A felhasználó kötelezettségei
A Felhasználó az Üzletszabályzat más pontjaiban, valamint a jogszabályokban
meghatározottakon túlmenően, különösen az alábbiakra köteles:

a Víziközmű-szolgáltató által nyújtott szolgáltatás díjának számla alapján, a
számlán feltüntetett fizetési határidőig történő megfizetésére;

a Felhasználó adataiban és személyében bekövetkező változás jogszabályban
meghatározott határidőn belüli bejelentésére;

a szolgáltatást kizárólag a közszolgáltatási szerződésben meghatározott célra
igénybe venni;

a házi szennyvízhálózat építési követelményeknek megfelelő kialakítására,
üzemképes állapotának fenntartására (szennyvízbekötés esetén);

az ingatlan ivóvízellátását és szennyvízelvezetését szolgáló berendezések
állapotát rendszeresen (legalább havonta) ellenőrizni, a tulajdonában álló
berendezések
karbantartásáról
gondoskodni,
továbbá
az
észlelt
rendellenességeket a Víziközmű-szolgáltatónak haladéktalanul bejelenteni; az
ellenőrzési kötelezettség megvalósulásának bizonyítása a Felhasználót terheli.

lakossági Felhasználó esetében előzetesen egyeztetett időpontban az ingatlan
víziközmű-hálózatának ellenőrzését a Víziközmű-szolgáltató számára lehetővé
tenni; míg nem lakossági Felhasználó esetében a bebocsátott szennyvíz
minőségének ellenőrzésére előzetes értesítés nélkül is sor kerülhet. Az ellenőrzés
végrehajtását a Felhasználó köteles elősegíteni.

a Víziközmű-szolgáltató általi ellenőrzés során a házi ivóvíz- és
szennyvízhálózaton, valamint a csatlakozó hálózaton észlelt hibák kijavításáról,
illetőleg az előírásoktól eltérő víziközmű-használat megszüntetéséről azonnal
gondoskodni;

a vízmérő akna, illetve vízmérőhely hozzáférhetőségének biztosításáról és
tisztántartásáról, a lejutást biztosító eszközről (létra) a vízmérő fagy, rongálás és
eltulajdonítás elleni védelméről gondoskodni, továbbá a vízmérő rendellenes
működéséről a Víziközmű-szolgáltatót haladéktalanul értesíteni. A vízmérő
elfagyásából, rongálásából, valamint eltulajdonításából eredő kár esetén az új
vízmérő beszerelésével kapcsolatos valamennyi költség a Felhasználót terheli;

a vízmérő hitelesítési cseréjének szabályszerű és határidőben történő
végrehajtása érdekében a hozzáférést a Víziközmű-szolgáltató számára
biztosítani;

a vízmérő és a leszerelését megakadályozó zárak sértetlen állapotának megőrzését
és védelmét biztosítani, ezek sérülése esetén a Víziközmű-szolgáltatót
haladéktalanul értesíteni;

tudomásul venni, hogy az ivóvíz-törzshálózatba bekötött csatlakozó és/vagy házi
ivóvízhálózat helyi (egyedi) vízbeszerzési helyhez kapcsolt vezetékkel (hálózattal)
összekötni szigorúan tilos

tartózkodni a bekötővezetéknek és a csatlakozó és/vagy házi ivóvízhálózatnak
elektromos hálózat és berendezés, villámhárítók földelési céljára történő
használatától;

a tulajdonában lévő fogyasztásmérőket hitelesíttetni, illetve a mindenkori
mérésügyi jogszabályokban foglalt előírásokat betartani;





