
  

 

A Fıvárosi Vízmővek Zrt. dél-pesti iparivíz-zónájának  
árképzési politikája 

 
 

1 A dél-pesti iparivíz-zónáról 

A Fıvárosi Vízmővek Zrt. Dél-Pesten egy körülbelül 35 km hosszú, az ivóvíz 
hálózattól teljesen független iparivíz-hálózatot üzemeltetet, amely saját tulajdonú, 
nyers-Dunavíz-kitermelımővel van ellátva. Fogyasztóink elsısorban ipari termelési 
célra, másodsorban tőzivíz biztosításra használják az ipari vizet. Az iparivíz – 
minısége miatt – csak korlátozott célokra használható fel. Az ipari víz az ivóvíz-
szolgáltatástól eltérıen, nem minısül közszolgáltatásnak, szabad áras piaci 
termék. 

2 Ügyfél-kategóriák 

A fogyasztói szokások és igények vizsgálata alapján a Fıvárosi Vízmővek Zrt. a 
dél-pesti ipari vizes fogyasztókat két nagy csoportra osztotta: 

• Azok a fogyasztók, amelyek éves iparivíz-fogyasztása a dél-pesti zónában 
meghaladja a 100.000 m3-t az iparivíz-nagyfogyasztók körébe tartoznak. 

• Azok a fogyasztók, amelynek éves fogyasztása nem éri el a 100.000 m3-t 
évente, iparivíz-kisfogyasztók körébe tartoznak. 

A két fogyasztói kategória között az átjárás biztosított az ügyfelek részére. 

3 Árképzés az iparivíz-nagyfogyasztók esetében 

A dél-pesti ipari vizes zóna mőködéséhez kulcsfontosságúak az iparivíz-
nagyfogyasztók. Ebben az ügyfélkörben egyedi iparivíz-szolgáltatási 
szerzıdéseket alkalmazunk. Ezen fogyasztók esetében az árképzés egyedileg 
történik, amelyet a következı tényezık befolyásolnak: 
 
• Az elmúlt évek fogyasztási adatai: mennyiség, idıbeli eloszlás. 
• A szerzıdésben lekötött iparivíz-fogyasztási kontingens. 
• Az ügyfél iparivíz-fogyasztása a teljes zóna értékesítéséhez viszonyítva. 
• A fogyasztó által vállalt kötelezettségek idıintervalluma (1-10 éves szerzıdési 

periódus). A periódus alatt nincs lehetıség a kontingens csökkentésére. 
• A zóna átlagos fajlagos költsége, amelyet tényszámok alapján számítunk ki. 
• A fogyasztó által választott egytényezıs vagy kéttényezıs (alapdíj és 

fogyasztási) díjrendszer. 
 
A kéttényezıs vízdíj számításának metodikája 
 
Az egyedileg kalkulált iparivíz-szolgáltatási díjak megállapítása az iparivíz-
nagyfogyasztók tekintetében a választható kéttényezıs díj alkalmazásával 
történik. A kéttényezıs díj havi egyenlı részletekben kiszámlázásra kerülı 
alapdíjból és a ténylegesen elfogyasztott iparivíz-mennyiség után fizetett 
fogyasztási díjból áll. Az alapdíj és a fogyasztási díj kiszámítása a következı 
módon történik: 
 
 

 
 
 

 
 

A díjmeghatározásnál figyelembe vett tényezık: 
 
• Alapdíj (AD): Havonta, egyenlı részletekben kiszámlázásra kerülı díj. 

• Arányszám (ASZ): az árbevételben az alapdíjból és a fogyasztási díjból 
származó bevétel egymáshoz viszonyított arányát mutatja meg. 

• Fogyasztási díj (FD): A ténylegesen elfogyasztott vízmennyiség után 
kiszámlázott m3-alapú díj. 

• Díjszámítás alapjául vett vízmennyiség (AVM): A díjszámítás során 
figyelembe vett, fogyasztó által lekötött kontingens (vízmennyiség), amelyen 
belül a kéttényezıs díj alkalmazásra kerül. 

• Egytényezıs díj (ETD): átlagos fogyasztási díj, amelyet az alapdíj 
alkalmazása nélkül, kizárólag a ténylegesen fogyasztott iparivíz-mennyiség 
után számlázna a Fıvárosi Vízmővek Zrt. 

Az egytényezıs díj mértékének meghatározása során az iparivíz-szolgáltatás 
fajlagos költsége, illetve az elızı évi egytényezıs díj kerül figyelembevételre. 

Az alapdíj a díjszámítás alapjául vett vízmennyiség és az egytényezıs díj 
szorzataként számított árbevételnek és az arányosított (ASZ) része. Az alapdíj 
havonta, egyenlı részletekben kerül számlázásra. 

A kéttényezıs díj másik elemét képezı fogyasztási díj a díjszámítás alapjául vett 
iparivíz-mennyiség és az egytényezıs díj szorzataként számított árbevétel 
fennmaradó részének az egy köbméterre vetített értéke. Ez a fogyasztási díj csak 
a díjszámítás alapjául vett iparivíz-mennyiség erejéig érvényes, az azt meghaladó 
fogyasztás az egytényezıs díj, illetve annak a Fıvárosi Vízmővek Zrt. által 
biztosított kedvezményekkel csökkentett értéke ellenében történik. 

A leírt számítási kalkulációban a fogyasztó által lekötött mennyiség, illetve a 
fogyasztás fentiekben leírt jellemzıi befolyásolják az alapdíj és a fogyasztási díj 
mértékét. 

Szolgáltató jogosult az iparivíz-nagyfogyasztók kéttényezıs díjából kedvezményt 
biztosítani, amelynek mértékét saját hatáskörben dönti el. 

Kontingens lekötése 

Az iparivíz-nagyfogyasztók jogosultak kéttényezıs vízdíjra áttérni. Az áttérés 
feltétele, hogy az ügyfél vállaljon kötelezettséget 1-10 év közötti fogyasztására 
vonatkozóan, kontingenst kössön le. 

Amennyiben az utolsó öt év átlagfogyasztásához viszonyítva az ügyfél által 
lekötendı kontingens mértéke 25 %-kal kevesebb, abban az esetben Szolgáltató 
jogosult a kéttényezıs díj alkalmazását megtagadni. Amennyiben az ügyfél éves 
fogyasztása a lekötött kontingenst éves szinten 25 %-kal meghaladja, Szolgáltató 
jogosult a kéttényezıs díj felülvizsgálatára1. 

4 Árképzés az iparivíz-kisfogyasztók esetében 

Az iparivíz-kisfogyasztók jellemzıen 1-2 bekötéssel rendelkeznek, szezonálisan 
locsolásra vagy tőzivíz biztosítás céljára használják az ipari vizet, kevés 
szerzıdéses kötelezettséget vállalnak. Az iparivíz-kisfogyasztók nem jogosultak 
kéttényezıs vízdíjat választani. Az egytényezıs díj meghatározása az iparivíz-
szolgáltatás várható fajlagos költsége, illetve az elızı évi egytényezıs díj alapján 
történik.  

Érvényes 2010. augusztus 1-jétıl visszavonásig. 
 

 
 
 
Budapest, 2010. augusztus 1. 
 
 
A kiadványt jóváhagyta:                    Bognár Péter     Horváth Piroska 
 ügyfélszolgálati igazgató pénzügyi és controlling igazgató 
 

1 Ennek oka, hogy a jelentıs fogyasztásnövekedés miatt a Szolgáltató által fizetendı vízkészlet-járulék mértéke extrém módon megnövekedhet a jelenlegi  
törvényi szabályozás alapján. 


