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TÁJÉKOZTATÓ A SZENNYVÍZ-BEKÖTÉS LÉTESÍTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES FELTÉTELEKRŐL
ÉS A FELHASZNÁLÓ FELADATAIRÓL
A közműves szennyvízelvezetést a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény, illetve
az annak végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet, valamint a felszíni vizek minősége
védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII.21.) Korm. rendelet és a szennyező anyagok
kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004.
(XII.25.) KvVM rendelet szabályozza.
Az alábbi tájékoztatóval szeretnénk Önnek segítséget nyújtani a gördülékenyebb ügyintézés
érdekében (a tájékoztatót a fenti jogszabály, Kormány rendelet, valamint a szabványban foglaltak
figyelembe vételével készítettük).
Általános tudnivalók
Igénylés:
A víziközmű-törzshálózat mentén fekvő ingatlanok víziközmű-törzshálózatba történő bekötését
külön-külön bekötővezetékkel kell megvalósítani, melyet az alábbi személyek kezdeményezhetnek:
 az ingatlan tulajdonosa
 vagy egyéb jogcímen használója, az ingatlan tulajdonosának írásbeli hozzájárulásának
birtokában
Amennyiben Ön, mint megrendelő nem az ingatlan kizárólagos tulajdonosa, be kell szereznie a
tulajdonos(ok) írásbeli hozzájárulását.
Egy ingatlan ellátására több szennyvíz-bekötővezeték csak műszakilag indokolt okból, a szolgáltató
hozzájárulásával létesíthető.
Szerződéses szolgalom:
Amennyiben az ingatlan előtt szennyvíz - törzshálózat nem üzemel, a szomszédos
magántulajdonban álló ingatlan előtt azonban igen, – az ingatlantulajdonosok megállapodása
(szerződéses szolgalom) alapján – a szomszédos ingatlan igénybevételével az Ön ingatlana is
beköthető a szennyvíz-törzshálózatba.
A szolgalmi jog alapítására vonatkozó szerződésnek tartalmaznia kell a bekötővezeték
elhelyezésével, az ingatlan használatával kapcsolatos kölcsönös jogokat és kötelezettségeket. A
szolgáltatói hozzájárulás iránti kérelemhez csatolni kell a szolgalom alapítására vonatkozó
szerződést, valamint a területileg illetékes ingatlanügyi hivatal (földhivatal) által érkeztetett,
szolgalom-alapítás iránti ingatlan-nyilvántartási kérelem-másolatát is.
Megállapodás hiányában – ha a szomszédos ingatlant érintő bekötővezeték megvalósítása és
üzemeltetése az ingatlan rendeltetésszerű használatát nem zárja ki, vagy lényegesen nem
akadályozza – a járási hivatal a szomszédos ingatlanra az uralkodó telek tulajdonosa kérelmére
szennyvízelvezetési szolgalmat alapíthat. A tűrési kötelezettséget azonban meg kell szüntetni, ha a
szolgalmi jog alapján ellátott telek (uralkodó telek) mentén a szennyvíz-törzshálózat megépült, és
az abba való bekötés – a meglévő állapothoz képest – nem okoz aránytalan hátrányt.