tudomásul venni, hogy a csapadékvizek szennyvízelvezető hálózatba történő
bevezetése tilos;
tartózkodni a jogszabály által tiltott szennyező és veszélyes anyagok szennyvízbe
történő bevezetésétől;
tilos olyan szennyezőanyag-tartalmú szennyvíz és szennyezőanyag bevezetése
(bebocsátása), amely
 a szennyvízelvezető műben dolgozók egészségét – munkakörük ellátásával
összefüggésben – veszélyezteti, és ezzel egészségkárosodást okoz vagy
okozhat,
 a szennyvízelvezető és - tisztító, valamint az iszapkezelő mű üzemszerű
(rendeltetésszerű) működését akadályozza, veszélyezteti, a műtárgyakat,
berendezéseket rongálja, illetve rendeltetésszerű használatra alkalmatlanná
teszi,
 a szennyvízelvezető és -tisztítóműből kibocsátva környezetkárosodást,
illetve a befogadó káros szennyezését okozhatja,
 a szennyvíziszap környezetvédelmi követelményeknek megfelelő,
biztonságos elhelyezését, lerakását, illetve felhasználását akadályozza.

Felhasználó által végzett ellenőrzések és karbantartások
A Felhasználó a tulajdonában lévő házi ivóvíz- és szennyvízhálózatot, illetve a csatlakozó
hálózat műszaki állapotát rendszeresen ellenőrzi és az észlelt hibák kijavításáról
haladéktalanul gondoskodik.
Házi, illetve csatlakozó ivóvíz- és szennyvízhálózat meghibásodása esetén, ha a hibára utaló
jelet a Felhasználó észlelte, köteles a Víziközmű-szolgáltatónak az aktuális mérőállás
megjelölésével haladéktalanul bejelenteni a hibát, illetve a hiba kijavításáról azonnal
gondoskodni.
A Víziközmű-szolgáltató a Felhasználó bejelentésének közlésétől számított 5 napon belül
köteles a helyszíni ellenőrzést kezdeményezni. Az értesítésben a Víziközmű-szolgáltató
felhívja a Felhasználó figyelmét az időpont-egyeztetés lehetőségére azzal, hogy az
ellenőrzésre legalább heti egy munkanapon 20 óráig lehetőséget biztosít, valamint a
Víziközmű-szolgáltató időpont-egyeztetésre alkalmas elérhetőségére.
A helyszíni ellenőrzés lefolytatásában a Felhasználó köteles együttműködni, ellenkező
esetben:
 nem dokumentálható az, hogy a meghibásodás következtében az elfolyt ivóvíz a
szennyvíz elvezetésére szolgáló hálózatba jutott-e vagy sem,
 nem kerülhet megállapításra az ivóvíz környezetben történt elszivárgásának ténye,
 a házi ivóvízhálózat vagy a csatlakozó vízhálózat meghibásodásának időszakában
elfogyasztott ivóvíz és szennyvíz mennyiségét a hiteles fogyasztásmérőn ténylegesen
megmért mennyiséggel kell számításba venni.
A Felhasználó köteles a Víziközmű-szolgáltató számára a hiba keletkezésének helyét
ellenőrizhető módon bemutatni és a javítást számlával igazolni.

A helyszíni ellenőrzés során rögzíteni kell, hogy a meghibásodás következtében az elfolyt
ivóvíz a szennyvíz elvezetésére szolgáló hálózatba jutott-e vagy sem.
A felek a helyszíni ellenőrzés lezárását követő 15 napon belül kötelesek egymással
elszámolni.
A Víziközmű-szolgáltató a csatlakozó ivóvízhálózat, a házi ivóvízhálózat és a házi
szennyvízhálózat Felhasználók által elvégzendő rendszeres ellenőrzésének és
karbantartásának részletes szabályait az Üzletszabályzatában az alábbiak szerint rögzíti:
1.

