
  

Díjjegyzék 
 

Érvényes: 2023. március 1-től 
 

 

Az alábbi díjak nettó egységárak, az ÁFA-t nem tartalmazzák, és 2023. március 1. 

után megrendelt munkákra vonatkoznak. 

 

 

A. Különdíjas szolgáltatások 

 

A különdíjas szolgáltatások végzésének szabályait a víziközmű-szolgáltatásról szóló  

2011. évi CCIX. törvény (továbbiakban: Vksztv.), valamint az ehhez kapcsolódó  

58/2013 (II.27.) Korm.rendelet, mint végrehajtási rendelet (továbbiakban: Vhr.) 

tartalmazza. 

 

I. Térítés ellenében végzett szolgáltatások 

 

1. kiszállási díj (e tevékenységcsoporthoz kapcsolódóan) 

 

Abban az esetben, ha a szolgáltatási díj nem tartalmazza a kiszállás díját, és nem 

szerződésszegés miatt kerül kiszámlázásra, a következő díjat kell alkalmanként 

felszámítani az üzemmérnökségi központtól számított 10 km-es körzeten 

belül: 

 

7.165 Ft/alkalom + ÁFA 

 

Az üzemmérnökségi központtól számított 10 km-es körzeten túli munkavégzés 

esetén, a körzeten túl, minden megtett további kilométer után 200,-Ft/km + 

ÁFA díj fizetendő. 

 

 

2. házi szennyvízhálózat bekötővezeték csatlakozásának műszaki 

ellenőrzése (szakfelügyelet)  

 

7.008 Ft/óra + ÁFA + kiszállási díj 

 

Az időszak a törvényes időn belüli munkavégzésre vonatkozik úgy, hogy a 

munkahelyről való távozástól a visszaérkezésig kell az eltöltött időt figyelembe venni. 

 
 

3. víziközmű szolgáltatás szüneteltetése és ennek megszüntetése 

 

Vksztv. 56. § A víziközmű-szolgáltatás szüneteltetése a vízmérő berendezés 

kiszerelésével, a szennyvíz-bekötővezeték elzárásával és a szennyvíz-bekötővezeték 

folytonossági kapcsolatának a megszüntetésével történik. 

 

Vksztv. 57. § (1) A felhasználó a víziközmű-szolgáltatóhoz intézett nyilatkozatával 

kezdeményezheti a víziközmű-szolgáltatás szüneteltetését, ha a felhasználási helyet 

átmenetileg nem használja. A víziközmű-szolgáltatás szüneteltetését – ha közműves 

ivóvízellátás, valamint szennyvízelvezetés és -tisztítás is fennáll a felhasználási 

helyen – a víziközmű-szolgáltatási ágazatokra együttesen is lehet kezdeményezni. 

 

(2) A vízközmű szolgáltató a víziközmű-szolgáltatás szüneteltetését és a víziközmű-

szolgáltatás ismételt megindítását a nyilatkozatban megjelölt időpontban, de 

legkorábban annak érkeztetésétől számított tizenöt napon belül teljesíti. 

 



  

 

 

A vízszolgáltatás szüneteltetésének díja: 
 

• NA13-30 10.315 Ft/db + ÁFA + kiszállási díj 

• NA40-50 21.260 Ft/db + ÁFA + kiszállási díj 

• NA65 vagy nagyobb 31.496 Ft/db + ÁFA + kiszállási díj 
 

A szüneteltetés megszüntetésének díja: 
 

• NA13-30 13.386 Ft/db + ÁFA + vízmérő értékesítés díja + kiszállási díj 

• NA40-50 16.535 Ft/db + ÁFA + vízmérő értékesítés díja + kiszállási díj 

• NA65 vagy nagyobb 19.685 Ft/db + ÁFA + vízmérő értékesítés díja + kiszállási díj 

 

A szüneteltetés megszüntetésekor hitelesített vízmérő kerül felhelyezésre. 
 
 

4. víziközmű-szolgáltatás korlátozásának, vagy felfüggesztésének (kizárás) 

megszüntetése (visszaállítás) 

 

A víziközmű-szolgáltató a Vksztv. 58. §-ban foglaltak teljesítése mellett, a 

víziközmű-szolgáltatást korlátozhatja, illetve felfüggesztheti. 

 

A korlátozás, vagy felfüggesztés okának megszűnésével társaságunk visszaállítja a 

szolgáltatást. Ennek díja: 

 

10.866 Ft+ÁFA + kiszállási díj + burkolat bontási és helyreállítási költség 

 

Burkolat bontási és helyreállítási költség: 

 füves területen: 80.000 Ft/m2 + ÁFA 

 térkövezett területen: 120.000 Ft/m2 + ÁFA 

 aszfaltozott területen: 170.000 Ft/m2 + ÁFA 
 

A visszaállítás kizárólag abban az esetben történhet meg, ha a felhasználó a 

tartozását rendezte. 
 