T-22-a./2019/2

Közös bekötés:
Ha csak közös bekötéssel oldható meg a szennyvízszolgáltatás, az igénybejelentő és a víziközműszolgáltató előzetesen megkötött szerződése szerint több szomszédos felhasználási hely ellátására
közös bekötővezeték és csatlakozó hálózat építhető.
Közös bekötés esetén a felhasználási helyek tulajdonosai– a víziközmű közös használatából eredő
jogok és kötelezettségek egymás közötti gyakorlását külön szerződésben rögzítik.
Az igénybejelentés mellékletét képező szerződésben meg kell nevezni a víziközű-szolgáltatás
díjának – az esetleges víziközmű-fejlesztési hozzájárulás – megfizetésére kötelezett felhasználót..
Amennyiben vízvezetési szolgalom alapítása szükséges, a szolgalom-alapítás iránti ingatlannyilvántartási kérelemnek a földhivatal iktatóbélyegzőjével ellátott igazolását is csatolni szükséges
az igénybejelentéshez.
ÚJ SZENNYVÍZBEKÖTÉS LÉTESÍTÉSÉNEK FOLYAMATA
1. IGÉNYBEJELENTÉS
A szennyvízbekötés megvalósítása személyesen az ügyfélszolgálati irodáinkban, illetve írásban a
Vízvonal e-mail címére, vagy postacímünkre küldött levélben kezdeményezhető.
Szükséges dokumentumok:
- Az igénybejelentő (víziközmű-szolgáltatás igénybejelentő és ajánlatkérő nyomtatvány)
hiánytalanul kitöltött dokumentum, mely tartalmazza:
- az illetékes Önkormányzat nyilatkozatát arról, hogy a bekötni kívánt ingatlan előtti
közterületen van-e burkolatbontási tilalom illetve a burkolatbontáshoz milyen feltételekkel
járul hozzá
Továbbá a kitöltött dokumentumhoz csatolni szükséges az alábbiakat:
- Hivatalos térképmásolat, 1 példányban, 60 napnál nem régebbi, nem hivatalos másolat is
megfelelő.
- Tulajdoni lap 1 példányban, 60 napnál nem régebbi, nem hivatalos másolat is megfelelő.
- Tulajdonosi hozzájárulás. Több tulajdonos esetén tulajdonosi hozzájárulások (Külön
nyilatkozaton, vagy Társaságunk által biztosított, illetőleg a honlapról letölthető "Tulajdonosi
hozzájárulás " nyomtatványon benyújtva)
- Használati jogcím igazolása, ha az igénybejelentő a felhasználási helynek nem
tulajdonosa (pl. bérleti szerződés)
- Bekötési terv 2 példányban, a kitöltött igénybejelentő terv jóváhagyásához nyomtatvánnyal
együtt,
- nem lakossági felhasználó, valamint 3 lakásosnál nagyobb társasház igénybejelentés
esetén belső hálózati gépészeti tervdokumentáció 2 példányban, a fenti igénybejelentő
terv jóváhagyásához nyomtatványon ezt is megjelölve - ennek jóváhagyása díjköteles.
(Minden más esetben is beadható a belső hálózati gépészeti terv dokumentáció, tekintve
ennek jóváhagyása a használatbavételi engedély alapfeltétele.)
Ha a szolgáltató szükségesnek tartja, további dokumentumok benyújtását kérheti.
2. ADATFELDOLGOZÁS, HIÁNYZÓ DOKUMENTUMOK ELLENŐRZÉSE
Társaságunk a beadott és rendelkezésre álló dokumentumokat, illetve adatokat formailag és
tartalmilag ellenőrzi. Az esetleges hiányosságokról a benyújtás időpontjában személyesen, a
későbbiekben rögzített telefonhívás során, illetve levélben vagy a Vízvonal (vizvonal@vizmuvek.hu)
e-mail címéről küldött levélben legkésőbb 5 napon belül tájékoztatjuk igénylőt.
3. KÖZMŰEGYEZTETÉS ÉS FORGALOMTECHNIKAI TERV ELKÉSZÍTÉSE
A szennyvízbekötéssel járó munka közutat, közterületet is érinthet, illetve a nyomvonal egyéb
közműveket keresztezhet, ezért a munka megkezdése előtt a területileg illetékes Önkormányzattól
és/vagy a terület egyéb tulajdonosától, illetve kezelőjétől tulajdonosi hozzájárulást és közterület*2019. január 1-től érvényes árak és 27%-os áfát tartalmaznak.

bontási vagy más néven, munkakezdési engedélyt kell kérni. Az engedély nem azonos azzal,
amelyet a Szolgáltatás-megrendelő nyomtatványon kap.
A bontási engedély kiadásának előfeltétele, a közműegyeztetés és a forgalomtechnikai terv
benyújtása, melynek elkészítésével a Fővárosi Vízműveket is megbízhatja a Szolgáltatásmegrendelő nyomtatvány V. pontjának kitöltésével.
A szükséges dokumentumok költségei:



Közműegyeztetés

66.929 Ft*

(Tartalmazza az e-közmű rendszerben történő adategyeztetés díját is)

