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A szabálytalan víz, szennyvíz, csapadékvíz bekötések illetve saját kutakból származó vizek
elhelyezése, stb. kapcsán, korábban meghirdetett „Kezdjük Tiszta Lappal” című programunkra
eddig is számos megkeresést kaptunk már. Jelen tájékoztató az eddig beérkezett kérdések és
bejelentések alapján került összeállításra a leggyakrabban felmerülő kérdésekből.
1. Az ellenőrzés végzésért milyen összeg kerül felszámításra?
Társaságunk díjmentesen végzi a felhasználási helyek ellenőrzését, így az
ellenőrzést végző kollégáink semmilyen jogcímen sem jogosultak az ellenőrzés
során bárminemű díjat kérni vagy elfogadni!
2. A felajánlás csak lakossági felhasználókra vonatkozik vagy másra is?
A meghirdetett kedvezménnyel valamennyi bejelentő (lakossági és nem lakossági is) élhet
a meghirdetett időtartam alatt.
3. Milyen nagyságrendű összegű kötbér és pótdíj kerül elengedésre pl. illegális csapadékvíz
bevezetés önkéntes bejelentése és megszüntetése esetén?
Üzletszabályzatunk alapján:
- a lakossági bekötés esetén a megállapított kötbér 100 ezer forint, míg a nem lakossági
bekötés esetén a kötbér mértéke 1 millió forint.
- a bevezetett csapadékvíz mennyisége után a pótdíjat a felhasználó típus függvényében
megállapított csatornadíj duplája és a bevezetett csapadékvíz mennyiségének szorzata
adja meg (ennek mértéke egy átlagos méretű családi ház esetében 5 éve meglévő
bekötést feltételezve nagyságrendileg 2 – 300 ezer Ft-ot takar).
4. Hogyan tudom ellenőrizni, hogy milyen bekötésekkel rendelkezem?
Első lépésként a legegyszerűbb a havi víz és csatornadíj számlát ellenőrizni. A második
lapon (3. oldalon) található táblázat második sora tartalmazza a számlázott ivóvíz, míg a
negyedik sora a számlázott szennyvíz mennyiségét. Amennyiben biztos benne, hogy
rendelkezik víz és/vagy szennyvíz bekötéssel azonban a számlán ennek díja nem került
feltüntetésre kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.
Második lépésként érdemes ellenőrizni a tetőfelületről induló csapadékvíz elvezetését
szolgáló eresz csöveket.
Az ellenőrzés részeként kérjük, ellenőrizze a vízmérő(k) állapotát (sértetlen üveg,
szivárgás jeleni) illetve a plomba sértetlenségét.
5. Van arra mód, hogy a közcsatornába bekötött csapadékvíz csatorna tovább üzemeljen?
Nem. Az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 85. § (5) bekezdés értelmében elválasztott
rendszerű szennyvízelvezető műbe csapadékvizet juttatni tilos. Tekintettel arra, hogy
ellátási területünkön kizárólag elválasztott rendszerű szennyvízelvezető rendszer üzemel,
még külön díj ellenében sem lehetséges a csapadékvizek befogadása.
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6. Legalizálható a saját kútból kitermelt víz, használat utáni közcsatornába történő
bevezetése?
Igen. A saját kútból származó víz azon mennyiségének mérésére, amelyet a felhasználó
közüzemi szennyvízhálózatba vezet be, telki vízmérőt kell beépítenie, és kérnie kell annak
leszerelést megakadályozó zárral vagy plombával történő ellátását a DPMV Zrt-től.
7. A saját kútból termelt vizet szállító vezeték összeköthető a házi ivóvíz hálózattal vagy
közműves ivóvízvezetékkel?
Nem. Az ivóvíz közműhálózatba bekapcsolt házi ivóvízhálózatot saját célú vízellátó
létesítménnyel összekötni tilos! Még elzáró szerkezet vagy visszacsapó szelep
alkalmazásának esetén sem! Jogszabályi és közegészségügyi előírás is tiltja.
