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MEGÁLLAPODÁS SZENNYVÍZMENNYISÉG-MÉRŐ 

ÜZEMELTETÉSÉRŐL 

 
 
amely létrejött az alábbi felek között, alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel 
Megállapodás a   alatti felhasználási hely ivóvízellátására és/vagy 

szennyvízelvezetésére kötött   
 számú víziközmű közszolgáltatási szerződés kiegészítése, annak elválaszthatatlan részét 

képezi. 
 

 
I. SZERZŐDŐ FELEK 

1. Víziközmű-szolgáltató adatai 

Cégnév: DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság  

Székhely: 2600 Vác, Kodály Zoltán út 3.  

Cégjegyzékszám: 13-10-040189  Adószáma: 10863877-2-44  
  
2. Felhasználó adatai  

Természetes személy esetén: 

Név:  
Születési helye:  Születési ideje:  
Anyja neve:  
Lakcíme:  
Levelezési cím:  
*Vezetékes telefonszáma:  *Mobil telefonszáma:  
*E-mail címe:  
Felhasználó azonosítószáma: 

*Kitöltése nem kötelező 

Jogi személy esetén:  

Név/Cégnév:  Cégjegyzékszáma/Nyilvántartási száma:  
Székhelye:  Adószáma:  
Képviselő neve:  Képviselő lakcíme: 
Képviselő anyja neve:  
E-mail címe:  
Felhasználó azonosítószáma: 

 
 

II. A SZENNYVÍZELVEZETŐ RENDSZERBE BOCSÁTOTT SZENNYVÍZ MENNYISÉGÉT AZ ALÁBBI 
SZENNYVÍZMENNYISÉG-MÉRŐ BERENDEZÉSEK MÉRIK 

Szennyvízmennyiség-mérő (/érzékelő/mérőcső/áramlástávadó) 

Típus Sorozatszám/ gyári szám Névleges átmérő Kalibrálás dátuma Méréstartomány 

  DN           mm  m3/h 

Jelfeldolgozó/elektronika/kijelző 

Típus Gyári szám Mérési mértékegység Kalibrálás dátuma A mérő leolvasásának 
dátuma, mérőállás 
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Üzemóra-számláló   

Típus Mérőállása Leolvasásának ideje Mértékegység: 

    

 

 
III. A MEGÁLLAPODÁS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI  

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 
58/2013. (II. 27.) Korm.rendelet (a továbbiakban Rendelet) 63. § értelmében, beépített szennyvízmennyiség-
mérő (a továbbiakban: mérő) alapján történik a szennyvízelvezető műbe bocsátott szennyvízmennyiség 
meghatározása, ami a szennyvízelvezetés szolgáltatási díj számlázásának alapja. 
 
A mérőt a Víziközmű-szolgáltató a Felhasználó költségére plombával vagy a leszerelést megakadályozó zárral 
látja el. A mérő Víziközmű-szolgáltató által megengedett legnagyobb hibája -2, +2 %. 
 
Ha a beépített mérő rendellenesen működik, nem mér, nem lehet leolvasni, vagy kalibrálási ideje lejárt 
(továbbiakban együtt: hibás mérés), akkor a hibás méréssel érintett időszakban a számlázás alapjául szolgáló 
szennyvíz mennyiséget az adott helyen felhasznált vízmennyiség alapulvételével határozza meg a Víziközmű-
szolgáltató. Ha a mérő egy hónapon belül 6 óránál több ideig volt üzemen kívül, akkor is az előbbiek szerint jár 
el a Víziközmű-szolgáltató. A Felhasználó hiteles fogyasztásmérőt működtet valamennyi beszerzett - beleértve a 
saját célú kútból vagy a Víziközmű-szolgáltatón kívüli cégtől származó - vízmennyiség mérésére, amelynek 
mérési adatait a Szolgáltató rendelkezésére kell bocsátania, és azt a Víziközmű-szolgáltató jogosult ellenőrizni. 
 
A közcsatornába bebocsátani kívánt szennyvíz minőségének meg kell felelni a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 
4. melléklete szerinti küszöbértékeknek és/vagy a mindenkor érvényben lévő vízjogi üzemeltetési vagy 
kibocsátási engedélyben megállapított határértékeknek. A határérték túllépése esetén a Víziközmű-szolgáltató 
kezdeményezheti csatornabírság kivetését a Felhasználó, mint csatornabebocsátó részére az illetékes 
hatóságnál. 
A Víziközmű-szolgáltató a jogosult az ingatlan víz- és szennyvízhálózatának ellenőrzésére. Ennek 
akadályoztatása, illetve a Rendelet előírásainak, vagy a jelen Megállapodásban szabályozottak be nem tartása 
esetén a Szolgáltató a szolgáltatást korlátozhatja, szüneteltetheti. 
 