Forgalomtechnikai terv

47.498 Ft*.

Amennyiben a fenti dokumentumok elkészítését a Megrendelő végzi el, kérjük, hogy azok
(közműegyeztetés, forgalomtechnikai terv, közútkezelői hozzájárulás, tulajdonosi hozzájárulás,
útüzemeltetői hozzájárulás) eredeti példányait szíveskedjék társaságunkhoz eljuttatni.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a közműegyeztetés és a forgalomtechnikai terv érvényességi ideje
eltérő lehet (6 hónapig vagy 1 évig) érvényes.
Amennyiben a felhasználó a Fővárosi Vízműveket bízza meg a forgalomtechnikai terv és a
közműegyeztetés elkészítésével, és a bekötés megvalósításának feltételei (befizetés, aláírt
szolgáltatási szerződés) a Szolgáltatói hozzájárulás keltétől számított 6 hónapon belül a
Megrendelő bármely okból történő elállása folytán vagy a Megrendelő érdekkörében felmerülő
bármely okból nem valósulnak meg, akkor a Szolgáltató a forgalomtechnikai terv és a
közműegyeztetés költségét jogosult érvényesíteni, melyet a Megrendelő köteles 30 napon belül
megfizetni. Tájékoztatjuk, hogy a víz- és szennyvízbekötés egyidejű létesítése esetén a
közműegyeztetés és a forgalomtechnikai terv együttes tartalommal is elkészíthető és benyújtható.
4. TERVJÓVÁHAGYÁS
A szennyvízbekötés igénybejelentésének benyújtásával egy időben, 2 példányban szennyvíztörzshálózatba történő bekötési tervet is mellékelni szükséges az Igénybejelentő terv
jóváhagyásához megnevezésű formanyomtatványon. Amennyiben rendelkezik (két évnél nem
régebbi) elvi nyilatkozattal azt mellékelni szükséges.
Az 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet 5. mellékletének B pontja részletezi az ivóvíz-törzshálózatba
való bekötés hozzájáruláshoz szükséges terv tartalmát, amely az ingatlan 60 napnál nem régebbi
tulajdoni lap másolatán és ingatlan-nyilvántartási térképmásolatán (TAKARNET rendszerből
származó másolat megfelel) kívül még a következőket foglalja magában:
1.






Műszaki leírás:
a kérelmező (tulajdonos) nevét, postai címét;
az elvezetendő szennyvíz napi átlagos és csúcsidei mennyiségét (m3/nap), minőségét;
az előtisztításra, valamint az előtisztítás utáni szennyvízminőségre vonatkozó adatokat;
a szennyvízhálózathoz tartozó berendezések (átemelő, szennyvíz előtisztító berendezés
stb.) rövid leírását, műszaki jellemzőit;
a tervezői nyilatkozatot a hatályos jogszabályok betartására vonatkozóan.

2. Helyszínrajz –M 1:200, M 1:500 léptékben feltüntetve:
o az érintett ingatlant és annak helyrajzi számát, illetve házszámát;
o a szennyvízhálózatok nyomvonalát, átmérőjét, anyagát, lejtését, jellemző pontjainak
abszolút magassági adatait, a szennyvízhálózathoz tartozó berendezések (aknák,
szennyvíz-előtisztító berendezés, szennyvíz-mennyiségmérő, stb.) helyét;
o a szennyvízhálózattal érintett létesítményeket;
o hossz-szelvényt és felhasználói egyenérték meghatározást.
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3. Nem lakossági felhasználók vagy 3 lakásosnál nagyobb társasházak szennyvízkibocsátása esetén a szennyvízhálózathoz tartozó létesítmények és berendezések
építészeti és gépészeti általános tervét is be kell nyújtani 2 példányban.
4. Alaprajzok és függőleges csőterv M 1:50 léptékben
o szintenkénti alaprajzok
o függőleges csőterv
A szennyvízhálózati tervek véleményezése személyesen vagy postai úton, a Fővárosi Vízművek
Zrt. Üzletszabályzatának 1. számú mellékletében felsorolt elérhetőségeken kérvényezhető.
Felhívjuk figyelmét, hogy társaságunk a tervek jóváhagyását díj ellenében végzi, amely
összegéről honlapunkon a Letölthető nyomtatványok oldalon a 11.Szolgáltatások
díjszabása* pontban tájékozódhat. Ha a benyújtott terv a szennyvízbekötés megvalósítására
nem alkalmas, a Fővárosi Vízművek Zrt. annak kiegészítését vagy új terv benyújtását kérheti.
Továbbá szeretnénk tájékoztatni, hogy a bekötési tervdokumentációkat közműegyeztetéssel és
forgalomtechnikai tervvel, közútkezelői hozzájárulással, tulajdonosi hozzájárulással, útüzemeltetői
hozzájárulással együtt áll módunkban befogadni jóváhagyásra.
A tervek műszaki elbírálása, az esetlegesen sorra kerülő hiánypótlás, helyszíni kivizsgálás vagy
egyéb eljárás alapján történik. A tervek elbírálási ideje 8 nap, melyek jóváhagyás esetén postán
kerülnek kiküldésre vagy a központi ügyfélszolgálati irodában (Budapest, XIII. ker. Váci út 182.)
személyesen vagy meghatalmazottja által átvehetők a tervjóváhagyási díj befizetését követően.
5. VÍZIKÖZMŰ-FEJLESZTÉSI HOZZÁJÁRULÁS MEGFIZETÉSE
A 2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról 55/H.§ szerint;
Mentes a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás díja alól a legfeljebb
szennyvízvezeték bekötése.

