Egyéb díjaink
Az alábbi díjak nettó egységárak, az ÁFA-t nem tartalmazzák, a 2019. július 22-e
után megrendelt munkákra vonatkoznak.

A. Különdíjas szolgáltatások
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:
4.451,- Ft+ÁFA / alkalom
Az üzemmérnökségi központtól számított 10 km-es körzeten túli munkavégzés
esetén, a körzeten túl, minden megtett további kilométer után 150,-Ft/km +
ÁFA díj fizetendő.

2.

házi
szennyvízhálózat
bekötővezeték
ellenőrzése (szakfelügyelet)

csatlakozásának

műszaki

4.863,- 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.
Szennyvíz vonatkozásában a 2017. július 1-től életbe lépett jogszabályváltozás
értelmében mentes a legfeljebb 160 mm átmérőjű szennyvízvezeték bekötése.
Amennyiben ennek kiépítéséről a felhasználó gondoskodik, úgy a szakfelügyeletet
ingyenesen biztosítjuk.

3.

víziközmű szolgáltatás szüneteltetése és ennek megszüntetése

A vízszolgáltatás szüneteltetésének díja:
•
•
•

NA13-30
NA40-50
NA80 vagy nagyobb

6.905,- Ft + ÁFA + kiszállási díj
14.055,- Ft + ÁFA + kiszállási díj
19.185,- Ft + ÁFA + kiszállási díj

A szüneteltetés megszüntetésének díja:
•
•
•

NA13-30
NA40-50
NA80 vagy nagyobb

A díj tartalmazza a plombálást is.

6.911,- Ft + ÁFA + kiszállási díj
9.018,- Ft + ÁFA + kiszállási díj
11.263,- Ft + ÁFA + kiszállási díj

4.

víziközmű-szolgáltatás korlátozásának, vagy felfüggesztésének (kizárás)
megszüntetése (visszaállítás)

A korlátozás, vagy felfüggesztés okának megszűnésével társaságunk visszaállítja a
szolgáltatást. Ennek a díja:
6.947,- Ft+ÁFA + kiszállási díj + burkolat bontási és helyreállítási költség

5.

mellékmérő szakszerűségi vizsgálata (plombálás)
• az elkülönített vízhasználó, elkülönített vízfelhasználási helye esetén, első
darab:
4.725,- Ft/db+ÁFA + kiszállási díj
• az elkülönített vízhasználó ugyanazon elkülönített vízfelhasználási
helye esetében, második darabtól
3.089,- Ft/db+ÁFA

6.

bekötési mérőhely ellenőrzése a felhasználó kérésére

Ha a felhasználó az elszámolás alapjául szolgáló fogyasztásmérő rendellenes
működését vagy hibáját, sérülését észleli, köteles azt társaságunknak
haladéktalanul bejelenteni, aki a bejelentéstől számított 8 napon belül köteles azt
ellenőrizni. Az ellenőrzés díja:
3.253,- Ft/db+ÁFA + kiszállási díj

7.

számlamásolat készítése és személyes átvétele, beleértve a készpénzátutalási megbízást is, ugyanazon számla tekintetében második alkalomtól
424,- Ft/db+ÁFA

8.

számlamásolat készítése és küldése postai úton, beleértve a készpénzátutalási megbízást is, ugyanazon számla tekintetében második alkalomtól
923,- Ft/db+ÁFA

9.

leolvasás a felhasználó
foglaltakon túl

megrendelésére,

a

szolgáltatási

1.483,- Ft/db+ÁFA + kiszállási díj

szerződésben

10. rendkívüli ellenőrző leolvasás a felhasználó
kapcsolatos nem megalapozott panasz esetén

kérésére,

számlázással

1.582,- Ft/db+ÁFA + kiszállási díj

11. tűzcsap oltóvíz hozammérés, kiszállási díj és felhasznált víz nélkül
13.470,- Ft/db+ÁFA + kiszállási díj + felhasznált víz

12. közműnyilatkozat kiállítása közműellátottságról vagy annak lehetőségéről
8.747,- Ft/db+ÁFA

II. Szerződésszegés
szolgáltatások
1.

esetén,

külön

díj

ellenében

kizárólagosan

végzett

kiszállási díj (e tevékenységcsoporthoz kapcsolódóan)

Szerződésszegés esetén, az üzemmérnökségi központtól számított 10 kmes körzeten belül, felszámításra kerülő kiszállás díja:

6.535,- Ft+ÁFA / alkalom

Az üzemmérnökségi központtól számított 10 km-es körzeten túli munkavégzés
esetén, a körzeten túl, minden megtett további kilométer után 230,-Ft/km +
ÁFA díj fizetendő.

2.

víziközmű-szolgáltatás korlátozása, vagy felfüggesztése (kizárás):
16.310,- Ft+ÁFA + kiszállási díj + burkolat bontási és helyreállítási költség

3.

rendkívüli ellenőrző leolvasás szerződésszegés esetén
2.263,- Ft/db+ÁFA + kiszállási díj

4.

15 napon túl (elhalálozás esetén 60 napon túl) a felhasználó-változás
átvezetése:
2.139,- Ft/db+ÁFA

5.

rendkívüli bekötési vízmérőcsere (pl.: fagyott mérő)

•
•
•
•

NA13-30
NA40
NA50
NA65-80

13.869,-Ft/db
21.434,-Ft/db
24.643,-Ft/db
29.172,-Ft/db

+
+
+
+

ÁFA
ÁFA
ÁFA
ÁFA

+
+
+
+
+
+
+

ÁFA
ÁFA
ÁFA
ÁFA
ÁFA
ÁFA
ÁFA

+vízmérő
+vízmérő
+vízmérő
+vízmérő

költsége
költsége
költsége
költsége

+
+
+
+

kiszállási
kiszállási
kiszállási
kiszállási

díj
díj
díj
díj

Vízmérő költsége:
•
•
•
•
•
•
•

6.