1. A megállapodás időbeli hatálya: 
 
Jelen megállapodás aláírását követően - a II. pontban rögzített időponttól, mérőállástól - lép hatályba és 
határozatlan ideig tart. 
 
2. A Szolgáltató kötelezettségei: 

2.1. A Víziközmű-szolgáltató a bekötési vízmérővel azonos időpontban elvégzi a II. pont szerinti mérő és 
üzemóra számláló leolvasását. 

2.2. A Víziközmű-szolgáltató vállalja, hogy a leolvasások alkalmával a mérőállás leolvasása mellett ellenőrzi a 
mérők, a plombák (kalibrációs bélyegzés és a mérő csatlakozására felhelyezett zár, plomba stb.) előírásoknak 
megfelelő állapotát, és rendellenesség esetén felszólítja a Felhasználót a szükséges teendők végrehajtására. 
 
3. A Felhasználó kötelezettségei, felelőssége:  

3.1. A mérő, a kalibrációs bélyegzés, valamint a felhelyezett zárak, plombák sértetlenségéért a Felhasználó felel. 

3.2. A Felhasználó köteles hozzáférhetővé/megközelíthetővé tenni a saját tulajdonába tartozó mérőt és annak 
környezetét a Szolgáltató számára; valamint köteles azt tisztán tartani, a fagy elleni védelemről gondoskodni, a 
leolvasást, az ellenőrzést lehetővé tenni, valamint a működését figyelemmel kísérni. A mérő hibája, sérülése 
vagy a mérő üzemszünete esetén a Felhasználónak haladéktalanul értesítenie kell a Szolgáltatót (a területért 
felelős Vízmű Üzemet). 
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3.3. A Felhasználó igény esetén biztosítja a Szolgáltató részére az ellenőrző mérés lehetőségét. Amennyiben az 
ellenőrző mérés a joghatással bíró mérő alkalmatlanságát állapítja meg, úgy a Víziközmű-szolgáltató által 
elvégzett ellenőrző mérés költségei a Felhasználót terhelik és az elvezetett szennyvízmennyiség után, az 
újrakalibrálás elvégzéséig vagy pontos mérő beépítéséig, az érintett számlázási ciklus(ok)ban a 
szennyvízelvezetési szolgáltatási díj a Rendelet 63. § alapján, a fogyasztott vízmennyiség alapul vételével kerül 
meghatározásra. 

3.4. A Felhasználó biztosítja a folyamatos, szünetmentesített, elektromosan reteszelt, üzemórával ellátott 
mérést, nem manipulálható, hitelt érdemlő módon. 
 
4. A mérő hitelesítési célú kalibrációja esetén követendő eljárás: 
 
A Felhasználó saját költségén köteles gondoskodni a mérő létesítésekor, majd kétévente helyszíni, hiteles 
etalonnal történő kalibrációjának elvégeztetésére olyan céggel, amely a Nemzeti Akkreditáló Testület által 
akkreditált erre a tevékenységre (szennyvízmennyiség-mérő műszerek és berendezések/rendszerek helyszíni 
kalibrációja). A Felhasználónak a kalibráció kezdetéről, várható időtartamáról legalább nyolc nappal korábban 
hivatalosan értesítenie kell a Szolgáltatót és a magyar nyelvű kalibrációs dokumentációt minden alkalommal 
haladéktalanul meg kell küldenie. 
 
5. A mérő cseréje esetén követendő eljárás: 
 
Bármilyen ok miatt szükségessé váló mérőcsere csak a Szolgáltató előzetes jóváhagyásával, megbízottjának 
jelenlétében – a csere adatok jegyzőkönyvezése mellett – történhet. A mérőcsere költségei, valamint az új 
mérőnek a Szolgáltató által történő plombálásának költségei a Felhasználót terhelik. 
 
6. A Szolgáltató által a mérőre felhelyezett zár, plomba sérülése, megbontása esetén követendő 
eljárás: 
 
A felhelyezett zár, plomba hibaelhárítás miatti megbontása vagy sérülése esetén a Felhasználó köteles 
feljegyezni a megbontáskori, sérüléskori állapotot (időpont, megbontott, sérült zár, plomba száma, a megbontás 
oka, mérő adatai, állása, üzemóra állása). 
A fenti feljegyzéssel 3 munkanapon belül a Szolgáltatónál meg kell rendelni a mérő újraplombálását. 
 
7. A beépített mérő helyének megváltoztatása esetén követendő eljárás: 
 
Szükséges a tervezett átalakítás elvi egyeztetése a Szolgáltatóval. A Szolgáltató által jóváhagyott terv, műszaki 
leírás alapján az átalakításkor a mérőberendezésre felhelyezett zár, bélyegzés megbontásakor, illetve az új 
üzembe-helyezéskor az 5. pontban leírtak szerint kell eljárni. 
 
