
Általános szerződési feltételek

A közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről 
szóló 38/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban Rendelet) 
értelmében a fogyasztó az a személy, aki az ingatlan bekötési víz
mérőjén keresztül történő vízellátásra köt szerződést a szolgálta
tóval, a vízszolgáltatás ellenében vállalja a vízdíj, ill. a szolgáltatással 
összefüggő költségek fizetését, a Rendeletben és a szerződésben 
előírt egyéb kötelezettségeket, ül. akit megilletnek a szolgáltatással 
összefüggő jogok, amelyeket a Rendelet és a szerződés számára 
biztosít.
A Rendelet lehetőségeket ad a közműves vízellátásba bekötött 
ingatlanon együtt m ért elkülönített használat alapján történő 
díjfizetésre, ha az elkülönített vízfogyasztási helyek teljes vízfel
használása mellékvízmérővel, ill. mellékvízmérőkkel mért, és a 
mellékvízmérős elkülönített vízhasználó a díjfizetés megosztására 
a fogyasztóval és a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Rész
vénytársasággal (a továbbiakban Vízművek) szerződést köt. Jelen 
szerződésben Vízművek ügyviteli díj (a továbbiakban díj) eüenében 
vállalja a szerződésben részletezett járulékos szolgáltatások nyúj
tását. Jelen járulékos szolgáltatás teljesítési időpontja megegyezik 
az ivóvízellátás szolgáltatás teljesítési időpontjával. Amennyiben 
elkülönített vízhasználó nem ingatlantulajdonos, úgy a szerződés 
csak a tulajdonos, ill. tulajdonosok hozzájárulásával köthető meg. 
Tulajdonközösség esetén a tulajdonostársak megbízottja megha
talmazásával lehet a Mellékvízmérős díjmegosztási szerződés 
aláírója. Elkülönített vízfogyasztási helynek minősülnek az aláb
biak: társasház és lakásszövetkezeti ingatlan esetén az önálló 
telekkönyvi albetétben szereplő ingatlanrész, társasháznak nem 
minősülő ingatlanokon az önálló lakásnak (egy bérleménynek) 
m inősülő ingatlanrész, nem lakás célját szolgáló helyiségek 
esetében az önálló telekkönyvi albetétben szereplő helyiségek, 
önálló ingatlannak nem minősülő, de az ingatlanon belül teljesen 
elkülönített helyiségek, ill. egy ingatlanon belül azon helyiségek 
összessége, amelynek bérlője, használója azonos személy. 
A meüékvízmérő a Rendelet értelmében a házi ivóvízhálózat része, 
melynek tulajdonjogára a polgári jog szabályai az irányadók. A 
mellékvízmérő nem tartozik a Vízművek kezelésébe, üzemel
tetésébe, így a vele kapcsolatos feladatok, kötelezettségek a mellék- 
vízmérőhöz csatlakozó csőszakasz tulajdonosát terhelik (pl. 
hitelesítés, karbantartás, javítás, csere, kárveszélyviselés, stb.). 
E szerződés alapján történő vízdíjfizetés nem zárja ki, hogy a 
továbbiakban az egész ingatlan vízfogyasztásával kapcsolatban 
nem merülhetne fel elkülönített vízhasználónál a tulajdonossal 
vagy tulajdonközösséggel, ill. Fogyasztóval szemben egyéb vízfel
használási (pl. kertlocsolás, közös helyiségek vízfelhasználása, 
csősérülés, stb.) költség, fizetési kötelezettség.

1. Elkülönített vízhasználó a Mellékmérős díjmegosztási szerződés 
V. pontjában körülírt ingatlanrészen a VI. pontban meghatározott 
darabszámú mellékvízmérőt létesített, és ezek az ingatlanrész, 
m int elkülönített vízfogyasztási hely teljes vízfogyasztását mérik.

2. A Vízművek díj ellenében vállalja, hogy a mellékvízmérők által 
jelzett vízdíjfogyasztást leolvassa. Az elfogyasztott víz díjáról 
mellékvízmérős számlát készít elkülönített vízhasználó részére. 
Vállalja továbbá, hogy a fenti mellékvízmérős számla összegét a 
b ekö tési v ízm érő  a lap ján  k é sz íte tt szám lábó l levonja.

