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Tájékoztató a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény változásairól  

  

a lakossági és a KKV felhasználók részére történő ivóvíz és szennyvíz 

csatlakozások díjmentességéről 

 

 

A díjmentes szolgáltatások körét a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. 

törvény 55/H. §-a szabályozza. 

 

Ennek értelmében térítésmentessé vált 2017. július 1-jétől a víziközmű-társaságok 

szolgáltatási területén a legfeljebb 32 mm átmérőjű ivóvízvezeték és a legfeljebb 

160 mm átmérőjű szennyvízvezeték új bekötése esetén: 

- az igénybejelentés elbírálása, 

- a tervegyeztetés, adategyeztetés vagy ennek megfelelő szolgáltatás, 

- a rácsatlakozáskor a bekötési vízmérőóra és annak felszerelése, 

- a nyomáspróba, 

- a fertőtlenítés, 

- és a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás. 

 

A fent jelzett jogszabályi mentesség kizárólag a 2017. július 1. után létrejövő új 

bekötésekre vonatkozik, a mellékvízmérővel történő csatlakozásokra viszont nem 

érvényes. 

Az ivóvíz- és szennyvízbekötésnél a kedvezmény az újépítésű ingatlanokra 

érvényesíthető, illetve lakóingatlan és üzlethelyiség átalakításakor is igénybe 

vehető. 

A felhasználók elégedettségének növelése érdekében az esetleges jogorvoslati 

eljárások is díjmentessé váltak.  

 

Fontos tudnivaló a felhasználók számára, hogy az ivóvíz bekötővezeték 

fővezetékre való rákötését kizárólag a víziközmű-szolgáltató végezheti, díjköteles 

eljárás keretében. 

Az építtető köteles gondoskodni a kivitelezéshez szükséges más közmű üzemeltetők 

által előírt szakfelügyeletről, melynek költsége az építtetőt terheli. 

 

A továbbra is díjköteles szolgáltatásokról (például a bekötővezeték kiépítése és a 

geodéziai felmérése) és azok díjáról, tájékoztatást adnak a területileg illetékes 

Főmérnökségek (Bonyhádi Főmérnökség 7150 Bonyhád, Gyár u. 26., Dunaföldvári 
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Főmérnökség 7020 Dunaföldvár, Hunyadi park 5/A., Paksi Főmérnökség 7030 

Paks, Kölesdi út 46., Pécsváradi Főmérnökség 7720 Pécsvárad, Kossuth L. u. 29.), 

munkatársaink készséggel állnak a felhasználók rendelkezésére. 

 

Aktuális információk elérhetőek a Mezőföldvíz Kft. honlapján: www.mezofoldviz.hu 

Egyéb kéréssel kapcsolatban az ugyfel@mezofoldviz.hu e-mail címen állunk 

felhasználóink rendelkezésére. 

 

* * * 

 

 

32 mm átmérőjű ivóvízvezeték és a legfeljebb 160 mm átmérőjű 

szennyvízvezeték új bekötése esetén bekötővezeték kiépítése során 

felmerülő költség tételek* 

 

Eljárás / kiépítés folyamata Díjmentes Díjköteles 

Anyag költség Díj költség 

Igénybejelentés x   

Tervegyeztetés, adategyeztetés  

(e-közmű rendszeren keresztül) 

 

x 

  

Személyes szakmai konzultáció (tervezőknek)   x 

Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás x   

Érintett közműüzemeltetők szakfelügyeletének 

biztosítása 

   

x 

Akna építése  x x 

Földmunka (gerincvezeték és akna között)   x 

Bekötővezeték lecsatlakozás a gerincvezetékről  x x 

Bekötővezeték kiépítése  x x 

Akna csőszerelési munkái (kivétel vízmérőóra)  x x 

Vízmérőóra és felszerelése x   

Nyílt árkos geodéziai bemérés   x 

Föld visszatöltése   x 

Nyomáspróba x   

Vezeték fertőtlenítés x   

 

*Előzetes díj meghatározása a benyújtott terv alapján lehetséges, a kivitelezést 

követő tételes elszámolás alapján kerülnek a díjköteles munkanemek összesítésre. 
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