
 
 
  
  

 

Fővárosi Vízművek Zrt. (1138 Budapest, Váci út 182.) által végzett 
rendszeres adattovábbítások címzettjei 

Adattovábbítás 
címzettje 

Adattovábbítás 
jogalapja 

Adatkezelés célja 
Adattovábbítás 
érintettjei 

Fővárosi Csatornázási 
Művek Zrt. 

-Jogszabályi 
kötelezettség, mint 
jogalap 
(Rendelet 6. cikk (1) 
bekezdés c) pont) 
(Vksztv.52.§) 
 

Az Érintettek vízfogyasztási 
adatai alapján a 
szennyvízelvezetés mérése 
és számlázása. 

Az Adatkezelő ellátási 
területéhez tartozó 
Érintettek. 

Fővárosi 
Településtisztasági és 
Környezetvédelmi Kft. 
 

-Jogszabályi 
kötelezettség, mint 
jogalap 
(Rendelet 6. cikk (1) 
bekezdés c) pont) 
(72/2013. 
Főv. Kgy. rendelet 
17. §) 

Csatornabekötéssel nem 
rendelkező Érintettek által 
mért vízfogyasztás alapján 
történő szennyvízelvezetés 
számlázása. 

Fővárosi 
településtisztasági és 
Környezetvédelmi Kft. 
ellátási területén 
csatornabekötéssel 
nem rendelkező 
Érintettek. 

Duna Menti Regionális 
Vízmű Zrt. 
 
 

-Jogszabályi 
kötelezettség, mint 
jogalap 
(Rendelet 6. cikk (1) 
bekezdés c) pont) 
(Vksztv.52.§) 
 

Az Érintettek vízfogyasztási 
adatai alapján 
szennyvízelvezetés mérése 
és számlázása, valamint a 
mérőeszközre vonatkozó 
adatok a mérőeszközök 
cseréjére tekintettel. 

Azon Érintettek, 
amelyeknél az ivóvíz 
szolgáltatást az 
Adatkezelő, míg a 
szennyvízelvezetést a 
Duna Menti Regionális 
Vízmű Zrt. végzi. 

Csepeli Ipartelep 
Csatornahálózati Kft. 
 

-Jogszabályi 
kötelezettség, mint 
jogalap 
(Rendelet 6. cikk (1) 
bekezdés c) pont) 
(Vksztv.52.§) 
 

Csepeli Ipartelep területén 
lévő Érintettek vízfogyasztása 
alapján szennyvízelvezetés 
mérése és számlázása. 

Azon Érintettek, 
amelyeknél az ivóvíz 
szolgáltatást az 
Adatkezelő, míg a 
szennyvízelvezetést a 
Csepeli Erőmű Kft. 
végzi. 

„SZÁKOM” 
Százhalombattai 
Kommunális Szolgáltató 
Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság 

-Jogszabályi 
kötelezettség, mint 
jogalap 
(Rendelet 6. cikk (1) 
bekezdés c) pont) 
(A 2005 évi XVIII. 
törvény 43. § (5) 
bekezdés; a 2005 
évi XVIII. törvény 
végrehajtásáról 
szóló 157/205. (VIII. 
15.) Korm. rendelet 
3. számú 
mellékletének 
18.3.4-es pontja; 
valamint a 
Százhalombatta 
város 

Százhalombatta 
közigazgatási területén 
található meleg vizes 
közüzemi mérőkön keletkezett 
fogyasztást tartalmazó adatok 
alapján meleg víz hő díj 
elszámolási feladatok 
ellátása. 

Azon Érintettek, 
amelyeknél az ivóvíz 
szolgáltatást az 
Adatkezelő, míg a hő 
díj elszámolási 
feladatok ellátását a 
SZÁKOM Kft. végzi. 
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önkormányzata 
képviselő-
testületének 
29/2005.(XI.11.) Ör. 
sz. rendelete 11.§) 

Díjbeszedő Faktorház 
Zrt.  

-Adatkezelő vagy 
harmadik fél jogos 
érdeke, mint 
jogalap (Rendelet 
6. cikk (1) bekezdés 
f) pont) 
 

Számlatartozás behajtása, 
követeléskezelés. 