3. A Mellékmérős díjmegosztási szerződés III. és IV. pontjában 
m eghatározott Fogyasztó hozzájárulását adja a Vízművek 
2. pontban foglalt tevékenysége elvégzéséhez.

4. A mellékvízmérős díjmegosztási szolgáltatás díját a jelen szerződés 
elválaszthatatlan részét képező, mindenkor hatályos Üzletsza
bályzat XV. sz. melléklete tartalmazza. Szolgáltató költségeinek 
indokolt változása esetén a díjat jogosult megváltoztatni. A 
díjváltozást, annak bevezetését legalább 60 nappal megelőzően, 
köteles a Vízművek elkülönített vízhasználó tudomására hozni. 
Ha elkülönített vízhasználó az értesítés hónapját követő első 
leolvasási ciklusig nem mondja fel jelen szerződést, a Vízművek 
a m egem elt szolgáltatási d íjat jogszerűen érvényesítheti.

5. Elkülönített vízhasználó vállalja, hogy a mellékvízmérők által 
jelzett vízmennyiség vízdíját, valamint a mellékvízmérős díjmeg
osztás szolgáltatás díját a számlában feltüntetett esedékességi 
időpontig a Vízművek részére megfizeti.

6. Amennyiben az elkülönített vízhasználó bejelentett címe nem 
azonos a mellékvízmérős fogyasztás helyével és a mellékvízmérős 
számla a Vízművekhez „ismeretlen” vagy „elköltözött” jelzéssel 
visszaérkezik, abban az esetben a Vízművek a mellékvízmérős 
számlát a mellékvízmérő szerinti címre küldi ki. Az em iatt 
fe lm erü lő  kö ltség  e lk ü lö n íte tt v ízh aszn áló t te rh e li. A 
mellékvízmérős számla kézbesítésének meghiúsulása esetén a 
V ízm űvek az Á ltalános szerződési fe ltéte lek  13. és az 
Üzletszabályzat XI. sz. mellékletének XI.2. pontjaiban meg
határozott jogkövetkezményt alkalmazhatja.

7. A Vízművek jogosult a mellékvízmérős díjmegosztási szolgáltatást 
megbízott útján teljesíteni. Jelen szerződéskötés időpontjában a 
számlázási feladatok elvégzésével a Vízművek a Díjbeszedő Holding 
Zrt.-t bízza meg. A lejárt hitelességű mellékvízmérő hiteles mérőre 
cserélésében igény esetén a Vízművek segítséget nyújt elkülönített 
vízhasználó részére a www.vizmuvek.hu honlapon megjelölt 
partnerei közreműködésével. A szakszerűségi vizsgálat elvégzését 
a www.vizmuvek.hu honlapon e feladatkör elvégzésére megjelölt 
alvállalkozónk látja el. Változás esetén a Vízművek elkülönített 
vízhasználót értesíti.

8. A Vízművek kötelezettséget vállal arra, hogy ő, illetve megbízottja 
az elkülönített vízhasználó tulajdonában levő mellékmérő(k) 
lejáratának évében a szerződés I. pontjában m eghatározott 
elkülönített vízfelhasználót tájékoztatja a mérő(k) hitelességének 
lejáratáról, a hitelesítés lehetőségeiről, folyamatáról.