A fogyasztásmérők, továbbá a házi ivóvíz- és a csatlakozó hálózat ellenőrzése és
karbantartása:
 A Felhasználó a felhasználási hely, az Elkülönített Vízhasználó az elkülönített
Felhasználói hely használata során az alábbi havi gyakoriságú ellenőrzési és
karbantartási feladatokat köteles elvégezni/ellátni:
 a vízmérőaknában vagy az elkülönített Felhasználói helyen lévő
szerelvények szemrevételezéses ellenőrzése,
 a fogyasztásmérők leolvasása és a fogyasztási adatok összehasonlítása az
addigi havi fogyasztási adatokkal,
 az elkülönített Felhasználói helyen vagy mellékszolgáltatási szerződéssel
nem érintett felhasználási helyen legalább 1 percen át annak ellenőrzése,
hogy vízfogyasztás nélkül (a házi ivóvízhálózaton minden vízvételi hely
zárt állapota mellett) a vízmérő mutat-e fogyasztást,
 az elkülönített Felhasználói helyen vagy mellékszolgáltatási szerződéssel
nem érintett felhasználási helyen az épületen belül lévő vízvételi
helyeken (konyha, fürdőszoba, WC, mosókonyha, garázs, stb.) a kifolyó
csapok, a falba épített sarokszelepek, valamint kiemelten a vízmelegítők
biztonsági
szelepeinek
és
WC
tartályok
töltőszelepeinek
szemrevételezéses ellenőrzése,
 az épületen kívül lévő vízvételi helyeken (kerti csap, öntözőrendszer stb.)
az elzárószerelvények állapotának szemrevételezéses ellenőrzése,
 a ritkán használt vezetékek, szerelvények átöblítése a pangó víz
kiengedésével.


A havi ellenőrzéseken és karbantartásokon felül éves gyakorisággal javasolt az
alábbiak ellenőrzése és karbantartása:
 a vízmérőakna fala, födémje, aknahágcsója és fedlapja szerkezeti
állapotának szemrevételezéses ellenőrzése,
 a vízmérőakna zárhatóságának ellenőrzése,
 a vízmérőaknában lévő szerelvények működőképességének nyitászárással történő ellenőrzése,
 az elkülönített Felhasználói helyen vagy mellékszolgáltatási szerződéssel
nem érintett felhasználási helyen az épületen belül lévő vízvételi
helyeken (konyha, fürdőszoba, WC, mosókonyha, garázs stb.) a
kifolyócsapok és a falba épített sarokszelepek működőképességének
nyitás-zárással történő ellenőrzése,










2.

az elkülönített Felhasználói helyen vagy mellékszolgáltatási szerződéssel
nem érintett felhasználási helyen a vízmelegítők, tömítéseik,
csatlakozásaik és biztonsági szelepeik ellenőrzése és tisztítása,
 az épületen kívül lévő vízvételi helyeken (kerti csap, öntőző rendszer
stb.) az elzáró szerelvények működőképességének nyitás-zárással
történő ellenőrzése.
Javasolt a házi ivóvíz- és a csatlakozó hálózat 5 éves gyakorisággal történő
nyomáspróbája.
Amennyiben a fenti ellenőrzések során a szolgáltatási pont előtti szakaszon hiba
(csepegés, vízfolyás) tapasztalható, azt a Felhasználónak azonnal jeleznie kell a
Víziközmű-szolgáltató számára, ami alapján a Víziközmű-szolgáltató intézkedik
a hiba javítása iránt.
Amennyiben a fenti ellenőrzések során a szolgáltatási pont utáni szakaszon
(Felhasználói oldalon) bármilyen hiba tapasztalható (csepegés, vízfolyás vagy a
vízmérő zárt szerelvények mellett is fogyasztást mutatott/mért), azt a
Felhasználónak vagy az Elkülönített Vízhasználónak saját költségén kell
kijavíttatnia, és a hibáról, valamint annak javításáról a Víziközmű-szolgáltatót
tájékoztatni köteles.
Idényes fogyasztási hely téliesítése/lezárása esetén a vízmérőaknában történő
zárás és a leürítőcsap megnyitása után a házi ivóvízhálózaton lévő összes csapot
ki kell nyitni, hogy a rendszerből minden víz távozhasson.
Ezután ellenőrizni kell, hogy a leürítőcsapon víz már nem folyik, és ezzel együtt a
vízmérő nem mér fogyasztást.
A fagy elleni védelem miatt a vízmérőakna, a vezetékek és a szerelvények
hőszigetelése ajánlott.