Az Adatkezelővel 
szerződéses 
jogviszonyban álló 
Érintettek. 

Szörcsök Sándor EV 
Igazságügyi szakértő 

-Jogszabályi 
kötelezettség, mint 
jogalap 
(Rendelet 6. cikk (1) 
bekezdés c) pont) 
(Vhr.64/A.§(2) 
bekezdés) 
(Szaktv.39.§(1) 
bekezdés, 
40.§(1)(2) 
bekezdés) 
 
 

Szabálytalan 
közműhasználatból, illetve 
bűncselekmény/szabálysértés 
elkövetéséből adódó 
szankcionálhatóság. 

Az Adatkezelő által 
megvizsgált bekötési 
mérő kapcsán 
közszolgáltatási 
szerződéses 
jogviszonyban álló 
Érintettek. 

TT-Expert-Szakértő 
2008 Kft. 

-Jogszabályi 
kötelezettség, mint 
jogalap 
(Rendelet 6. cikk (1) 
bekezdés c) pont) 
(Vhr.64/A.§(2) 
bekezdés) 
(Szaktv.39.§(1) 
bekezdés, 
40.§(1)(2) 
bekezdés) 
 

Szabálytalan 
közműhasználatból, illetve 
bűncselekmény/szabálysértés 
elkövetéséből adódó 
szankcionálhatóság. 

Az Adatkezelő által 
megvizsgált bekötési 
mérő kapcsán 
közszolgáltatási 
szerződéses 
jogviszonyban álló 
Érintettek. 

UNION Biztosító Zrt. 

-Hozzájárulás, 
mint jogalap 
(Rendelet 6. cikk (1) 
bekezdés a) pont) 
 

Vízóraelfagyás, 
balesetbiztosítás, valamint 
vízelfolyásból eredő 
többletköltségekre vonatkozó 
csoportos biztosítási 
jogviszony létesítése. 

Az Adatkezelő ellátási 
területén biztosítási 
szolgáltatáshoz 
önkéntesen 
csatlakozó Érintettek. 

 
Allianz Hungária Zrt. 

-Jogszabályi 
kötelezettség, mint 
jogalap 
(Rendelet 6. cikk (1) 
bekezdés c) pont) 
(Ptk. 6:453.§) 

Biztosítási szerződés szerinti 
szolgáltatás teljesítése.  

Káreseményben 
Érintettek. 

Hungarikum Biztosítási 
Alkusz Kft. 

-Adatkezelő vagy 
harmadik fél jogos 
érdeke, mint 
jogalap (Rendelet 
6. cikk (1) bekezdés 
f) pont) 
 

Tájékoztatás, állásfoglalás 
nyújtása a káresemény 
esetén. 

Káreseményben 
Érintettek. 
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Érvényesség kezdete: 2023. január 2. 
 
 

NISZ Nemzeti 
Infokommunikációs 
Szolgáltató Zrt. 

--Jogszabályi 
kötelezettség, mint 
jogalap 
(Rendelet 6. cikk (1) 
bekezdés c) pont) 
Az elektronikus 
ügyintézés és a 
bizalmi 
szolgáltatások 
általános 
szabályairól  szóló 
2015. évi CCXXII. 
törvény 1. § j) 
   

Állami központi elektronikus 
ügyintézési szolgáltatásokon 
keresztül az Adatkezelő saját 
tevékenységére testreszabott 
elektronikus ügyintézési 
szolgáltatásai 
igénybevételének biztosítása.   
(Ezen szolgáltatások körébe 
tartozik: BKSZ - Biztonságos 
Kézbesítési Szolgáltatás 
/Ügyfélkapu/, RNY – 
Rendelkezések 
Nyilvántartása, AVDH- 
Azonosításra Visszavezetett 
Dokumentumhitelesítés,  KAÜ 
– Központi Azonosítási 
Ügynök 

Központi állami 
ügyintézési 
szolgáltatásokat 
önkéntesen 
igénybevevő 
Érintettek. 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1500222.tv#lbj0id193b