9. Elkülönített vízhasználótól a jelen szerződés alapján fennálló 
vízdíjfizetési kötelezettség a Vízművek vagy m egbízottja  
hozzájárulásával átvállalható. Az átvállaláshoz a Fogyasztó(k) és, 
ha elkülönített vízhasználó nem tulajdonos, akkor a tulajdonos -  
tu la jdonközösség  esetén  a tu la jd o n o so k  m egb ízo ttja  -  
hozzájárulása kell. Az új elkülönített vízhasználónak vállalnia kell 
a jelen szerződésben meghatározott jogokat és kötelezettségeket. 
Az átvállaló nyilatkozatnak tartalmaznia kell
-  az előző elkülönített vízhasználó nevét,
-  az új elkülönített vízhasználó adatait: nevét, anyja nevét, születési 

helyét és idejét, lakcímét vagy székhelyét, jogi személy, illetőleg 
jogi szem élyiséggel nem  rendelkező  szervezet esetén: 
cégjegyzékszámot és adószámot,

-  az átvállalt mellékvízmérős díjmegosztási szerződés számát,
-  azt a nyilatkozatot, hogy az új elkülönített vízhasználó vállalja 

az átvállalt szerződésben rögzített jogokat és kötelezettségeket, 
különös tekintettel a vízdíjfizetési és mellékvízmérős díjmegosztás 
szolgáltatás díjának kötelezettségére.

10. Az elkülönített vízhasználó jelen szerződés aláírásával hozzájárul, 
hogy a Szolgáltató Megbízottja útján teljesített szolgáltatások 
elvégzéséhez az elkülönített vízhasználó adatait megbízottjai 
számára hozzáférhetővé teszi.

11. Szerződő felek kijelentik, hogy a szerződésben meghatározott 
adatok a valóságnak megfelelnek.

12. Szerződő felek kijelentik, hogy a Mellékmérős díjmegosztási szer
ződést, Általános szerződési feltételeket m egismerték, és a 
Mellékmérős díj megosztási szerződést annak ismeretében írták 
alá.

13. Szerződő felek tudomásul veszik, hogy jelen szolgáltatási jogvi
szonyra az Üzletszabályzat rendelkezései is irányadóak. A 
Fogyasztó és az elkülönített vízhasználó tudomással bír arról, 
hogy az Üzletszabályzatot a Szolgáltató Ügyfélszolgálati irodáján, 
illetve a Szolgáltató honlapján érheti el. A Szerződő felek kije
lentik , hogy a M ellékm érős díjm egosztási szerződést az 
Üzletszabályzat figyelembevételével köti meg.

14. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a 38/1995.(IV.5) 
Korm. rendelet, valam int a Ptk. szabályai az irányadóak.
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Kivonat a jelenleg hatályban lévő Üzletszabályzatból (ÜSZ)