160

mm

átmérőjű

69. §11 szerint;
(1) A nem lakossági felhasználó a víziközmű-szolgáltatóval kötött szerződésben foglaltak szerint a
víziközmű-szolgáltató részére víziközmű-fejlesztési hozzájárulást fizet,
a) közszolgáltatási szerződéses jogviszony esetében a felhasználási helyen biztosítandó
szolgáltatási kapacitásért,
b) a víziközmű-szolgáltatásba bekapcsolt ingatlanhoz biztosított kapacitás általa kezdeményezett
bővítéséért,
c) a víziközmű-szolgáltatás minőségének (a víz minőségi paramétereinek) általa igényelt emelése
esetében, továbbá
d) az új bekötés megvalósítását megelőzően, ha a bekötés a nem lakossági felhasználó által, nem
továbbértékesítésre épített újépítésű lakás víziközmű-szolgáltatását szolgálja.
(2) Nem kell víziközmű-fejlesztési hozzájárulást fizetnie a központi költségvetési szervnek és
intézményének, a helyi önkormányzatnak és annak költségvetési intézményének, valamint
normatív állami támogatásban részesülő, közfeladatot ellátó, nem nyereség- és vagyonszerzési célt
szolgáló egyéb intézménynek.
6. SZOLGÁLTATÓI HOZZÁJÁRULÁS KIADÁSA
A Fővárosi Vízművek Zrt. a fentiekben részletezett feltételeknek megfelelő igénybejelentés és
tervdokumentáció benyújtást követően Szolgáltatói hozzájárulásban 8 nap múlva tájékoztatja a
bejelentőt arról, hogy milyen további feladatokat ás fizetési kötelezettségeket kell teljesíteni a
szennyvízbekötés megvalósítása érdekében. A Fővárosi Vízművek Zrt. nem lakossági felhasználók
esetében a szolgáltatói hozzájárulásban megállapítja a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás összegét
is.
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A Szolgáltatói hozzájárulás a következőket tartalmazza:
 a kialakítandó szennyvízbekötéssel érintett ingatlan pontos címét és helyrajzi számát;
 a víziközmű-hálózat igényelt szolgáltatás teljesítésére való alkalmasságát;
 a szennyvízbekötés létesítésének műszaki feltételeit;
 a szennyvízbekötés megvalósításának árajánlata;
 a közszolgáltatási szerződés 2 példányát;
 nem lakossági felhasználók esetében az 5. pontban részletezettek szerint a víziközműfejlesztési hozzájárulás fizetési kötelezettség fennállását és összegét, valamint az arról
kiállított számlát;
 nem lakossági felhasználók esetében az 5. pontban részletezettek szerint a vízközműfejlesztésről szóló megállapodás 2 példányát;
 üzem esetén a szennyvíz előzetes tisztítását szolgáló berendezés meglétét és a
törzshálózatba vezetett szennyvíz minőségi paramétereit.
Figyelem!
A Szolgáltatói hozzájárulás a kiállítástól számított 6 hónapig, míg a bekötés megvalósításának
költségére vonatkozó ajánlat 60 napig érvényes.
A Fővárosi Vízművek Zrt. az igénybejelentést elutasítja, ha
 törzshálózat műszakilag nem elérhető, vagy annak kapacitása nem elegendő az igényelt
szolgáltatás biztosítására;
 bekötővezeték kiépítése vagy átépítése szükséges és annak költségeit a bejelentő nem
vállalja;
 a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás fizetésére kötelezett felhasználó a hozzájárulás fizetési
kötelezettségének nem tesz eleget;
 a bekötővezeték kialakításának nincsenek meg a műszaki feltételei, vagy
 az adott felhasználási helyen lejárt határidejű vagy vitatott díjtartozás áll fenn.
7. ÚJ SZENNYVÍZ-BEKÖTŐVEZETÉK KIVITELEZÉSE
A 2011. évi CCIX. Törvény a víziközmű-szolgáltatásról 55/I. § szerint;
Az ivóvíz-bekötővezeték kiépítésére, fertőtlenítésére, a helyszíni szemlére, a nyomáspróbára, a
működőképességi és vízzárósági próbára, a geodéziai bemérésre és a vízmérési helyen a
bekötési vízmérő beszerelésére, továbbá a szennyvíz-bekötővezeték létesítésére, annak a már
