DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
MEGÁLLAPODÁS LOCSOLÁSI CÉLÚ MELLÉKVÍZMÉRŐ ALAPJÁN TÖRTÉNŐ ELSZÁMOLÁSI JOGVISZONYRÓL

MEGÁLLAPODÁS LOCSOLÁSI CÉLÚ MELLÉKVÍZMÉRŐ
ALAPJÁN TÖRTÉNŐ ELSZÁMOLÁSI JOGVISZONYRÓL

amely Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) létrejött az alábbi felek között, alulírott helyen és napon
az alábbi feltételekkel
Megállapodás a
felhasználási hely ivóvízellátására és/vagy
szennyvízelvezetésére kötött

I.

SZERZŐDŐ FELEK

1.

Víziközmű-szolgáltató adatai

cím alatti
számú
Víziközmű
szerződés kiegészítése

Cégnév: DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zártkörűen
Működő Részvénytársaság
Cégjegyzékszám: 13-10-040189

közszolgáltatási

Székhely: 2600 Vác, Kodály Zoltán út 3.
Adószáma: 10863877-2-44

2. Felhasználó adatai
Természetes személy esetén:
Név:
Születési helye:
Anyja neve:
Lakcíme:
Levelezési cím:
Vezetékes telefonszáma:
E-mail címe:

Születési ideje:

Mobil telefonszám:

Jogi személy esetén:
Név/Cégnév:
Székhelye:
Képviselő neve:
Képviselő anyja neve:
E-mail címe (elektronikus kézbesítési címe):

Cégjegyzékszáma/Nyilvántartási száma:
Adószáma:
Képviselő lakcíme:

II. A MEGÁLLAPODÁSKOR A MELLÉKVÍZMÉRŐ(K) ADATAI
Típus

Névleges
átmérő

Gyári szám

Hitelesítés dátuma

Mérőállása

1.
2.