5. mellékmérő szakszerűségi vizsgálata (plombálás) 

• az elkülönített vízhasználó, elkülönített vízfelhasználási helye esetén, első 

darab:  

9.449 Ft/db + ÁFA + kiszállási díj 

 

• az elkülönített vízhasználó ugyanazon elkülönített vízfelhasználási helye 

esetében, második darabtól 

 

6.220 Ft/db + ÁFA 
 
 

6. A mellékvízmérő plombának, leszerelést megakadályozó zárnak az 

eltávolítása 

 

A szolgáltatás díja:  9.449 Ft/db + ÁFA + kiszállási díj 

 

 

7. bekötési mérőhely ellenőrzése a felhasználó kérésére  

 

Az ellenőrzés díja: 

4.724 Ft/db + ÁFA + kiszállási díj 

 



  

8. pontossági bemérés 

 

A Vhr. 64/A. § értelmében, ha a felhasználó az elszámolás alapjául szolgáló 

fogyasztásmérő rendellenes működését vagy hibáját, sérülését észleli, köteles 

azt a víziközmű-szolgáltatónak haladéktalanul bejelenteni.  

Az ellenőrzés díja: 

 

 4.724 Ft/db + ÁFA + kiszállási díj 
 

Amennyiben az ellenőrzés eredménye vitatott a két fél között, kezdeményezhető 

a fogyasztásmérő mérésügyi hatósággal történő metrológiai pontossági 

ellenőrzése, indokolt esetben független szakértővel történő metrológiai 

szerkezeti vizsgálata (együtt: pontossági vizsgálata). A pontossági vizsgálat 

költségeit a kezdeményező félnek előre meg kell fizetnie, ami egyrészt 

tartalmazza a vízmérő cseréjét, valamint a vízmérő elszállítását és metrológiai 

pontossági vagy metrológiai szerkezeti vizsgálatának díját. 

A befizetést követően, Társaságunk másik, hiteles mérőt szerel be, és a vízmérőt 

elszállítja bevizsgálásra. 

 

Ha a pontossági vizsgálaton a fogyasztásmérő megfelelt, akkor a pontossági 

vizsgálat költsége, és a mérőcsere díja a vizsgálatot kezdeményezőt terheli. 

 

Ha nem felelt meg, akkor a pontossági vizsgálat költsége, és a mérőcsere díja a 

fogyasztásmérő tulajdonosát terheli, kivéve, ha a rendellenes működés, hiba, 

sérülés szerződésszegő magatartásnak a következménye. 

 

 

9. számlamásolat készítése és személyes átvétele, beleértve a készpénz-

átutalási megbízást is, ugyanazon számla tekintetében második alkalomtól 

 

1.220 Ft/db + ÁFA 

 

10. számlamásolat készítése és küldése postai úton, beleértve a készpénz-

átutalási megbízást is, ugyanazon számla tekintetében második alkalomtól 

 

3.150 Ft/db+ÁFA 

 

11. leolvasás a felhasználó megrendelésére, a szolgáltatási szerződésben 

foglaltakon túl 

6.693 Ft/db + ÁFA + kiszállási díj 

 

12. rendkívüli ellenőrző leolvasás a felhasználó kérésére, számlázással 

kapcsolatos nem megalapozott panasz esetén 

 

6.693 Ft/db + ÁFA + kiszállási díj 

 

13. tűzcsap oltóvíz hozammérés, kiszállási díj és felhasznált víz nélkül 

 

21.260 Ft/db + ÁFA + kiszállási díj + felhasznált víz 

 

A felhasznált mennyiséget ivóvízmérőn történő méréssel, ennek hiányában 

arányosítással vagy műszaki számítással kell megállapítani. 

14. közműnyilatkozat kiállítása közműellátottságról vagy annak lehetőségéről 

 

11.811 Ft/db + ÁFA 

 

 



  

II. Szerződésszegés esetén, külön díj ellenében kizárólagosan végzett 

szolgáltatások 

 

1. kiszállási díj (e tevékenységcsoporthoz kapcsolódóan) 

 

Szerződésszegés esetén, az üzemmérnökségi központtól számított 10 km-es 

körzeten belül, felszámításra kerülő kiszállás díja: 

 

10.236 Ft/alkalom + ÁFA  

 

Az üzemmérnökségi központtól számított 10 km-es körzeten túli munkavégzés 

esetén, a körzeten túl, minden megtett további kilométer után 350,-Ft/km + 

ÁFA díj fizetendő. 

 

2. víziközmű-szolgáltatás korlátozása, vagy felfüggesztése (kizárás): 

 

22.047 Ft + ÁFA + kiszállási díj + burkolat bontási és helyreállítási költség 

 

Burkolat bontási és helyreállítási költség: 

 füves területen: 80.000 Ft/m2 + ÁFA 

 térkövezett területen: 120.000 Ft/m2 + ÁFA 

 aszfaltozott területen: 170.000 Ft/m2 + ÁFA 

 

3. rendkívüli ellenőrző leolvasás szerződésszegés esetén 

 

8.661 Ft/db + ÁFA + kiszállási díj 

 

4. Vhr. 60.§ (1) bekezdése értelmében amennyiben a felhasználó személye 

megváltozik, a korábbi és az új felhasználó a változást legkésőbb a 

birtokátruházástól számított 15 napon belül köteles a víziközmű-szolgáltatónak 

az Üzletszabályzatban foglaltak szerint bejelenteni és annak rendelkezései 

szerint eljárni. 