üzemeltetett szennyvíz-törzshálózatra való bekötésére az igénybejelentő - víziközműszolgáltató helyett - a kivitelezési jogosultsággal rendelkező vízszerelők nyilvántartásában
szereplő személynek is megbízást adhat. A kivitelezési jogosultsággal rendelkező
vízszerelők nyilvántartását a műszaki biztonsági hatóság vezeti. A víziközmű-szolgáltató
köteles az igénybejelentővel, valamint az igénybejelentő által megbízott kivitelezési
jogosultsággal rendelkező személlyel együttműködni.
55.J § (2) szerint;
Amennyiben az ivóvíz-bekötővezeték vagy szennyvíz-bekötővezeték létesítésével
kapcsolatban az igénybejelentő nem a víziközmű-szolgáltatót, hanem a kivitelezési
jogosultsággal rendelkező vízszerelők nyilvántartásában szereplő személyt bízza meg, az
ivóvíz-bekötővezeték vagy szennyvíz-bekötővezeték átvételéről és üzembe helyezéséről a
víziközmű-szolgáltató köteles gondoskodni, feltéve, hogy az - a víziközmű-szolgáltató által
elfogadott vagy a műszaki biztonsági hatóság által alkalmassá nyilvánított - kiviteli tervnek
megfelelően készült el.
Ezek költségét, illetve díját a megrendelő köteles megelőlegezni, kivéve ha jogszabály alapján
mentesül a költség és díj megfizetése alól..
Felhívjuk figyelmét, hogy a kivitelezési jogosultsággal rendelkező vízszerelőnek rendelkeznie kell
Munkakezdési és burkolatbontási engedéllyel, melyet kötelező az szennyvíz-törzshálózatra való
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rákötés valamint a műszaki átvétel és üzembe helyezés időpontja előtt társaságunk részére
benyújtani hivatkozva a Víziközmű-szolgáltatás megrendelőn feltüntetett iktatószámra.
Üzemelő kényszeráramoltatású szennyvíz-törzshálózatba a szennyvíz-bekötővezeték
csatlakoztatását kizárólag a Főváros Vízművek Zrt. végezheti, illetve végeztetheti.
A felhasználónak a csatlakozó szennyvízhálózaton a szolgáltatási pont előtt a szennyvíz
összetételének ellenőrzésére alkalmas aknát vagy tisztítónyílást kell kialakítania.
A megrendelőnek vagy írásos meghatalmazással rendelkező meghatalmazottjának biztosítania kell
a Fővárosi Vízművek Zrt. vagy megbízottja részére az üzembe helyezéshez az ingatlanra való
bejutást, illetve az ott történő akadálytalan, zavartalan munkavégzést. Az igénylő vagy
meghatalmazottja aláírásával igazolja az üzembe helyezés, illetve a szennyvízbebocsátás
megkezdésének tényét, időpontját, a számlázás alapjául szolgáló szennyvíz-mennyiségmérő, vagy
ennek hiányában az ingatlan vízfelhasználásának mennyiségét meghatározó vízmérő induló
állását, típusát és gyári számát, a felhelyezett záró elem számát és állapotát.
Felhívjuk a figyelmét, hogy gravitációs rendszerű törzshálózat esetében társaságunk, csak az
ingatlan előtt húzódó szennyvíz-törzshálózat fedlapszintje feletti szifonszinttel rendelkező lefolyókba
jutó szennyvíz károkozás nélküli elvezetését biztosítja. Fedlap szint alatti szifonszinttel rendelkező
lefolyók esetén az ingatlan elöntés elleni védelmét – visszaáramlás elleni műszaki védelem
beépítésével – a felhasználó, illetve a tulajdonos biztosítja.
Továbbá, a szennyvíz-törzshálózatba csak a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló
kormányrendelet vagy hatóság határozatában meghatározott minőségű szennyvíz, illetve
szennyező anyag vezethető be.
Elválasztott rendszerű szennyvíz-elvezető műbe csapadékvizet, egyesített rendszerű
szennyvíz-elvezető műbe a víznyelőn keresztül szennyvizet, továbbá elválasztott rendszer
esetén csapadékvíz-elvezető műbe szennyvizet juttatni tilos.
A szennyvízbekötés megvalósítása során ellenőrzésre kerül az ingatlanon belül
megvalósított házi szennyvízhálózat is, mely kizárólag a következő szempontokra terjed ki:
 nem helyezhető üzembe a szennyvízbekötés, ahol az ingatlanon belüli csatornahálózatra