Házi szennyvízhálózat ellenőrzése és karbantartása:
 A Felhasználó a házi szennyvízhálózat üzemképes állapotának fenntartására
köteles.
 A Felhasználó a felhasználási hellyel, az Elkülönített Vízhasználó az elkülönített
Felhasználói hellyel kapcsolatos használata esetén az alábbi havi gyakoriságú
ellenőrzési és karbantartási feladatokat köteles elvégezni/ellátni::
 szemrevételezéssel ellenőrizni a házi szennyvízhálózat nyomvonalán a
talaj, burkolat, falfelület esetleges átnedvesedését, szaghatást,
 szemrevételezéssel ellenőrizni a házi szennyvízhálózaton található
aknákat, tisztító idomokat, fedlapokat, a lezáró fedelek szintjének
megfelelőségét a csapadékvíz bejutásának megakadályozására, valamint
hogy nem került-e idegen anyag (rongy, kő, deszka, műanyag tárgy, stb.)
a rendszerbe, vagy nincs-e lerakodás a rendszeren (a fenékszinten álló
szennyvíz kezdődő dugulásra utalhat),
 szemrevételezéssel ellenőrizni a szennyvíz-keletkezési helyeken a
szifonokat, a padlóösszefolyókat, WC-k bűzelzáróit, mert hosszabb
használaton kívüli helyzetben ezekbe nem kerül elfolyó víz, és a párolgás
miatt szaghatás jelentkezhet.
 A havi ellenőrzéseken felül éves gyakorisággal javasolt szemrevételezéssel
ellenőrizni a szennyvízaknákat, az aknafal, a födém, aknahágcsó és a fedlap
szerkezeti állapotát.





Amennyiben a fenti ellenőrzések során bármilyen hiba tapasztalható azt a
Felhasználónak vagy az Elkülönített Vízhasználónak saját költségén kell
kijavíttatnia.
Idényes fogyasztási hely téliesítése/lezárása esetén a fagyveszély miatt célszerű
a szifonokat, padlóösszefolyókat, WC-k bűzelzáróit fagyálló folyadékkal
feltölteni.

3.

A 10 m3/nap átlagfogyasztás feletti felhasználási hely további ellenőrzési és
karbantartási javaslata:
 A 10 m3/nap átlagfogyasztás feletti felhasználási hely esetén javasolt a
fogyasztási adatokról naponta naplót vezetni, a házi ivóvízhálózaton vagy
csatlakozó ivóvízhálózaton történt javításokról karbantartási naplót vezetni, és a
megelőző 12 havi átlagfogyasztásától indokolatlan mértékben eltérő fogyasztást,
vagy a fogyasztásmérő rendellenes működését a Víziközmű-szolgáltatónak
haladéktalanul bejelenteni.

4.

Szennyvíz-előkezelő művel rendelkező felhasználási hely további ellenőrzési és
karbantartási javaslata:
 A szennyvíz-előkezelő mű ellenőrzését és karbantartását a berendezéshez
biztosított kezelési és karbantartási utasításban leírtak szerint el kell végezni.

5.

Szennyvízmennyiség-mérővel rendelkező felhasználási hely további ellenőrzési
és karbantartási javaslata:
 A szennyvízmennyiség-mérő ellenőrzését és karbantartását a berendezéshez
biztosított kezelési és karbantartási utasításban leírtak szerint el kell végezni.
 Az ingatlan rendszeres használata idején havi gyakorisággal javasolt a
fogyasztásmérők leolvasása, és a fogyasztási adatokat összehasonlítása az addigi
havi fogyasztási adatokkal.

6.

Házi szennyvízátemelővel rendelkező felhasználási hely további ellenőrzési és
karbantartási javaslata:
 Az ingatlan rendszeres használata idején havi gyakorisággal javasolt
szemrevételezéssel ellenőrizni:
 szivattyú nyomóoldali vezetékén a talajátnedvesedést vagy szivárgást,
 a szennyvíztartályban a kirakodást, vagy elzsírosodást,
 a szintvezérlő úszókapcsolót és a szivattyú állapotát,
 a szivattyú leállása után a visszacsapószelep működését (nem lehet
visszafolyás a szennyvíztartályba), valamint
 a villamos kapcsolódobozt, különösen a külsérelmi nyomokra és a
melegedésre figyelemmel.