A felhasználó elhalálozása esetén az örökös az elhalálozás tényét legkésőbb 

annak tudomására jutása napjától számított 60 napon belül a víziközmű-

szolgáltató számára a megfelelő formanyomtatványon (Vhr. 60.§ (6)) bejelenti. 

 

Amennyiben ez nem történik meg, a 15 napon túli (elhalálozás esetén 60 

napon túl) felhasználó-változás átvezetésének díja: 

 

5.827 Ft/db + ÁFA 

 

5. rendkívüli bekötési vízmérőcsere (pl.: fagyott, eltulajdonított, stb. vízmérő) 

 

• NA13-30 22.835 Ft/db + ÁFA + vízmérő költsége + kiszállási díj 

• NA40 36.220 Ft/db + ÁFA + vízmérő költsége + kiszállási díj 

• NA50 43.228 Ft/db + ÁFA + vízmérő költsége + kiszállási díj 

• NA65-NA80 52.441 Ft/db + ÁFA + vízmérő költsége + kiszállási díj 

 

Az NA80 feletti rendkívüli bekötési mérőcsere díjának meghatározása egyedi 

kalkulációban történik. 

 

6. rendkívüli mérőhely ellenőrzés szerződésszegés esetén 

 

7.874 Ft/db + ÁFA + kiszállási díj 

 



  

III. Külön díj felszámítása nélkül biztosítandó szolgáltatások 

 

1. szerződéses jogviszonnyal összefüggő dokumentumok, igazolások kiadása 

2. víziközmű-szolgáltató szabályzata alapján részletfizetésre jogosult felhasználó 

részletfizetési megállapodásához kapcsolódó ügyintézés és nyilvántartás 

3. bekötési mérőhely ellenőrzése felhasználó kérésére, felhasználó változás esetén 

(kiszállással együtt) 

4. rendkívüli ellenőrző leolvasás a felhasználók kérésére, számlázással kapcsolatos 

megalapozott panasz esetén (kiszállással együtt) 

5. felhasználó változás átvezetése az ingatlan felhasználó tulajdonába, birtokba 

kerülést követő 15 naptári napon belül, bejelentés esetén 

6. számlamásolat kiállítása, beleértve a készpénz-átutalási megbízást is, ugyanazon 

számla tekintetében, első alkalommal 

7. igazolás a felhasználó víziközművekkel való ellátottságáról használatbavételi 

engedély kérelem beadásához. 



  

B. Nem különdíjas szolgáltatások 

 

1) Kiszállási díj 

 

Abban az esetben, ha a szolgáltatási díj nem tartalmazza a kiszállás díját, a 

következő díj kerül alkalmanként felszámításra az üzemmérnökségi központtól 

számított 10 km-es körzeten belül: 

 7.165 Ft/alkalom + ÁFA 

 

Az üzemmérnökségi központtól számított 10 km-es körzeten túli munkavégzés 

esetén, a körzeten túl, minden megtett további kilométer után 200,-Ft/km + 

ÁFA díj fizetendő. 
 
 

2) Vízmérő értékesítés 
 

lakás vízmérő  NA15 esetén: 6.378 Ft/db + ÁFA 

NA20 esetén: 9.370 Ft/db + ÁFA 

 

aknás vízmérő NA15 esetén: 17.087 Ft/db + ÁFA 

NA20 esetén: 18.976 Ft/db + ÁFA 

NA25 esetén: 30.315 Ft/db + ÁFA 

NA30 esetén: 31.890 Ft/db + ÁFA 

 

A díjak magukban foglalják a 2 db tömítést is. 

 

Amennyiben csatlakozópár cserére is szükség van, ennek ára: 

 

NA15 esetén:  2.441 Ft/db + ÁFA 

NA20 esetén:  2.677 Ft/db + ÁFA 

NA25 esetén:  4.646 Ft/db + ÁFA 

NA30 esetén:  6.614 Ft/db + ÁFA 
 

 

3) Vízmérőcsere 

 

a. bekötési vízmérőcsere más névleges átmérőre 

 

A kisebb névleges átmérő cserével (szűkítés) járó fajlagos vízmennyiség-

csökkenésből adódó problémáért társaságunk nem vállal felelősséget. 

 

A nagyobb névleges átmérő csere (bővítés) díja egyedi kalkulációban kerül 

meghatározásra, mely teljes mértékben (vízmérőcsere és egyéb szerelvények) a 

megrendelőt terheli. 

 

b. mellékvízmérő cseréje 

 

Ügyfél kérésére történő, mellékvízmérő csere megrendelése esetén a díjak az 

alábbiak: 

 

- A hitelességi idő lejárata miatt, az ügyfél kérésére történő mellékvízmérő csere 

megrendelése esetén az alábbi díjakat kell alkalmazni: 

 

• azonos átmérő esetén 

 

lakás vízmérő csere  

 NA15 esetén: 17.165 Ft/db + ÁFA 

 NA20 esetén: 19.764 Ft/db + ÁFA 

 

 



  

aknás vízmérő csere 

NA15 esetén: 29.528 Ft/db + ÁFA 

NA20 esetén: 32.677 Ft/db + ÁFA 

NA25 esetén: 43.937 Ft/db + ÁFA 

NA30 esetén: 47.165 Ft/db + ÁFA 

 

A díj magában foglalja a vízmérő árát, a szerelési költséget, a plombálást és a 

kiszállási díjat. 