csapadékvíz rávezetés van, valamint ahol a szennyvíztárolótól nem teljesen elkülönülő háziilletve csatlakozó szennyvízhálózat épült;
 nem terjed ki az ellenőrzés az ingatlantulajdonos üzemeltetésében maradó belső
szennyvízcsatorna-hálózatra, annak műtárgyaira és szerelvényeire (pl. visszacsapó-szelep
stb.).
Első lépésként Önnek ki kell majd választania árajánlatunk alapján valamint a 2011. évi CCIX.
törvény szerint a kivitelezés végrehajtóját, melyeket a Víziközmű-szolgáltatás megrendelő
nyomtatványon kell jelölnie, majd ezek biztosítékaként nyilatkoznia.
Második lépésként teljesíteni kell az alapfeltételeket
o
o
o

a kitöltött és aláírt Víziközmű-szolgáltatás megrendelő nyomtatványt és
az aláírt Szolgáltatási szerződés eredeti példányával együtt társaságunkhoz
visszajuttatni, valamint
a megrendelt szolgáltatás/ok közül árajánlatunk III. pontjában szereplő víziközműszolgáltató részére megfizetendő kötelező díjakat befizetni szíveskedjen. Banki
átutalás esetén, átutalási megbízásán kérjük, hivatkozzon jelen levelünk iktatószámára.
Bankszámlaszámunk: K&H Bank Zrt. 10401000-50526680-56751006
Házipénztárunkban lehetőséget biztosítunk készpénzes vagy bankkártyás befizetésre is.
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o A befizetésekről a végszámlát Társaságunk a bekötés sikeres műszaki átvétele és
számlázásba vételé követően megküldi.
Amennyiben ez a három feltétel együttesen nem teljesül a szolgáltatói hozzájárulás keltétől
számított hat hónapon belül, úgy az igénybejelentést külön értesítés nélkül tárgytalannak
tekintjük.
Felhívjuk figyelmét, hogy a megrendelésétől függően további dokumentumok csatolására lehet
szükség, melyek a Víziközmű-szolgáltatás megrendelő nyomtatványon külön jelzésre kerülnek.
Amennyiben szennyvíz-bekötés kiépítésének legegyszerűbb módját, vagyis a Fővárosi
Vízművek Zrt. kivitelezését választja;
A megrendelés beérkezése illetve az alapfeltételek együttes teljesülése valamint szennyvízbekötővezeték kiépítés költségeinek befizetése után felvesszük a kapcsolatot a megrendelővel és
90 naptári napon belül elvégezzük a bekötési munkát.
Ezek költségét, illetve díját az igénybejelentő köteles megelőlegezni, kivéve, ha jogszabály alapján
mentesül a költség és díj megfizetése alól.
Felhívjuk figyelmét, hogy a téli időszakban (november 15. – március 15. között), ha az
illetékes Önkormányzat, illetve útkezelő
nem ad ki közterület-bontási engedélyt, a
munkavégzés szünetel. Ezen időszak a 90 napos vállalási időbe nem számít bele. Amennyiben a
Megrendelő az illetékes Önkormányzat illetve, útkezelőtől beszerzett érvényes közterületi bontási
engedéllyel rendelkezik, és azt Társaságunknak átadja, a munkát elvégezzük.
Fővárosi Vízművek Zrt.
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