazott  módszertől  és  eszköztől,  valamint  az 
alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

18. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály 
rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi;

19. adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő 
közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett;

20. adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely – ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az 
adatot – az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi;

21. adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
22. harmadik  személy:  olyan  természetes  vagy  jogi  személy,  illetve  jogi  személyiséggel  nem 

rendelkező  szervezet,  aki  vagy  amely  nem azonos  az  érintettel,  az  adatkezelővel  vagy  az 
adatfeldolgozóval;

3. Az adatkezelés célja, az adatátadás címzettjei
Az adatkezelés  célja  a  felhasználók azonosítása,  egymástól  való megkülönböztetése,  számlázás, 
kapcsolatfelvétel, a felhasználói és szolgáltat jogok érvényesítése.
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Az adatkezelés jogalapja: törvényi felhatalmazás, illetve az érintett hozzájárulása.
a személyes adatok a Vksztv. felhatalmazása alapján átadhatóak.

a.) az  adatkezelő  megbízása  alapján  a  szerződés  megkötését,  a  leolvasást,  a  számlázást,  a 
kézbesítést,  a  díjfizetések  ellenőrzését,  kikapcsolását,  illetőleg  az  ügyfélszolgálati 
tevékenységet végző természetes személynek és gazdálkodó szervezetnek,

b.) a számlázási és forgalmazási jogviták rendezésére jogszabály alapján jogosult szervezetek 
részére,

c.) az üzemeltetési szerződés megszűnését követően az ellátásért felelősnek,
d.) az üzemeltetési szerződés megkötését követően a víziközmű-szolgáltatónak
e.) az Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által a közérdekű üzemeltetőnek,
f.) az Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnak,
g.) a fogyasztóvédelmi hatóságnak,
h.) a bírósági végrehajtásról szóló törvény előírásai szerint a bírósági végrehajtónak
i.) a nemzetbiztonság, a honvédelem és a közbiztonság védelme a közvádas bűncselekmények 

üldözése  céljából  az  arra  hatáskörrel  rendelkező nemzetbiztonsági  szerveknek,  nyomozó 
hatóságnak, ügyésznek, valamint bíróságnak.

Az átadott  adatokkal  kapcsolatban az  átvevőket  a  víziközmű-szolgáltatóval,  ellátásért  felelőssel 
azonos  titoktartási  kötelezettség  terheli.  Az  adatkezelő  köteles  az  adatátadással  egyidejűleg  az 
érintettet értesíteni.

4. A kezelt adatok köre, törlése, az adatkezelés időtartama, az adatkezelő adatai

A szolgáltató a kezelt személyes adatot haladéktalanul törli, ha
a) az adatkezelés nem a jogszerű célból történt,
b) az adatkezelési célja megszűnt, így különösen a víziközmű-szolgáltatás keretében létrejött 

jogviszony megszűnik,  az  ahhoz  kapcsolódó követelés  érvényesítése  megtörtént,  vagy a 
követelés érvényesíthetősége megszűnt,

c) azt bíróság vagy az adatvédelmi hatóság elrendelte,
d) az érintett – a kötelező adatkezelés kivételéve – kéri.

A kezelt adatok köre: partnerazonosító kódok, felhasználó neve, születési éve, anyja neve, születési 
hely és idő, telefonszám, fogyasztási hely, lakcím, adóazonosító jel, bankszámlaszám, email cím.

szolgáltató neve: Heves Megyei Vízmű Zrt.
cégbejegyzési száma: CG 10-10-020086
székhelye: 3300 Eger, Hadnagy út 2.
adószáma: 11164810-2-10
statisztikai számjele: 11164810-4100-114-10
belső adatvédelmi felelős neve: dr. Fülöp Erzsébet
belső adatvédelmi felelős elérhetősége: 36 413 633