A megrendelés elvégzésére társaságunk, illetve társaságunk által megbízott 

vállalkozó jogosult. 

Amennyiben a szolgáltatást társaságunk szakemberei végzik el, úgy a díj 

megfizetése előre, ügyfélszolgálati irodáinkban történik. 

Az általunk megbízott vállalkozó kivitelezésében, a helyszínen, a munka 

elvégzése előtt, készpénzben, egy összegben kell a cserét végző szakembernek 

megfizetni a díjat, amelyről ő nyugtát állít ki. Ebben az esetben – a felhasználó 

kérésére – a számlát postai úton tudjuk részére eljuttatni. 

 

Amennyiben a mellékvízmérő csere az felhasználó hibájából hiúsul meg, a 

kiszállás díját, melyet az Díjjegyzék B. 1). pontja tartalmaz – meg kell fizetni. 

 

• eltérő átmérő esetén 

 

Ebben az esetben társaságunk a plomba eltávolítását, majd az ismételt 

plombálást végzi el, az átszerelést nem. Amennyiben az átszereléssel 

társaságunkat bízza meg, a díjképzés egyedi kalkuláció szerint történik. 

 

- Hitelességi idő lejárata előtti cserét társaságunk nem végez, ebben az esetben 

a plomba eltávolítását, majd a plombálás díját kell megfizetni. 

 

 

4) Hydro-rádió felszerelésének díja 

 

Az ügyfél kérésére felszerelésre kerülő, valamint az ügyfél hibájából megsérült, és 

cserére szoruló hydro-rádió felszerelésének díja egyedi árkalkuláció alapján történik. 

 

 

5) Vízbekötés szolgáltatási díjai 

 

3/4”-os ivóvízbekötés nettó szolgáltatási díjai: 
 

  NA90 NA110 NA160 NA200 

vízbekötés: 78.200 81.300 64.400 113.700 

1 folyóméter bekötőcső ára: 700 Ft/fm 

 

1”-os ivóvízbekötés nettó szolgáltatási díjai: 

  NA90 NA110 NA160 NA200 

vízbekötés: 101.100 103.500 118.600 135.800 

1 folyóméter bekötőcső ára: 1.100 Ft/fm 

 

A fenti díjak a rákötést, a bekötést (10 fm), a mérő felszerelést (díjmentes) és a 

plombálást tartalmazzák. 
 

A felhasználó kérésére történő ivóvízbekötések kiegészítő építési-szerelési munkái 

egyedi kalkulációban kerülnek megállapításra. 

 

 



  

6) NA160 Szennyvízbekötés szolgáltatási díja 

 

Szennyvízbekötés csonkra: 

0 folyóméter 42.205 Ft + ÁFA 

bekötőcső ára 5 fm-ként 22.126 Ft + ÁFA 

 

Szennyvízbekötés gerincre: 

0 folyóméter 99.528 Ft + ÁFA 

bekötőcső ára 5 fm-ként 22.126 Ft + ÁFA 

 

Szennyvízbekötés aknára: 

0 folyóméter 75.354 Ft + ÁFA 

bekötőcső ára 5 fm-ként 22.126 Ft + ÁFA 

 

 

7) A kéttényezős ipari vízdíj szolgáltatási díja 

 

Alapdíjak: 

 

 Átalánydíjas 900 Ft + ÁFA 

 NA 13 900 Ft + ÁFA 

 NA 20 3.500 Ft + ÁFA 

 NA 25 5.200 Ft + ÁFA 

 NA 30 6.900 Ft + ÁFA 

 NA 40 8.700 Ft + ÁFA 

 NA 50 12.100 Ft + ÁFA 

 NA 80 15.600 Ft + ÁFA 

 NA 100 17.300 Ft + ÁFA 

 NA 150 19.000 Ft + ÁFA 

 NA 200 20.700 Ft + ÁFA 

 

Fogyasztással arányos díj (m3) díj 2023.03.31-ig: 400,30 Ft + ÁFA 

 

8) Szakfelügyelet 

 

Amennyiben nem a házi szennyvízhálózat bekötővezeték csatlakozásának műszaki 

ellenőrzésére vonatkozik, a szakfelügyelet díja: 

 

 13.700 Ft/óra + ÁFA + kiszállási díj 

 

Az időszak a törvényes időn belüli munkavégzésre vonatkozik úgy, hogy a 

munkahelyről való távozástól a visszaérkezésig kell az eltöltött időt figyelembe venni. 
 

9) Közműegyeztetés 

 

Társaságunk megbízott képviselői által lefolytatott, kötelező közműegyeztetési 

tárgyalás díjai: 

 

első óra díja 10.300 Ft + ÁFA 

minden további megkezdett ½ óra díja 7.200 Ft + ÁFA 

 

A közműegyeztetés díja átutalással és készpénzfizetéssel egyaránt teljesíthető. A 

készpénz befizetése ügyfélszolgálati irodáinkban történik. 

