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TÁJÉKOZTATÓ
VÍZHORDÁSI ENGEDÉLY KIADÁSÁRÓL
A Fővárosi Vízművek a szolgáltatási területén ideiglenes jelleggel felmerülő vízigény esetén (magas- és
mélyépítéshez, bontási munkákhoz, locsolási vagy szociális jellegű felhasználás céljára, ill. egyéb más
ideiglenes tevékenységekhez) a vízvételezés lehetőségét elsősorban ivóvízbekötésen keresztül biztosítja.
Amennyiben a megjelölt felhasználási helyre vízbekötés nem kiépíthető, társaságunk a vízvételezés
lehetőségét, tartály- vagy lajtoskocsi alkalmazásával, illetve az 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet 81.§ (5)
pontja alapján, kijelölt tűzcsapokról biztosíthatja.
A Fővárosi Vízművek Zrt. alapvető szempontjai a vízhordási engedélyek elbírálása során:





a felhasznált ivóvíz mennyiséget, mért módon szolgáltassuk,
az ellenőrzés lehetőségét mind térben, mind időben biztosítani kell,
tűzcsapról történő vízvételezést abban az esetben engedélyez Társaságunk, amennyiben a
felhasználó vízigénye más módon nem, vagy aránytalanul nagy költséggel oldható meg,
tűzcsapról történő vízvételezés nem válthat ki nem kiépített víziközmű rendszert.

Figyelembe kell venni, hogy a tűzcsap tűzoltás, így az élet- és vagyonvédelem szempontjából kiemelkedő
jelentőségű, az önkormányzatok tulajdonában és a vízközmű-szolgáltatók kezelésében lévő szerelvény.

1) VÍZHORDÁSI ENGEDÉLY KIADÁSÁNAK MÓDJAI
a) 2 hónapot meghaladó vízigény esetén vízhordási engedélyt nem áll módunkban kiadni, azonban az
igény ellátása az alábbiak szerint lehetséges:



végleges vízbekötés létesítésével (bruttó becsült díj: 250 000 - 320 000 Ft/bekötés),
ideiglenes vízbekötés létesítésével (bruttó becsült díj: 250 000 - 320 000 Ft/bekötés +160 000
Ft/elvágás).

b) 2 hónapot nem meghaladó vízigény esetén - amennyiben a vízigény részletes számítással
alátámasztásra kerül - az alábbiak szerint lehetséges:
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ha a vízigény napi 5 m -nél kisebb,
o lajtoskocsi alkalmazásával (kiállás üzleti ügyfeleknek 1 óra helyszínen tartással: 36 652 Ft*;
Helyszínen tartás 1 órán felüli nettó díja: 6 426 Ft/óra), vagy
o tűzcsapra szerelt, sorszámozott passzdarab alkalmazásával,
3
napi 5 m -t meghaladó technológiai vízigény esetén, lehetőség szerint tűzcsapra plombált
tűzcsapmérővel.

Az oltóvíz biztosítása a tűzoltás szempontjából, így az élet- és értékvédelem szempontjából
kiemelkedő jelentőségű, ezért tűzcsapokra a szerelvényeket kizárólag a Fővárosi Vízművek
szakemberei szerelik és plombálással biztosítják.

A tájékoztatóban szereplő árak 2019 évre vonatkoznak és 27%-os áfát tartalmaznak.
*A kiszállási díj tartalmaz 1 óra helyszínen tartást, ami a víz átadására elegendő.
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2) VÍZHORDÁSI IGÉNYBEJELENTÉSSEL SZEMBEN ELVÁRT KÖVETELMÉNYEK
A vízvételezési kérelem kizárólag írásban, a Vízhordási engedély igénybejelentő formanyomtatvány és
ADATLAP vízhordási kérelemhez dokumentum együttes kitöltésével igényelhető.

az

A kitöltött nyomtatványon és adatlapon feltétlenül szerepelnie kell a következő információknak:







az igénylő, illetve a felhasználó adatai (név, telefonszám, lakcím, nem lakossági felhasználók
esetében cégjegyzékszám, adószám stb.),
felhasználási hely, illetve helyek adatait tételesen megjelölve.
Amennyiben a vízhordási igény több felhasználási helyre vonatkozik, úgy tételesen fel kell sorolni
azon tűzcsapok pontos helyét, amelyről a vízvételezést tervezik.
mi az oka a vízhordási kérelem benyújtásának és milyen igényt szeretnének ezzel kielégíteni?
tervezett napi vízigény mennyiség meghatározása
a vízvételezés időszakának/ütemezésének meghatározása. (adott napok(on), vagy tól-ig)
a vízhordás során használni kívánt technológiákat, a tűzcsapról történő vízhordás módját
úttestben elhelyezett talaji tűzcsapról történő vízvételezés esetében közterület-foglalási engedély és
forgalomtechnikai terv beszerzése szükséges, amely a felhasználó feladata.

Társaságunk a vízhordási engedély kiadását szolgáltatási díj ellenében végzi.

3) AZ IGÉNYBEJELENTÉS MEGFELELŐSÉGI SZEMPONTJAI





Hiánytalanul kitöltött Vízhordási engedély igénybejelentő formanyomtatvány és az ADATLAP
vízhordási kérelemhez dokumentum, a fentebb leírt szempontok figyelembe vételével, a szükséges
mellékletek benyújtásával.
Az igény bejelentését, minden esetben a vízvételezés megkezdését megelőzően legalább 15 naptári
nappal korábban kell benyújtani.
Az igénylés megtételéhez – nem lakossági felhasználók részéről – aláírási címpéldány és cégkivonat
vagy egyéni vállalkozás igazolására szolgáló irat szükséges.
Amennyiben az igénylő, illetve felhasználó és az ügyintézőjének személye nem azonos, abban az
esetben a Vízhordási engedély igénybejelentő nyomtatvány és a 30 napot meghaladó időtartamú
vízvételezésre kötött szerződés aláírásához a képviseleti jog igazolása vagy meghatalmazás
szükséges (a Polgári Törvénykönyvben és a Polgári perrendtartásról szóló törvényben foglaltak
szerint).