8. A Megállapodás felmondása: 
 
A Felhasználó a jelen Megállapodást csak abban az esetben mondhatja fel, ha a beépített mérő alapján történő 
elszámolás megszűnik 
 
9. A Megállapodás hatálya megszűnik: 
 
Ha a Felhasználóval a szennyvízelvezetésre kötött Víziközmű Szolgáltatási Szerződés hatályát veszti. 
 
10. Adatvédelem  
 
10.1. Az adatkezelés elvei 
 
A Víziközmű-szolgáltató az Üzletszabályzat VIII.6. fejezetében írtak szerint kezelheti a felhasználók, illetve 
egyéb érintettek személyes adatait és ebben a fejezetben, valamint Adatkezelési tájékoztatójában biztosítja a 
vonatkozó jogszabályok előírásainak megfelelő tájékoztatást az adatkezeléssel kapcsolatban. A Víziközmű-
szolgáltató aktuális és részletes Adatkezelési tájékoztatója a honlapon és az Ügyfélszolgálati irodákban is 
elérhető.  
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10.2. Hozzájárulás adatkezeléshez 
 
Az Üzletszabályzatban és az Adatkezelési tájékoztatóban nyújtott tájékoztatás alapján az érintett (Felhasználó, 
illetve egyéb érintett) nyilatkozik arról, hogy a megkötött közszolgáltatási szerződéssel kapcsolatosan 
kapcsolattartás céljából kezelt adatainak (elsősorban email címének és telefonszámának) rögzítéséhez, 
felhasználásához, tárolásához kifejezetten és önkéntesen hozzájárul.  
 
A Felhasználó kijelenti, hogy tisztában van azzal, hogy a nem kötelezően kezelendő személyes adatainak 
kezelésére vonatkozó hozzájárulását bármikor visszavonhatja, azonban a hozzájárulás visszavonása nem érinti a 
hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Tudomásul veszi továbbá, hogy azokban 
az esetekben, ahol a Víziközmű-szolgáltató által a honlapon és az Ügyfélszolgálati irodákban rendelkezésére 
bocsátott Adatkezelési tájékoztató szerint az adatkezelés jogalapjaként a jelen hozzájárulásán kívül további 
jogalapja is van az Adatkezelő adatkezelésének, az Adatkezelő a hozzájárulás visszavonását követően is 
jogszerűen kezelheti a személyes adatait.  A hozzájárulás visszavonására az erre vonatkozó formanyomtatvány 
- amely a Víziközmű-szolgáltató honlapján illetve az ügyfélszolgálati irodáiban megtalálható - kitöltésével van 
lehetőség (HOZZÁJÁRULÁS VISSZAVONÁSA SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉNEK TÁRGYÁBAN). 
 
A Felhasználó tudomásul veszi, hogy 16. életévét be nem töltött gyermek esetén, a gyermekek személyes 
adatainak kezelése csak akkor és olyan mértékben jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői 
felügyeletet gyakorló adta meg, illetve engedélyezte. 
 
11. Vegyes rendelkezések: 

A Felek kötelesek a mérőrendszer üzemeltetésében együttműködni, és a zavartalan üzemeltetés biztonsága 
érdekében egymást minden lényeges információval ellátni. 
 
A Felhasználó személyében történő változás esetén a mérőre vonatkozóan a Szolgáltató Üzletszabályzatában 
szabályozott módon kell eljárni. A jelen egyedi megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Rendelet, 
Polgári Törvénykönyv és Víziközmű-szolgáltató Üzletszabályzata az irányadó. Az Üzletszabályzat a jelen 
megállapodás részét képezi. A Víziközmű-szolgáltató Üzletszabályzata és Adatkezelési tájékoztatója 
hozzáférhető a www.dmrvzrt.hu internetes oldalon, valamint a Víziközmű-szolgáltató ügyfélszolgálati irodáiban. 
A megállapodás aláírásával a Felhasználó kijelenti, hogy a Víziközmű-szolgáltató Üzletszabályzatát, Adatkezelési 
tájékoztatóját megismerte, azok rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el. 
 
A szerződő felek kijelentik, hogy a jelen Megállapodásban meghatározott adatok a valóságnak megfelelnek. A 
Felhasználó kijelenti, hogy a jelen Megállapodás teljes tartalmát elolvasta és a Megállapodást annak 
ismeretében írta alá. 
 

 

 

Kelt: ……………………………….., 20 …………………….. 
 
 
 
 
__________________________________________ _________________________________________ 

Víziközmű-szolgáltató Felhasználó 

 