 

 



  

10) Digitális közműadat szolgáltatás 

 

Belterületi digitális közműadat szolgáltatás (.dwg kiterjesztésű állományok) díja: 

 

ivóvízvezeték esetén: 18 Ft/fm + ÁFA 

szennyvíz- és csapadékvíz-csatorna esetén: 18 Ft/fm + ÁFA  

 

Külterületi digitális közműadat szolgáltatás (.dwg kiterjesztésű állományok) díja: 

 

ivóvízvezeték esetén: 10 Ft/fm + ÁFA 

szennyvíz- és csapadékvíz-csatorna esetén: 10 Ft/fm + ÁFA  

 

Az alkalmazandó minimális díj: 3.000 Ft + ÁFA 

 

 

11) Nem közművel elvezetett háztartási szennyvízszállítási közszolgáltatás 

és szennyvízfogadás díja 

 

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII tv. 4.§ (2) bekezdés d) pontja értelmében a 

települési önkormányzat közfeladatok (közszolgáltatások) körében köteles 

gondoskodni a településen található szennyvízbekötés nélküli ingatlanok esetében a 

nem közművel elvezetett háztartási szennyvíz begyűjtésének szervezéséről és 

ellenőrzéséről. 

 

Az önkormányzatok, a törvényi rendelkezés alapján, közszolgáltatói szerződés 

megkötésével jelölik ki a közszolgáltatót. 

A közszolgáltatás igénybevételéért felszámított ellenértéket – mely az elszállított 

szennyvíz mennyiségével arányos – a tulajdonos köteles megfizetni. 

 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízszállítási közszolgáltatás 

díja tartalmazza a szennyvízfogadás díját is. 
 

Munkaidőn túli munkavégzésre vonatkozó megrendelés esetében 20 % pótdíj kerül 

felszámításra. 
 

Rendkívüli és sürgős esetekben (igénybejelentéstől számított 6 órán belül kért) 

szolgáltatás díjára 50% pótdíj kerül felszámításra. 

 

Egyes településeken, a közszolgáltatási szerződésnek megfelelően, útdíj 

felszámítására kerül sor. 

 

I) Közszolgáltatási szerződést kötött önkormányzatok esetén 

a) Győr Megyei Jogú Város közigazgatási határain belül a díj: 

 

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata által megalkotott 38/2013. (XII.20.) 

önkormányzati rendelet alapján Győr város közigazgatási területén a 

közszolgáltatás díja: 

 

lakossági felhasználó részére: 

alapdíj: 1.150 Ft/szippantási alkalom + ÁFA 

ürítési díj: 1.872 Ft/m3 + ÁFA 

 

Az alapdíjból a lakossági felhasználókat az Önkormányzati rendelet 12. §-a 

értelmében 100%-os kedvezmény illeti meg. 

 

nem lakossági felhasználó részére: 

alapdíj: 1.150 Ft/szippantási alkalom + ÁFA  

ürítési díj: 2.080 Ft/m3 + ÁFA  

 



  

b) Csorna Város közigazgatási határterületén belül a díj:  

 

Csorna Város Önkormányzata által megalkotott 3/2014. (I.21.) önkormányzati 

rendelet alapján, Csorna város közigazgatási területén a szolgáltatás díja: 

 

lakossági felhasználó részére: 

alapdíj: 1.170 Ft/ szippantási alkalom + ÁFA 

ürítési díj: 1.800 Ft/m3 +ÁFA 

 

 

nem lakossági felhasználó részére: 

alapdíj: 1.170 Ft/szippantási alkalom + ÁFA 

ürítési díj: 4.900 Ft/m3 + ÁFA 

 

c) Bősárkány Nagyközség közigazgatási határterületén belül a díj: 

 

Bősárkány Nagyközség Önkormányzatával kötött szolgáltatói szerződés 

értelmében a település területén a szennyvízszippantás díja, mely magában 

foglalja a kiemelés, szállítás és elbánás díjait, az alábbi: 

 

lakossági felhasználó részére: 

ürítési díj:    0 – 4 m3 közötti mennyiség esetén 5.527 Ft + ÁFA 

ürítési díj: 4,1 – 8 m3 közötti mennyiség esetén 9.142 Ft + ÁFA 

 

nem lakossági felhasználó részére: 

alapdíj: 1.000 Ft/szippantási alkalom + ÁFA + útdíj 

ürítési díj: 4.900 Ft/m3 + ÁFA 

 

d) Dénesfa Község közigazgatási határterületén belül a díj: 

 

Dénesfa Község területén a szolgáltatás díja, mely magában foglalja a 

kiemelést, szállítást és elbánást is, az alábbi: 

 

lakossági felhasználó részére: 

ürítési díj:   0 - 20 km-es körzetig 1.842 Ft/m3 + ÁFA 

ürítési díj: 21 – 30 km távolság között 2.360 Ft/m3 + ÁFA 

 

nem lakossági felhasználó részére: 

alapdíj: 1.000 Ft/szippantási alkalom + ÁFA 

ürítési díj: 4.900 Ft/m3 + ÁFA 

 

e) Nick Község közigazgatási határterületén belül a díj: 

 