Az MDSZ létreh o zá sá n a k  fo ly a m a ta  (ÜSZ X.) 
Az MDSZ k ötése  (ÜSZ X.2.)
(7 ) A M ellékmérős Díjmegosztási Szerződés megkötésének 
előfeltétele:
-  a m ár korábban jóváhagyott mellékmérős terv,
-  az ingatlan vízfogyasztását bekötési vízmérővel mérik, illetve 
az in g a tlan  érvényes SZSZ-szel rendelkez ik  az ing a tlan  
vízfogyasztásának bekötési vízmérővel tö rténő  mérése, és az 
in g a tlan  v íze llá tására  vonatkozó  szo lg álta tó i szerződés 
megkötése,
-  a m ellékvízm érőnek a házi vízvezeték-hálózatba tö rténő  
beépítéséhez a bekötési vízmérő szerinti Fogyasztó, valam int 
azt követően a Szolgáltató előzetesen hozzájárult. Amennyiben 
a hozzájáru lásban  foglaltaktó l eltérő  beép ítést vagy más, 
üzem be helyezést gátló  k ö rü lm ény t á llap ítan ak  meg, a 
Szolgáltató az üzembe helyezést m egtagadhatja m indaddig, 
amíg a hozzájáru lásban foglalt feltételeket az e lkü lön íte tt 
vízhasználó nem teljesíti, illetve az akadályokat nem szünteti 
meg,
-  az elkülönített vízfogyasztási hely teljes vízfelhasználása 
m ellékvízm érővel, ill. m ellékvízm érőkkel tö rtén ő  mérése.
(8) A Szolgáltató M egbízottja által helyszíni szem lét ta rt, 
melynek tárgya a mellékmérő beépítésének hozzájárulásban 
foglaltaknak való megfelelése, valamint a mellékmérő megfelelő 
záróelemmel (VIPAK gyűrű) való ellátása.
A MDSZ m egszűnésének, m egszüntetésének, 
szü n ete lte té sén ek  ese te i (ÜSZ XI.)
A Fogyasztó szem élyéb en  tö r tén ő  vá lto zá s
(ÜSZ X I.l.)
(1) Az e lkülönített vízhasználó személyében bekövetkezett 
változást, a régi és az új elkülönített vízhasználó együttesen 
köteles a vízmérőállás megjelölésével, a változástól szám ított 
30 napon belül a szolgáltatónak bejelenteni.
MDSZ fe lm on d ása  a Fogyasztó részéről (ÜSZ 
XI.3.)
(1) A m eg k ö tö tt M DSZ-t az e lk ü lö n íte tt v ízhasználó  a 
Fogyasztó(k) hozzájárulásával harmincnapos határidővel, írásos 
form ában felmondhatják.
MDSZ fe lm o n d á sa  a S z o lg á lta tó  részérő l
(ÜSZ XI.4.)
(1) Két hónapon túli díjtartozás esetén a Vízművek a jelen 
díjmegosztási szerződést további harm incnapos határidővel 
fe lm ondhatja. A felm ondásról a szerződő feleket értesíti. 
Az MDSZ szü n ete lte té se  (ÜSZ XI.5.)
(1) Ha elkülönített vízhasználó az értesítés szerinti időpontban 
a m ellékvízm érő(k) leolvashatóságát nem  biztosítja  vagy a 
m ellékvízm érő(k) fogyasztást nem  jelez(nek), továbbá a 
m ellék v ízm érő  á llá sá ró l egyéb m ó d o n  sem  é r te s ít i  a 
Szolgáltatót, a Szolgáltató a m ellékvízm érő(k) u tán  0 m 3 
fogyasztású mellékvízmérős számlát készít, és annak okáról a 
Mellékmérős díjmegosztási szerződés III.-IV. pontja szerinti 
fogyasztó(kat) értesítheti. Ha a fenti okok m iatt két egymást 
követő alkalomm al készül 0 m 3 fogyasztású mellékvízmérős 
számla és erről a Szolgáltató vagy m egbízottja az elkülönített 
vízhasználót értesíti, a harm adik  sikertelen számlázási cik
lusban a Vízművek a számlázást megszüntetheti, a szerződést 
szüneteltetheti.
(2) Elkülönített vízhasználónak a mellékvízmérős díjmegosztás 
szolgáltatás díjára vonatkozó fizetési kötelezettsége 0 m3 állású 
mellékvízmérős számla esetén is fennáll.
(3) Ha a m ellékvízm érős szám la kész ítését a V ízm űvek 
m egszünteti, de a szerződés nem  kerül fe lm ondásra, új 
m ellékvízm érős számla készítése az induló  állásra és első 
leolvasásra vonatkozó szabályok betartása mellett lehetséges.