III. A MEGÁLLAPODÁS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX tv. egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.
27.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Rendelet) lehetőséget biztosít arra, hogy a közműves
szennyvízelvezető rendszerhez kapcsolódó és hatályos víziközmű közszolgáltatási szerződéssel rendelkező
ingatlanon belül – a házi ivóvízvezeték hálózatára, kizárólag locsolási célú vízhasználat mérésére – a Víziközműszolgáltató és a Felhasználó írásbeli megállapodása alapján, a Szolgáltató hozzájárulása szerint telepített
mellékvízmérőn mért víz-mennyiség - legfeljebb a bekötési vízmérőn mért mennyiség - ne képezze a
csatornahasználati díj alapját. Feltéve, ha Rendelet 63. § (6) d) pontja szerinti locsolási kedvezmény
igénybevételére nem került sor.
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1. A megállapodás időbeli hatálya:
A locsolási célú mellékvízmérő(k) a Rendeletben és a Víziközmű-szolgáltató által előírt épületgépészeti,
mérésügyi megfelelősége esetén – a Víziközmű-szolgáltató részéről a mellékvízmérő(k) csatlakozásának zárral
illetve bélyegzéssel történő ellátását követően – a Megállapodás aláírásától kezdődően a fenti víziközmű
közszolgáltatási szerződés, illetve a Megállapodásban szabályozott körülmények fennállásáig tart.
2. A Víziközmű-szolgáltató kötelezettségei:
2.1. A Víziközmű-szolgáltató a bekötési vízmérővel azonos időpontban elvégzi a II. pont szerinti
mellékvízmérő(k) leolvasását.
2.2. A Víziközmű-szolgáltató vállalja, hogy – a Rendeletnek, a mérésügyi előírásoknak és a jelen
Megállapodásnak megfelelő – a mellékvízmérő(k) által mért vízfogyasztás mértékéig, de legfeljebb a
bekötési vízmérőn mért mennyiség mértékéig, a szennyvízelvezetés díjával nem terheli a Felhasználót.
2.3. A Víziközmű-szolgáltató vállalja, hogy a leolvasások alkalmával a mérőállás leolvasása mellett ellenőrzi a
vízmérő, a plombák (hatósági plomba, mérő csatlakozására felhelyezett zár, bélyegzés) előírásoknak
megfelelő állapotát, és rendellenesség esetén felszólítja a Felhasználót a jelen Megállapodás hatályban
tartásához szükséges teendők végrehajtására.
2.4. Amennyiben a beépített mellékvízmérő mérési pontosságának hatósági felülvizsgálatát – Rendeletnek és
a mérésügyi előírásoknak megfelelő mellékvízmérő esetében – a Felhasználó a Víziközmű-szolgáltatónál
megrendeli, a Víziközmű-szolgáltató a Felhasználó költségére csere-vízmérőt épít be a fogyasztási helyen
és lebonyolítja az illetékes hatóság által elvégzendő vizsgálatot. A Víziközmű-szolgáltató által beépített
mellékvízmérőre – a mérő és a hatósági plomba sértetlensége esetén – 12 havi jótállás vonatkozik.
2.5. A Víziközmű-szolgáltató a 2.4. pont szerinti hatósági felülvizsgálat eredményétől függően – a
Rendeletben meghatározott módon – végez visszamenőleges csatornadíjra vonatkozó
számlamódosítást.
3. A Felhasználó kötelezettségei, felelőssége:
3.1. A mellékvízmérő(k), az illetékes hatóság, valamint a Víziközmű-szolgáltató által felhelyezett zárak
sértetlenségéért a Felhasználó felel.
3.2. A Felhasználó köteles a saját tulajdonába tartozó locsolási célú mellékvízmérő(k) helyét hozzáférhetően és
tisztán tartani, a fagy elleni védelemről gondoskodni, a leolvasást, az ellenőrzést lehetővé tenni, valamint a
mellékvízmérő(k) működését figyelemmel kísérni, annak hibája, sérülése esetén a megállapodás egyéb
pontjaiban rögzítettek szerint eljárni.
3.3. A Felhasználó a mellékvízmérővel ellátott kerti (udvari) vízvételi helyen (csapon) csak locsolási célú
vízvételezést folytathat, melyből szennyvízcsatornába kerülő szennyvíz nem keletkezhet.
4. Mérőcsere esetén követendő eljárás:
4.1. A mellékvízmérő hitelesítésének esedékességéről a Víziközmű-szolgáltató értesíti a Felhasználót. A
mellékvízmérőnek időszakonkénti hitelesítéséről, cseréjéről a Felhasználó gondoskodik, a mérő
csatlakozásának zárral, illetve bélyegzéssel történő ellátását a Felhasználó költségviselése mellett a Víziközműszolgáltató végzi.
4.2. Amennyiben a Felhasználó az 4.1. pont szerinti vagy más okok miatt (mérő hiba, mérő, vagy plomba
sérülés) szükségessé váló mérőcserét arra jogosult vállalkozóval végezteti el, a csere tényét, okát, időpontját,
a régi és új vízmérő adatait, állását a Felhasználó a szerelést végzővel közösen köteles írásos feljegyzésben
rögzíteni. Ezt követően 3 munkanapon belül a feljegyzés becsatolásával a Felhasználó személyesen a
Víziközmű-szolgáltató Ügyfélszolgálati Irodáján köteles megrendelni az új vízmérő csatlakozásának zárral,
illetve bélyegzéssel való – egyeztetett időpontban történő – ellátását a Felhasználó költségére.
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5. A mellékvízmérő csatlakozására felhelyezett zár, bélyegzés sérülése, megbontása esetén
követendő eljárás:
A mérő csatlakozására felhelyezett zár, bélyegzés hibaelhárítás miatti megbontása vagy sérülése esetén a
Felhasználó köteles feljegyezni a megbontáskori, sérüléskori állapotot (időpont, megbontott, sérült zár,
bélyegzés száma, a megbontás oka, vízmérő adatai, állása).
A fenti feljegyzéssel 3 munkanapon belül fel kell keresni a Víziközmű-szolgáltató Ügyfélszolgálati Irodáját és a
Felhasználónak meg kell rendelni a vízmérő csatlakozásának újraplombálását. A Víziközmű-szolgáltató
egyeztetett időpontban, a Felhasználó költségére a mellékvízmérő csatlakozását újra zárral, bélyegzéssel látja
el, ami biztosítja a fogyasztások hiteles mérését.
6. A mellékvízmérő helyének megváltoztatása esetén követendő eljárás:
Szükséges a tervezett átalakítás elvi egyeztetése a Víziközmű-szolgáltatóval. Az arra jogosult által készített
tervet, műszaki leírást a Víziközmű-szolgáltatóhoz kell benyújtani. Megfelelő tervdokumentáció szerinti hálózati
átalakításkor a mellékvízmérő csatlakozására felhelyezett zár, bélyegzés megbontásakor az 5. pontban leírtak
szerint kell eljárni.
7. A Megállapodás felmondása:
A Felhasználó a jelen Megállapodást írásban bármikor felmondhatja.
8. A Megállapodás hatálya megszűnik:
8.1. Ha a Felhasználó a III. 3., 4., 5., 6. pontokban szabályozott eljárásokat nem tartja be, és így nem
biztosítja a hiteles mérést.
8.2. Ha a vízmérőt jelenlegi beépítési helyéről – a Víziközmű-szolgáltató hozzájárulása, illetve a Rendeletben
meghatározott műszaki előírások betartása nélkül – a Felhasználó eltávolítja, áthelyezi.
8.3. Ha a bekötési vízmérőre kötött víziközmű közszolgáltatási szerződés hatályát veszti.
9. Adatvédelem
9.1. Az adatkezelés elvei
A Víziközmű-szolgáltató az Üzletszabályzat VIII.6. fejezetében írtak szerint kezeli a felhasználók, illetve egyéb
érintettek személyes adatait és az ebben a fejezetben, valamint Adatkezelési tájékoztatójában biztosítja a
vonatkozó jogszabályok előírásainak megfelelő tájékoztatást az adatkezeléssel kapcsolatban. A Víziközműszolgáltató aktuális és részletes Adatkezelési tájékoztatója a honlapon és az Ügyfélszolgálati irodákban is
elérhető.
9.2. 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).
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IV. Vegyes rendelkezések:
Felhasználó személyében történő változás esetén új Felhasználóval folyamatosnak tekinthető mérés és
számlázás szerinti szerződés megkötésére csak abban az esetben van lehetőség, ha – a mellékvízmérő és zárak
sértetlensége mellett – az új Felhasználó a változástól számított 15 napon belül a Víziközmű-szolgáltatóval
Megállapodást köt.
A jelen egyedi Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Rendelet 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
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