Nick Község területén a szolgáltatás díja, mely magában foglalja a kiemelést, 

szállítást és elbánást is, lakossági és nem lakossági igénybevétel esetén 

egyaránt: 

ürítési díj: 1.643 Ft/m3 + ÁFA 

 

f) Csánig Község közigazgatási határterületén belül a díj: 

 

Csánig Község területén a szolgáltatás díja, mely magában foglalja a 

kiemelést, szállítást és elbánást is, lakossági és nem lakossági igénybevétel 

esetén egyaránt: 

ürítési díj: 1.643 Ft/m3 + ÁFA 

 

 



  

g) Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízszállítási 

közszolgáltatás díja (Abda, Acsalag, Babót, Barbacs, Bezi, Bogyoszló, 

Börcs, Bőny, Cakóháza, Cirák, Dör, Dunaszentpál, Enese, Écs, Farád, Gönyű, 

Gyóró, Gyömöre, Győrasszonyfa, Győrladamér, Győrság, Győrsövényház, 

Győrújbarát, Győrújfalu, Himod, Hövej, Jobaháza, Kajárpéc, Kapuvár, 

Kisbajcs, Kisfalud, Koroncó, Kóny, Lébény, Maglóca, Markotabödöge, Mecsér, 

Mihályi, Mosonszentmiklós, Nagybajcs, Nagyszentjános, Nyúl, Osli, Öttevény, 

Pannonhalma, Páli, Potyond, Rábacsanak, Rábapatona, Rábasebes, 

Rábaszentandrás, Rábcakapi, Ravazd, Rétalap, Románd, Sikátor, 

Sokorópátka, Szany, Szárföld, Szerecseny, Szil, Szilsárkány, Táp, 

Tápszentmiklós, Tárnokréti, Tényő, Töltéstava, Vadosfa, Vág, Veszkény, 

Veszprémvarsány, Vének, Vitnyéd, Zsebeháza): 

 

lakossági felhasználó részére: 2.970 Ft/m3+ ÁFA 
 

nem lakossági felhasználó részére: 

alapdíj:  1.000 Ft/szippantási alkalom + ÁFA 

ürítési díj: 4.900 Ft/m3 + ÁFA 

 

h) Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízszállítási 

közszolgáltatás díja (Bakonygyirót, Bakonypéterd, Bágyogszovát, Beled, 

Bodonhely, Csikvánd, Dunaszeg, Edve, Fehértó, Felpéc, Fenyőfő, Gic, 

Győrszemere, Győrzámoly, Ikrény, Kunsziget, Lázi, Magyarkeresztúr, 

Mezőörs, Nyalka, Pázmándfalu, Pér, Rábakecöl, Rábapordány, Rábatamási, 

Sopronnémeti, Vámosszabadi, Vásárosfalu): 

 

lakossági felhasználó részére: 2.970 Ft/m3 + ÁFA 
 

nem lakossági felhasználó részére: 

ürítési díj: 3.307 Ft/m3 + ÁFA 

 

II) Közszolgáltatási szerződést NEM kötött, vagy rendeletet nem alkotott 

önkormányzatok esetén 

lakossági felhasználó részére: 2.970 Ft/m3+ ÁFA 
 

nem lakossági felhasználó részére: 

alapdíj: 3.000 Ft/szippantási alkalom + ÁFA 

ürítési díj: 6.000 Ft/m3 + ÁFA 

 

12) Szennyvízhálózat mosási díj: 

 

19.000 Ft/óra + ÁFA  
 

13) Nem közművel elvezetett szennyvízfogadás díja: 

 

lakossági felhasználó részére: 703 Ft/m3 + ÁFA  

nem lakossági felhasználó részére: 1.000 Ft/m3 + ÁFA  

 

Mivel a nem közművel elvezetett szennyvízszállítási közszolgáltatás díja 

tartalmazza a szennyvízfogadás díját is, ezért fogadási díjat csak az idegen 

beszállítótól átvett szennyvízmennyiség után kell megfizetni! 
 

Munkaidőn túli munkavégzésre vonatkozó megrendelés esetében 20 % pótdíj 

kerül felszámításra. 

Rendkívüli és sürgős esetekben (igénybejelentéstől számított 6 órán belül kért) a 

szolgáltatás díján felül 50%-os pótdíj kerül felszámításra. 



  

14) Folyószámla kivonat (postai úton, előre befizetett összeg ellenében történik): 
 

 Lakossági felhasználó: 748 Ft/db + ÁFA  

 Nem lakossági felhasználó: 2.598 Ft/db + ÁFA  

 

15) Tűzcsapról történő vízvételezés 

 

Föld feletti tűzcsapról történő vízvételezés szolgáltatási díja: 

 

30.669 Ft + ÁFA + 2 db kiszállás + vízmérő átmérő szerinti alapdíja/hó 

 

A vízmérő elhelyezés díján felül kiszámlázásra kerül a vételezett víz értéke, amely a 

mindenkor érvényben lévő, nem lakossági felhasználónak számlázandó, 

fogyasztásfüggő díj 20%-kal növelt értéke, valamint - abban az esetben, ha a 

szolgáltatás igénybevételekor keletkező szennyvizet a csatornahálózatba vezetik, - 

a szennyvízhálózat igénybevételének díja, ami a mindenkor érvényes nem 

lakossági felhasználónak számlázandó, fogyasztásfüggő díj kétszeresével 

növelt értéke. 
 