5. A  szolgáltató  tájékoztatási  kötelezettsége,  a  jogosulatlan  adatkezeléssel  szembeni 
jogorvoslati lehetőségek

Az  érintett  kérelmére  a  szolgáltató  tájékoztatást  ad  az  adatkezelés  céljáról,  jogalapjáról, 
időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő 
tevékenységéről, tovább arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.
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A szolgáltató a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon 
belül  írásban,  közérthető  formában  adja  meg  a  tájékoztatást.  E  tájékoztatás  ingyenes,  ha  a 
tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz 
még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a szolgáltató költségtérítést állapíthat meg.
A tájékoztatás megtagadása esetén az adatkezelő írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás 
megtagadására e törvény mely rendelkezése alapján kerül sor. A felvilágosítás megtagadása esetén a 
szolgáltató  tájékoztatja  az  érintettet  a  bírósági  jogorvoslat,  továbbá  a  Nemzeti  Adatvédelmi  és 
Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) fordulás lehetőségéről.
Ha a szolgáltató az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem 
kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem 
elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása 
esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás 
lehetőségéről.
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

a) a személyes adatok kezelése kizárólag a szolgáltató, vagy az adatátvevő jogának vagy jogos 
érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el,

b) a  személyes  adat  felhasználása  vagy  továbbítása  közvetlen  üzletszerzés,  közvélemény-
kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.
A szolgáltató – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától 
számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a 
kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést – 
beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint 
a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a 
tiltakozással  érintett  személyes  adatot  korábban  továbbította,  és  akik  kötelesek  intézkedni  a 
tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak 
közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. 
Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. 
Az adattovábbítás jogszerűségét az adatátvevő köteles bizonyítani. a per elbírálása a törvényszék 
hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási 
helye szerint törvényszék előtt is megindítható.
Az érintett – amennyiben az ügyben nem folyik bíróság előtt eljárás – a Hatóságnál ingyenesen 
vizsgálatot  kezdeményezhet  arra  hivatkozással,  hogy  személyes  adatok  kezelésével,  illetve  a 
közérdekű  adatok  vagy  a  közérdekből  nyilvános  adatok  megismeréséhez  fűződő  jogok 
gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.
A Hatósághoz tett bejelentése miatt  senkit sem érhet hátrány. Az érintett kilétét a Hatóság csak 
akkor fedheti  fel,  ha ennek hiányában a vizsgálat  nem lenne lefolytatható.  Ha a bejelentő kéri, 
kilétét a Hatóság akkor sem fedheti fel, ha ennek hiányában a vizsgálat nem folytatható le. Erről a 
következményről a Hatóság a bejelentőt köteles tájékoztatni.
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FELÜGYELETI SZERVEK ÉS FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁGOK 
ELÉRHETŐSÉGEI

Felügyeleti szerv:

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
Székhely: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 7.
Postacím: 1444 Budapest, Pf. 247.
Központi telefonszám: 06-1/459-7777
Központi faxszám: 06-1/459-7766

Fogyasztóvédelmi hatóságok elérhetőségei:

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség
Cím: 3530 Miskolc, Meggyesalja u. 12.
Postacím: 3501 Miskolc, Pf. 589
Telefonszám: 06-46/506-071
Telefax: 06-46/506-072
E-mail: fogyved_emf_miskolc@nfh.hu

Heves Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség
Cím: 3300 Eger, Kossuth Lajos u. 9.
Postacím: 3301 Eger, Pf. 81.
Telefonszám: 06-36/515-598, 06-36/515-597
Telefax: 06-36/323-587
E-mal: fogyved_emf_eger@nfh.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség
Cím: 5000 Szolnok, Ady Endre út 35-37.
Postacím: 5000 Szolnok, Ady Endre út 35-37.
Telefonszám: 06-56/513-336
Telefax: 06-56/510-204
E-mail: fogyved_eaf_szolnok@nfh.hu

Nógrád Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség
Cím: 3100 Salgótarján, Mérleg út 2.
Postacím: 3100 Salgótarján, Mérleg út 2.
Telefonszám: 06-32/511-116
Telefax: 06-32/511-118
E-mail: fogyved_emf_salgotarjan@nfh.hu

Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség
Cím: 1135 Budapest, Lehel utca 43-47.
Postacím: 1365 Budapest, Pf. 270.
Telefonszám: 06-1/329-7017, 06-1/236-3900
Telefax: 06-1/235-0856
E-mail: fogyved.pestmegye@pmkh.hu
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Békéltető testületek elérhetőségei:

Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Gazdasági Kamarák mellett működő Békéltető Testület
Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli út 1.
Telefonszám: 06-46/328-539
Telefax: 06-46/328-722

Heves megyei Gazdasági Kamarák mellett működő Békéltető Testület
Cím: 3300 Eger, Telekessy út 2.
Telefonszám: 06-36/429-612
Telefax: 06-36/312-989

Jász-Nagykun-Szolnok megyei Gazdasági Kamarák mellett működő Békéltető Testület
Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.
Telefonszám: 06-56/510-610
Telefax: 06-56/370-005

Nógrád megyei Gazdasági Kamarák mellett működő Békéltető Testület
Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A.
Telefonszám: 06-32/520-860
Telefax: 06-32/520-862

Pest megyei Gazdasági Kamarák mellett működő Békéltető Testület
Cím: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8.
Telefonszám: 06-1/474-7921
Telefax: 06-1/474-7921

Járási Népegészségügyi Intézetek elérhetőségei:

Borsod-Abaúj-Zemplén  Megyei  Kormányhivatal  Tiszaújvárosi  Járási  Hivatal  Járási 
Népegészségügyi Intézete Mezőkövesdi Kirendeltsége
Cím: 3400 Mezőkövesd, Morvay János út 1.
Postacím: 3400 Mezőkövesd Pf. 123
Központi telefonszám: 06-49/500-018
Telefax: 06-49/312-458
E-mail: titkarsag.mkovesd@emr.antsz.hu

Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete
Székhelye: 3300 Eger, Kossut Lajos út 26.
Postacím: 3301 Eger, Pf. 165
Telefonszám: 06-36/510-303
Telefax: 06-36/310-865
E-mail: titkarsag.eger@emr.antsz.hu
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Heves Megyei Kormányhivatal Füzesabonyi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete
Székhelye: 3390 Füzesabony, Rákóczi út 62.
Postacím: 3390 Füzesabony, Pf. 17.
Telefonszám: 06-36/341-832
Telefax: 06-36/341-409
E-mail: titkarsag.fabony@emr.antsz.hu

Heves Megyei Kormányhivatal Hatvani Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete
Székhelye: 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 14.
Postacím: 3001 Hatvan, Pf. 125.
Telefonszám: 06-37/342-396
Telefax: 06-37/342-396
E-mail: titkarsag.hatvan@emr.antsz.hu

Telephely: 3200 Gyöngyös, Dózsa György tér 20-22.
Postacím: 3201 Gyöngyös, Pf. 167.
Telefonszám: 06-37/311-172
Telefax: 06-37/311-172
E-mail: titkarsag.gyongyos@emr.antsz.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Járási Népegészségügyi 
Intézete
Cím: 5000 Szolnok, Ady Endre út 35-37.
Postacím: 5000 Pf. 75.
Központi telefonszám: 06-56/422-106
Telefax: 06-56/422-106
E-mail: szolnok@ear.antsz.hu

Nógrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve:
Salgótarjáni Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete
Cím: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.
Telefonszám: 06-32/521-700
Telefax: 06-32/520-830
E-mail: titkarsag.starjan@emr.antsz.hu

Gödölloi Járási Hivatal Járási Népegészségugyi Intézete
Cím: 2100 Gödöllo, Ady E. sétány 56.
Telefonszám: 06-28/416-363 
Telefax: 06-28/420-568
E-mail: godollo@kmr.antsz.hu

3/3

mailto:godollo@kmr.antsz.hu
mailto:titkarsag.starjan@emr.antsz.hu
mailto:szolnok@ear.antsz.hu
mailto:titkarsag.gyongyos@emr.antsz.hu
mailto:titkarsag.hatvan@emr.antsz.hu
mailto:titkarsag.fabony@emr.antsz.hu