A nem megfelelően benyújtott igénybejelentések hiánypótlásra, vagy elutasításra kerülnek.

4) AZ IGÉNYBEJELENTÉS ELBÍRÁLÁSÁNAK A MENETE
A vízhordási engedély kiadása előtt Társaságunk megvizsgálja, hogy a kérelemben szereplő tűzcsap
alkalmas-e a vízvételezésre. A tűzcsapról történő vízvételezésre vonatkozó szabályokat, jogokat és
kötelezettségeket külön szerződésben vagy engedélyben rögzítjük. A szerződés, illetve engedély határozott
időtartamra szól.
A vízhordási engedély legtöbb esetben átalánydíj számításával adható ki.
Egyedi elbírálás alapján tűzcsapra szerelhető vízmérőt adhatunk, ha műszaki becsléssel nem határozható
meg a várhatóan felhasználásra kerülő vízmennyiség mértéke. Ebben az esetben, a tűzcsapra szerelhető
vízmérő Társaságunk óvadék ellenében szereli fel a meghatározott tűzcsapra, az ügyintézői díj befizetését
és a vízhordási szerződés aláírását követően. A tűzcsapra szerelt vízmérő sérülésmentes megőrzése a
kérelmező feladata.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy vízhordási engedély legfeljebb az adott év december 31-ig adható ki.

5) AZ IGÉNYBEJELENTÉS ELUTASÍTÁSRA KERÜL AZ ALÁBBI ESETEKBEN
 Korábbi szabálytalan vízvételezés esetében.
 Amennyiben a korábbi vízhordási engedélyek kiadása során a vízigény és a ténylegesen felhasznált
vízmennyiség között nagymértékű eltérés volt tapasztalható.
A tájékoztatóban szereplő árak 2019 évre vonatkoznak és 27%-os áfát tartalmaznak.

 A kérelemben megjelölt felhasználási hely rendelkezik vízbekötéssel, amelyről az igénybejelentésben
megjelölt vízigény biztosítható, vagy nincs az igény kielégítésére alkalmas tűzcsap.
 Ha az igénybejelentő szerződéses folyószámláján lejárt határidejű vagy vitatott számlatartozást tart
nyilván társaságunk vagy megbízottja.
 Ha a vízigény egyéb módon, tűzcsap igénybevétele nélkül megoldható.
 Ha a benyújtott igény a vízhordási engedélyek kiadásának elveivel nincs összhangban.

6) VÍZDÍJ ELSZÁMOLÁSA
Befizetése a központi ügyfélszolgálatunk pénztárában történhet készpénzzel vagy bankkártyával
kiegyenlítve, illetve 100 000 Ft feletti összegnél átutalással társaságunk számlaszámára. A vízhordási
engedélyek díjainak mértékét a mindenkor aktuális Szolgáltatások díjszabása tartalmazza, mely
weboldalunkon (www.vizmuvek.hu) megtekinthető.
Díjak, költségek




A vízhordási engedély ügyintézői díja: 29 083 Ft
3
Tűzcsap használati díj: 25,4 Ft/m
A felhasználni kívánt vízmennyiség utáni vízdíj: mindenkor aktuális Szolgáltatások díjszabása
tartalmazza, Ft/m3

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a vízvételezés, kizárólag abban az esetben kezdhető meg, ha a
felhasználó valamennyi felmerülő költséget előre megfizetett, a vízvételezésre vonatkozó szerződés a
felek által aláírásra került és a vízvételezést a szolgáltató írásban engedélyezte.

7) SZABÁLYTALAN VÍZVÉTELEZÉS KÖVETKEZMÉNYEI
Szolgáltató a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja
amennyiben:

súlyos szerződésszegése esetén,

 a Felhasználó nem, vagy nem kizárólagosan az általa megjelölt közterületi tűzcsapról vételezi a vizet,
 a Felhasználó nem a megadott forgalmi rendszámmal rendelkező gépjárművekkel és munkagépekkel
vételezi a vizet,
 Szolgáltató a vízmérő és a vízvételezés ellenőrzése során azt tapasztalja, hogy a Felhasználó
vízmérő nélkül fogyaszt,
 a Felhasználó a szerződés lejáratát követően, vagy nem a szerződés szerint vételezi a vizet.
Felhasználó kötbér megfizetésére kötelezhető.
A tűzcsapról történő engedély nélküli, vagy megadott engedély esetében nem a vonatkozó szerződésben
vagy engedélyben foglaltak szerinti vízvételezés, szabálytalan közműhasználatnak minősül, mely alapján a
szolgáltató Üzletszabályzatban meghatározott kötbér érvényesítésére jogosult a szabálytalan
közműhasználóval szemben.
A vízvételezést a Fővárosi Vízművek Zrt. munkatársain kívül a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.
és/vagy az illetékes rendőrkapitányság munkatársai is ellenőrizhetik, ezért az engedély másolatának
minden esetben a helyszínen rendelkezésre kell állnia.

Fővárosi Vízművek Zrt.

A tájékoztatóban szereplő árak 2019 évre vonatkoznak és 27%-os áfát tartalmaznak.