A tűzcsap vízmérő felszerelése kizárólag a szolgáltatás díjának és 1 havi 

alapdíjnak a megfizetése után lehetséges. Az alapdíjat mindaddig meg kell 

fizetni, míg a vízmérő leszerelése meg nem történik. 

 

16) Elkülönített rendszerű csapadékvíz elvezetés díja: 

 

 Csornán: 110 Ft/m3 + ÁFA  

 Kapuváron: 125 Ft/m3 + ÁFA  

 
17) Tehergépjárművek szolgáltatási díjai 

 

KRG-332 ivóvízszállító tgk. km díj 1.700 Ft/km +ÁFA 

  állásidő 15.000 Ft/óra +ÁFA 

  átlagóra 17.300 Ft/óra +ÁFA 
 

HPT-433 bill. tgk. km díj 1.050 Ft/km +ÁFA 

  állásidő 15.000 Ft/óra +ÁFA 

  átlagóra 17.300 Ft/óra +ÁFA 
 

LZR-769 tgk. km díj 800 Ft/km +ÁFA 

  állásidő 15.000 Ft/óra +ÁFA 

  átlagóra 17.300 Ft/óra +ÁFA 
 

LIC-929 tgk. km díj 1.150 Ft/km +ÁFA 

  állásidő 12.700 Ft/óra +ÁFA 

  átlagóra 15.000 Ft/óra +ÁFA 
 

GFA-598 tgk. km díj 1.150 Ft/km +ÁFA 

  állásidő 15.000 Ft/óra +ÁFA 

  átlagóra 17.300 Ft/óra +ÁFA 
 

Konténeres tgk. díjszabása egyedi kalkuláció alapján történik. 

 

Rendszeres (1 napot meghaladó) szállítási tevékenység megrendelése esetén 

5 munkanappal az ajánlattételt megelőzően társaságunktól egyedi árkalkulációt kell 

kérni. 

Átlagóra díj alapján történő számlázás esetén a telephelyről való eltávozás és a 

visszaérkezési idő közötti időszak kerül figyelembevételre. 

Munkaidőn túli, és azonnali munkavégzés esetén munkavégzésre vonatkozó 

megrendelés esetén 20 % pótdíj kerül felszámításra. 

 



  

18) Egyéb gépjárművek szolgáltatási díjai 

 
a. Csatornavizsgáló kamera: 

(Telephelytől számított 10 km-es körzeten belül) 

 

A szolgáltatás díja:  

 

-nagykamerás vizsgálat esetén: 26.800 Ft/óra + ÁFA + kiszállási díj 

-kiskamerás vizsgálat esetén: 17.700 Ft/óra + ÁFA + kiszállási díj 

 

A fenti díj a CD értékét nem tartalmazza, igény esetén a CD díja 2.000 Ft/db + ÁFA 

 

b. Csőtörés kereső: 

(Telephelytől számított 10 km-es körzeten belül) 
 

A szolgáltatás díja: 27.900 Ft/óra + ÁFA +kiszállási díj 

 

 

c. Ködgép: 

(Telephelytől számított 10 km-es körzeten belül) 
 

A szolgáltatás díja: 16.100 Ft/óra + ÁFA +kiszállási díj 

 

Ködgép bérleti díja (kezelő, vegyszer és energia ktg. nélkül):  

 

 10.700 Ft/óra + ÁFA 

 

d. Kútkamera vizsgálat: 

(Telephelytől számított 10 km-es körzeten belül) 
 

Kútkamerás jármű vizsgálati díja óránként: 26.800 Ft/óra + ÁFA 

Kútkamerás jármű kilométerenkénti díja: 540 Ft/km + ÁFA 

 

 

Egyéb gépek tekintetében, a munkaidőn túli munkavégzésre vonatkozó megrendelés, 

illetve – a szolgáltatás természetétől függően – azonnali munkavégzés esetén  

20 % pótdíjat kell felszámítani. 

 

 

19) Szennyvíz automata mintavevő: 
 

Telepítési és beállítási díj: 5.350 Ft/óra + ÁFA + kiszállási díj 

Mintavevő bérleti díja: 430 Ft/óra + ÁFA 

 

A helyszínen szakembereink által, meghatározott időszakonként végzett mintavétel 

díjai megegyeznek a laboratóriumi vizsgálatoknál feltűntetett mintavétel díjaival. 

 

Munkaidőn túli munkavégzésre vonatkozó megrendelés, illetve – a szolgáltatás 

természetétől függően – azonnali munkavégzés esetén 20 % pótdíjat kell 

felszámítani. 



  
 

20) Laboratóriumi vizsgálatok díjai 

 

 

A laboratóriumi szolgáltatások díjai a külső megrendelésre végzett tevékenységek 

árát tartalmazzák. 

Szerződéses partnereink részére az árváltozás 2023. január 1-től érvényes. 

 

Bizonyos vizsgálatok nem akkreditáltak, ezért megrendelés esetén mindenképpen 

szükséges a laboratóriummal egyeztetni! 
 