8. Mivel jár a korábbi engedély nélkül végzett ivóvíz vagy szennyvíz bekötés legalizálása?
A meghirdetett kedvezmény nem terjed ki a korábbi szabálytalan bekötés legalizálásával
kapcsolatos teendőkre és annak költségeire. Ilyenkor a DPMV Zrt. úgy jár el, mintha a
bejelentés egy új bekötés létesítésére szólna. Azaz megvalósulási tervekkel kell
dokumentálni a bekötés tényét, amennyiben szükséges hiteles fogyasztásmérőt kell
telepíteni, le kell folytatni az átvételi eljárást és végül meg kell kötni a szerződést az adott
közműszolgáltatásra.
9. Köteles vagyok igénybe venni a közterületen műszakilag elérhető és rendelkezésre álló
közműves ivóvízellátást és/vagy a közműves szennyvízelvezetési szolgáltatást? (Akár
minimális 1-2 m3/hónap felhasználás esetében is?)
Igen. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 55. § (1) bekezdés
értelmében az ingatlan tulajdonosa – ha törvény vagy kormányrendelet másként nem
rendelkezik – köteles az ingatlant a víziközmű-rendszerbe beköttetni és a
víziközmű-szolgáltatást igénybe venni, ha
a) az ingatlant határoló közterületen olyan, a közműves ivóvízellátás vagy a közműves
szennyvízelvezetés és -tisztítás biztosítását szolgáló víziközmű-rendszer helyezkedik
el, amihez ivóvíz-bekötővezeték vagy szennyvíz-bekötővezeték és azok műtárgyai
kiépítésével közvetlenül csatlakozni lehet, és
b) az ingatlanon felépített épületre használatbavételi vagy fennmaradási engedélyt adott,
továbbá a használatbavételt tudomásul vette az építésügyi hatóság vagy az erre
irányuló eljárás folyamatban van.
10. Mi történik október után, ha – részemre elérhető ugyan, de – még nem rendelkezem
ivóvíz és/vagy szennyvíz bekötéssel?
A meghatározott kötelezettségre az ingatlan tulajdonosát mindkét víziközmű-szolgáltatási
ágazat vonatkozásában felszólíthatja a víziközmű-szolgáltató. A kötelezettséget az írásbeli
felszólítás kézhezvételétől számított egy éven belül teljesíti az ingatlan tulajdonosa. Közös
tulajdonú ingatlan esetében a kötelezettség a tulajdonostársakat egyetemlegesen terheli.
Ha az ingatlan tulajdonosa a kötelezettségét a meghatározott határidőben nem teljesíti, a
víziközmű-szolgáltató bejelentésére a tulajdonost a járási hivatal kötelezi az ingatlan
beköttetésére.
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11. Megéri rákötni a közcsatornára?
Az ellátási területünkön alkalmazott csatornadíjak megtalálhatóak honlapunkon a
Ügyfeleinknek/Víziközmű-szolgáltatás díjai menüpont alatt. A kérdés mérlegeléséhez az
ott szereplő összegeket kell összevetni az Ön településére vonatkozó talajterhelési díj
mértékével.
Talajterhelési díj mértékének meghatározása
(Lásd. 2003. évi LXXXIX. törvény)
A talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag
rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve
vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést, ideértve az egyedi zárt
szennyvíztározót is, alkalmaz.
A talajterhelési díj mértékét a talajterhelési díj meghatározott alapja (vízmennyiség), az
egységdíj (1.200 Ft/m3), valamint a település közigazgatási területére vonatkozó
területérzékenységi szorzó (1,0 – 3,0) határozza meg.
A talajterhelési díj alapja csökkenthető azzal a számlákkal igazolt mennyiséggel, amelyet a
kibocsátó szennyvíztárolójából, olyan arra feljogosított szervezettel szállíttat el, amely a
folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelyezését igazolja.
12. Kell a DPMV Zrt. engedélye a saját kút létesítéséhez/üzemeltetéséhez?
Nem, de ha a működése közművet is érint, lásd 6. és 7. pont.

3