A m ellékm érős d íjm egosztási szo lg á lta tá s  
e llen ér ték én ek  elszám olása
(ÜSZ XI. sz. melléklet)
Elszám olási időszak fogyasztásának  m érése
(ÜSZ XI. sz. melléklet XI.l)
A vízm érők leolvasása
(1) Az elszámolási időszakban szolgáltatott vízmennyiséget a Szolgáltató, 
illetve Megbízottja a fogyasztást mutató vízmérő leolvasásából nyert 
adatok alapján állapítja meg.
(2) Az elkülönített vízfelhasználás mennyiségének megállapítása, a 
vízmérők leolvasására a bekötési vízmérővel azonos hónapban, külön 
díj ellenében kerül sor. Az esetleges önleolvasás mellett egy évben 
legalább egyszer Szolgáltató vagy Megbízottja is leolvassa a vízmérőt.
(3) A vízmérők leolvasását a Szolgáltató önmaga vagy Megbízottja útján 
végzi.
(5) A Szolgáltató Megbízottja az elkülönített vízhasználót a leolvasás 
időpontjáról előzetesen értesíti.
(6) Az elkülönített vízhasználó köteles az értesítés szerinti időpontban 
a mellékvízmérő(k) leolvashatóságát a Szolgáltató Megbízottja részére 
biztosítani.
(9) Az elkülönített vízhasználónak lehetősége van arra, hogy a fenti 
rögzített leolvasási mód mellett a mellékvízmérőik) állását a Szolgáltató 
részére egyéb módon eljuttassa (pl. fax, e-mail, levél, stb. útján).
(10) A mellékvízmérő által m utatott mennyiségért a Szolgáltató 
felelősséget nem vállal, az ebből származó esetleges jogviták az 
elkülönített vízhasználó és a Fogyasztó közötti jogviszony keretébe 
tartozik.
A m ért vízfogyasztás elszám olása
(6) A mellékvízmérő(k) cseréje esetén az elkülönített vízhasználó köteles a 
leszerelt mellékvízmérő® leszereléskori és a beszerelt mellékvízmérő® 
beépítéskori állását a Szolgáltatóvá és a Fogyasztóvá(Fogyasztókká) közölni. 
Ennek hiányában mellékvízmérős számla csak az új mellékvízmérő által 
mutatott vízfogyasztás után készül. E tényről a Szolgátató tájékoztatást nyújt 
aFogyasztó®nak.
Szám lázás (ÜSZ XI. sz. melléklet XI.2) 
Szám lakibocsátás
(1) A Szolgáltató Megbízottja az elszámolási időszak fogyasztásáról a 
mellékvízmérők által jelzett vízmennyiség alapján számlát állít ki.
(2) A mellékvízmérős számla összege a bekötési vízmérő alapján készített 
számlából levonásra kerül. Az elszámolási időszak vízfogyasztásáról készült 
számlát a Szolgáltató Megbízottja állítja ki.
A szám la ellenértékének  befizetése
(I) Az elkülönített vízhasználó a szerződés megkötésével vállalja, hogy 
a mellékvízmérők által jelzett vízmennyiség vízdíját, valamint a 
mellékvízmérős díjmegosztás szolgáltatás díját a számlában feltüntetett 
esedékességi időpontig a Szolgáltató Megbízottja részére a szerződésben 
vállalt módon megfizeti. A Szolgáltató vagy annak Megbízottja az 
elkülönített vízhasználó részére legalább 10 naptári napot biztosít a 
számla kiegyenlítésére.
(3) A fizetés határideje a számlán feltüntetett esedékességi időpont. A díjat 
késedelmes fizetés esetén a Ptk. szerinti késedelmi kamat terheli.
(4) A mellékvízmérős számlának az elkülönített vízhasználó által történő 
ki nem egyenlítése esetén a Szolgáltató jogosult a mellékvízmérők alapján 
történő számlázást szüneteltetni mindaddig, míg a mellékvízmérős 
számlát ki nem egyenlítik, és a további mellékvízmérős számlázást a 
Fogyasztó® és az elkülönített vízhasználó közösen nem kéri. 
A szo lgá lta tási jogviszony a lanyain ak  jogai 
és kötelezettségei (ÜSZ IV. melléklet)
A Fogyasztó k ötelezettségei (ÜSZ IV. melléklet IV.2) 
A Fogyasztó a szolgáltatási szerződés tartam a  
a la tt köteles:
(10) érvényes MDSZ esetén a tulajdonában lévő mellékvízmérő (- 
két) hitelesíttetni, illetve a mindenkori mérésügyi jogszabályokban 
foglalt előírásokat betartani,
A Szolgáltató jogai (ÜSZ IV. melléklet IV.3)
( I I )  az e lk ü lö n íte tt v ízh aszn áló k  á lta l b e sz e re lte te tt  
mellékvízmérőket ellenőrizni (leolvasás, záró gyűrűzés, hitelesítés) 
A Szolgáltató kötelezettségei (ÜSZ IV. melléklet IV.4)
(11) az MDSZ megkötésekor, az elkülönített vízhasználó költségére, 
a mellékvízmérők üzembe helyezésekor azt bélyegzéssel és zárral 
ellátni.