A szolgáltatási díjak a kiszállás díját nem foglalják magukban, azt a Díjjegyzék 

B. 1) pontja tartalmazza. 
 

 

Mintavétel: 

 

Egy pontminta vétele:  3 200 Ft + ÁFA 

Több pontminta vétele:  6 000 Ft + ÁFA óránként 

Mintavétel tisztítószivattyúzással: 6 000 Ft + ÁFA 

 

 
 

paraméter szolgáltatási díj (Ft+ÁFA) 

ivóvíz, felszín alatti víz, fürdővíz 

Telepszám 22 °C 2 560 

Telepszám 37 °C 2 560 

Coliform-szám 2 975 

E. coli szám 2 975 

Enterococcusok száma 2 775 

Clostridium perfringens számlálása 2 960 

Mikroszkópos biológiai vizsgálat 10 580 

Legionella kimutatása és számlálása 7 800 

Pseudomonas aeruginosa-szám 2 775 

Staphylococcus aureus-szám 2 775 

Fekál-coliform-szám 2 775 

Coccusok száma 2 560 

ammónium 1 980 

nitrit 1 520 

nitrát 1 820 

vas 2 000 

mangán 2 120 

összes keménység 1 740 

klorid 1 850 

szulfát 2 090 

fluorid 2 090 

kalcium 1 500 

magnézium 2 900 

foszfát 1 730 

bór 2 270 

 

 

 

 



  

 

paraméter szolgáltatási díj (Ft+ÁFA) 

lúgosság 1 210 

karbonát-ion (lúgosság+) 500 

hidrogénkarbonát-ion (lúgosság+) 500 

hidroxil-ion (lúgosság+) 500 

karbonátkeménység  (lúgosság+) 500 

pH 890 

hőmérséklet 800 

fajlagos elektromos vezetőképesség 890 

oldott oxigén 1 100 

KOIps 2 200 

lebegőanyag 1 850 

összes oldott anyag 1 850 

szilícium-dioxid 5 550 

elemek (Al, As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Ni, 

Pb, Fe, Mn, Sn, Sb, Zn, Mo, K, Na, Ca, 

Mg, Se, Si) 

Első elem: 5 550 Ft,                

minden további elem 1 700 Ft  

higany 5 550 

zavarosság 1 120 

szabad aktív klór  1 050 

összes aktív klór 1 050 

kötött aktív klór 2 100 

bepárlási maradék 105 °C-on 1 650 

szín 540 

szag 540 

kazánvíz, kazántápvíz 

pH 890 

fajlagos elektromos vezetőképesség 890 

vas 2 000 

mangán 2 120 

összes keménység 1 740 

lúgosság 1 210 

foszfát 1 730 

felszíni víz 

KOIkr 3 500 

BOI5 4 040 

ammónia-N 1 980 

nitrát-N 1 820 

nitrit-N 1 520 

oldott ortofoszfát-P 1 730 

hexánnal extrahálható anyagok (SZOE) 4 900 

szennyvíz 

Coliform-szám 2 975 

E. coli szám 2 975 

KOIkr 3 500 

BOI5 4 040 

ammónia-N 1 980 

nitrát 1 820 

nitrit 1 520 

pH 890 

hőmérséklet 800 

fajlagos elektromos vezetőképesség 890 

oldott oxigén 1 100 



  
 

paraméter szolgáltatási díj (Ft+ÁFA) 

hexánnal extrahálható anyagok (SZOE) 4 900 

ANA 4 540 

összes foszfor 2 600 

összes nitrogén 5 500 

szárazanyag 1 650 

lebegőanyag 1 850 

oldott anyag 1 850 

szárazanyag izzítási maradék 3 570 

lebegőanyag izzítási maradék 3 780 

oldott anyag izzítási maradék 3 780 

gyorsan ülepedő anyag 950 

króm (VI) 2 460 

összes szervetlen nitrogén 5 320 

nátrium egyenérték (ICP) 7 000 

összes keménység (ICP) 6 400 

fluorid 2 090 

szulfát 2 090 

higany 5 550 

szulfid 3 700 

mintaelőkészítés fémvizsgálatokhoz 4 300 

elemek (Al, As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Ni, 

Pb, Fe, Mn, Sn, Zn, Mo, K, Na, Ca, Mg, 

Se) 

Első elem: 5 550 Ft,             

minden további elem: 1 700 Ft    

szennyvíziszap, komposzt 

mintaelőkészítés fémvizsgálatokhoz 4 300 

elemek (As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Ni, Pb, 

Fe, Mn, Zn, Mo, K, Na,  Se, P) 

Első elem: 5550 Ft,               

minden további elem 1700 Ft 

higany 5 550 

szárazanyag 1 640 

összes nitrogén 5 200 

összes foszfor 2 600 

izzítási maradék és veszteség 3 820 

Fekál-coliform-szám 2 775 

Fekál-streptococcusok-száma 2 775 

talaj 

Ökotoxikológiai vizsgálat 

Azotobacter agile-teszt 
10 020 

elemek (As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Ni, Pb, Fe, Mn, 
Zn, Mo, K, Na,  Se, P) 

Első elem: 5 550 Ft,                                        
minden további elem 1 700 Ft  

 

 

 


