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Energiagazdálkodási előírások 

Jelen „Energiagazdálkodási előírások” a Fővárosi Vízművek Zrt. által megkötött, árubeszerzésre, szolgáltatás megrendelésre, építési beruhá-
zásra, illetve ingatlan-bérbeadásra irányuló szerződés, keretszerződés és a keretszerződés alapján létrejövő egyedi szerződés (a továbbiakban 
együttesen mint a „Szerződés”) teljesítése során irányadó, kötelező érvényű energetikai és energiagazdálkodási előírásokat tartalmazzák. 
A jelen kötelező érvényű előírások alkalmazásakor a „Partner” jelenti – szövegkörnyezettől függően – a Szerződésben megnevezett szállítót, 
vállalkozót, megbízottat, tervezőt vagy bérlőt. Amennyiben a jelen kötelező érvényű előírások és a Szerződés más feltétele egymástól eltér, a 
Szerződésben foglaltak az irányadóak. 

A Partner a Szerződés teljesítése során köteles a tevékenységére vonatkozó következő előírásokat maradéktalanul megismerni, azokat betar-
tani, illetve azokat alvállalkozóival és egyéb közreműködőivel betartatni. 

Jogszabályi eredetű kötelező előírások 
A Partner köteles a munkavégzésével érintett területre, berendezésre, tevékenységre vonatkozó jogszabályokban foglalt előírások betartásá-
val munkát végezni, így különösen, de nem kizárólagosan: 

• 2015. évi LVII. törvény az energiahatékonyságról, 
• 122/2015. (V.26.) Korm. rendelet az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról, 
• 7/2006. (V.24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról, 
• 2007. évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról, 
• 2008. évi XL. törvény a földgázellátásról, 
• 2005. évi XVIII. törvény a távhőszolgáltatásról, 
• a Magyar Szabványügyi Testület által kiadott, jogszabály által kötelező érvényűvé tett szabványok, 
• más ide vonatkozó normák, sztenderdek. 

A fentieken túlmenően a Partner kötelezettsége, hogy a szerződéses vállalásának teljesítéséhez szükséges, energetikai tárgyú hatósági enge-
délyekkel rendelkezzen, továbbá ha alvállalkozót, egyéb közreműködőt von be, úgy alvállalkozói, egyéb közreműködői a szükséges hatósági 
engedélyekkel rendelkezzenek. Amennyiben a Partner gépeket, berendezéseket épít be a Fővárosi Vízművek Zrt. telephelyén, úgy a beépíte-
ni kívánt gép, berendezés működésének meg kell felelnie a Fővárosi Vízművek Zrt.-re vonatkozó jogszabályi, hatósági, illetve szabványban 
foglalt energetikai követelményeknek (pl. energiahatékonysági besorolás, érintésvédelmi előírások, stb.). 

A Fővárosi Vízművek Zrt. ISO 50001 Energiagazdálkodási Rendszeréhez kapcsolódó előírások 
A Fővárosi Vízművek Zrt. az MSZ EN ISO 50001:2019 szabvány szerint kialakított Energiagazdálkodási Irányítási Rendszert tart fenn, ennek 
kapcsán a Partner köteles a Fővárosi Vízművek Zrt. Energiagazdálkodási politikáját megismerni és munkája során az abban foglalt elveket kö-
vetni. 

A Partner tudomásul veszi, hogy amennyiben tevékenysége a Fővárosi Vízművek Zrt. energiafelhasználását jelentősen befolyásolja (jelentős 
energiahasználatot indukáló kiszervezett tevékenységet végez), akkor a Fővárosi Vízművek Zrt. a Partner tevékenységét ugyanúgy a felügye-
lete alá tartozónak tekinti, mintha azt saját belső erőforrásból valósítaná meg, és elvárja az ISO 50001 szabvány szerint kiépített, bevezetett 
és működtetett energiagazdálkodási irányítási rendszere követelményeinek betartását. 

Általános magatartási szabályok 
A Partner köteles szerződéses jogviszonyának fennállása alatt, a Fővárosi Vízművek Zrt. területén végzett munkája során az energiahatékony-
ság kívánalmait szem előtt tartani, feladatvégzése során az elvárt végzettségének, képzettségének és munkatapasztalatainak megfelelően, 
gondosan eljárni, hogy elkerülje a szükségtelen energiahasználatokat (pl. munkavégzésre nem használt gépek és berendezések lekapcsolása). 

A Partner tudomásul veszi, hogy azokban az esetekben, amikor a Szerződésben foglalt megállapodás alapján a munkavégzéséhez szükséges 
gépeket, berendezéseket (pl. generátor) nem saját forrásból üzemelteti, hanem a Fővárosi Vízművek Zrt. csatlakozási pontjain vételezett és 
számára a feladatainak ellátásához rendelkezésre bocsátott energiafajták felhasználásával működteti, köteles az energiafelhasználását a szer-
ződéses tartalmakhoz kapcsolódó, effektív munkavégzésre korlátozni. Saját célú, vagy szükségtelen vételezések esetén a Partner köteles – a 
felhasznált energia költségeinek viselésén túl – a Fővárosi Vízművek Zrt. ezzel összefüggésben keletkező teljes kárát megtéríteni és az egyéb 
jogkövetkezményekért helyt állni. 

A Partner tudomásul veszi, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. előzetes bejelentés nélkül ellenőrizheti a jelen előírásokban foglaltak betartását. Az 
itt szabályozott energiagazdálkodási előírások be nem tartása szerződésszegésnek minősül. 


