
 

Díjalkalmazás feltételei, díjképzés szabályai 

Szolgáltatási díjak  

Az igénybevett víziközmű-szolgáltatásokért fizetendő díjak díjképzési elveit a víziközmű-

szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény szabályozza. A díjakat a Magyar Energetikai és 

Közmű-szabályozási Hivatal javaslatainak figyelembe vételével a víziközmű-szolgáltatásért 

felelős miniszter rendeletben állapítja meg.  

A miniszter a díjakra vonatkozó rendeletalkotási jogának életbe lépéséig a díjmegállapítás a 

következők szerint történik: A 2011. évi CCIX. számú, a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény 

76. §-a alapján a ÉDV Zrt. 2012. évben az önkormányzatok korábbi árrendelete alapján  

2011. december 31-én alkalmazott bruttó díjhoz képest 4,2%-kal megemelt díjat 

alkalmazhatja. 

A szolgáltatási díjak külön kerülnek megállapításra az ivóvíz-szolgáltatás és a 

szennyvízelvezetés és -tisztítás vonatkozásában.  

Társaságunknál a kéttényezős szolgáltatási díj a szolgáltatás rendelkezésére állásáért 

fizetendő alapdíjból és a fogyasztás mennyiségéhez igazodó fogyasztási díjból áll.  

Az alapdíjat felhasználási helyenként, illetve elkülönített Felhasználói helyenként kell 

megfizetni. Az alapdíjak vonatkozásában fogyasztási helynek minősül a fogyasztó 

tulajdonában vagy egyéb jogcímen használatában lévő, önálló helyrajzi számon vagy alszámon 

lévő ingatlan, ahol ivóvízvételi hely van, bekötési vízmérő vagy mellékvízmérő van felszerelve, 

illetve amely szennyvíz-elvezetési helynek minősül.  

 

Az alapdíjat az a Felhasználó fizeti meg egész hónapra, aki a hónap első napján közüzemi 

szerződéses viszonyban áll. Új felhasználási hely kialakítása esetén a Felhasználó a teljes 

tárgyhavi alapdíjat köteles megfizetni. 

Nem lakossági Felhasználók esetén alapdíj összegének meghatározásakor a fogyasztásmérő 

berendezések átfolyási átmérője szerint tesz különbséget a Víziközmű-szolgáltató. Ha a 

közműves szennyvízelvezetés és –tisztítás igénybevételét szennyvízmennyiség-mérő rögzíti, a 

szennyvízalapdíj e mérő névleges kapacitásához kötött. 



Az ÉDV Zrt. a tényleges felhasználási adatok ismeretében, lakossági díjon számolja el: 

- a TÁVHŐ - szolgáltatónak lakossági használati meleg víz előállítása céljából 

szolgáltatott ivóvizet, 

- lakásbérlők tényleges víziközmű-szolgáltatás igénybevételét a bérlakás üzemeltetését 

végző gazdálkodó szervezettel szemben, 

- valamint a rezsitörvény 4/B §-ban szereplő felhasználói kör felhasználását. 

 

A lakossági felhasználók, valamint a lakossági díjon elszámolt felhasználás tekintetében a 

számlában meghatározott fizetendő szolgáltatási egységre jutó összeg (beleértve az alapdíjat) 

2013. július 1-ét követő időszakban teljesített szolgáltatás vonatkozásában nem haladja meg 

a 2013. január 31-én jogszerűen alkalmazott díjtételek és egyéb számlaelemek alapján 

ugyanazon feltételekkel számított összeg 90%-át. 

A szolgáltatási díjakról, azok változásáról a Víziközmű-szolgáltató a honlapján és az 

ügyfélszolgálati irodáiban elhelyezett tájékoztató nyomtatványokon értesíti Felhasználóit. 

 

Az új díjak érvényesítése a hatályba lépés napjától történik. Abban az esetben, ha a 

fogyasztásmérő állása a díjváltozás napján nem áll rendelkezésre, a Víziközmű-szolgáltató a 

díjváltozást az elszámolási időszak naptári napjainak arányában érvényesíti.  

Az ÉDV Zrt. a „közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvíz, illetőleg közüzemi csatornamű használat 

díjalkalmazás feltételeit” az átalánymennyiség tekintetében: az Üzletszabályzat 5. számú 

mellékletében szereplő átalánymennyiségek figyelembevételével határozza meg.  

Vízterhelési díj  

A környezetterhelési díjról szóló törvény, valamint a vonatkozó jogi szabályozás értelmében 

az élővízbe engedett tisztított szennyvíz meghatározott kémiai komponensei után vízterhelési 

díjat kell fizetni. A vízterhelési díjat a Víziközmű-szolgáltató az állami költségvetés részére fizeti 

be.  

A vízterhelési díjat a Víziközmű-szolgáltató jogosult áthárítani a közcsatornát használó 

Felhasználókra. 