NA13
NA20
NA25
NA30
NA40
NA50
NA65-80

4.924,-Ft/db
5.371,-Ft/db
10.395,-Ft/db
12.285,-Ft/db
23.100,-Ft/db
65.751,-Ft/db
76.650,-Ft/db

rendkívüli mérőhely ellenőrzés szerződésszegés esetén
5.365,- Ft/db+ÁFA + kiszállási díj

III.

Külön díj felszámítása nélkül biztosítandó szolgáltatások
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

szerződéses jogviszonnyal összefüggő dokumentumok, igazolások kiadása
víziközmű-szolgáltató szabályzata alapján részletfizetésre jogosult felhasználó
részletfizetési megállapodásához kapcsolódó ügyintézés és nyilvántartás
bekötési mérőhely ellenőrzése felhasználó kérésére, felhasználó változás
esetén (kiszállással együtt)
rendkívüli ellenőrző leolvasás a felhasználók kérésére, számlázással
kapcsolatos megalapozott panasz esetén (kiszállással együtt)
felhasználó változás átvezetése az ingatlan felhasználó tulajdonába, birtokba
kerülést követő 15 naptári napon belül, bejelentés esetén
számlamásolat kiállítása, beleértve a készpénz-átutalási megbízást is,
ugyanazon számla tekintetében, első alkalommal
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:
3.780,- Ft+ÁFA / alkalom
Az üzemmérnökségi központtól számított 10 km-es körzeten túli munkavégzés
esetén, a körzeten túl, minden megtett további kilométer után 150,-Ft/km +
ÁFA díj fizetendő.

2)

Vízmérő értékesítés

megnevezés

egységár (Ft+ÁFA/db)

NA15 lakásvízmérő (mellékvízmérő)
NA20 lakásvízmérő (mellékvízmérő)
NA15 aknás vízmérő (mellékvízmérő)

3)

3 071,4 370,6 535,-

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.

4)

Vízbekötés szolgáltatási díjai

3/4”-os ivóvízbekötés szolgáltatási díjai
megnevezés
méret/egységár (Ft+ÁFA /bekötés)
0,00- 5,00 folyóméter bekötés
5,10-10,00 folyóméter bekötés
10,10-15,00 folyóméter bekötés
15,10-20,00 folyóméter bekötés
20,10-25,00 folyóméter bekötés
25,10-30,00 folyóméter bekötés
30,10-35,00 folyóméter bekötés

NA90
35 338,37 338,39 338,41 338,43 338,45 338,47 338,-

NA110
36 441,38 441,40 441,42 441,44 441,46 441,48 441,-

NA160
41 953,43 953,45 953,47 953,49 953,51 953,53 953,-

NA200
50 299,52 299,54 299,56 299,58 299,60 299,62 299,-

1”-os ivóvízbekötés szolgáltatási díjai
megnevezés
méret/egységár (Ft+ÁFA /bekötés)
0,00- 5,00 folyóméter bekötés
5,10-10,00 folyóméter bekötés
10,10-15,00 folyóméter bekötés
15,10-20,00 folyóméter bekötés
20,10-25,00 folyóméter bekötés
25,10-30,00 folyóméter bekötés
30,10-35,00 folyóméter bekötés

NA90
41 337,43 337,45 337,47 337,49 337,51 337,53 337,-

NA110
42 440,44 440,46 440,48 440,50 440,52 440,54 440,-

NA160
47 952,49 952,51 952,53 952,55 952,57 952,59 952,-

NA200
56 298,58 298,60 298,62 298,64 298,66 298,68 298,-

A felhasználó kérésére történő ivóvízbekötések kiegészítő építési-szerelési munkái
egyedi kalkulációban kerülnek megállapításra.

Ivóvízbekötésnél: a megfelelő megfúró bilincs beépítésével és hosszintervallum
nyomócsővel kalkulált, típusbekötés összege kerül előlegként kiszámlázásra.
Vízmérőóra felszerelésnél (egyedi kalkuláció): amennyiben a vízmérőóra
felszerelésére adott megrendelés eltér a vízmérő értékesítésnél megadott
mérőóráktól, a felhasználó által befizetendő előleg:
28.346,- Ft+ÁFA
Ikerbekötésnél: a befizetendő előleg:
28.346,- Ft+ÁFA

5)

NA 160 Szennyvízbekötés szolgáltatási díja

A szolgáltatás díja a kiszállást NEM foglalja magában.

a)

Szennyvízbekötés csonkra szolgáltatás díja

megnevezés
0,00- 5,00 folyóméter bekötés
5,10-10,00 folyóméter bekötés
10,10-15,00 folyóméter bekötés
15,10-20,00 folyóméter bekötés
20,10-25,00 folyóméter bekötés
25,10-30,00 folyóméter bekötés

b)

20
25
31
37
43
49

079,906,732,559,386,213,-

Szennyvízbekötés gerincre szolgáltatás díja

megnevezés
0,00- 5,00 folyóméter bekötés
5,10-10,00 folyóméter bekötés
10,10-15,00 folyóméter bekötés
15,10-20,00 folyóméter bekötés
20,10-25,00 folyóméter bekötés
25,10-30,00 folyóméter bekötés

c)

egységár (Ft+ÁFA /bekötés)+kiszállás

egységár (Ft+ÁFA /bekötés)+kiszállás
40
46
51
57
63
69

315,142,969,795,622,449,-

Szennyvízbekötés aknára szolgáltatás díja

megnevezés
0,00- 5,00 folyóméter bekötés
5,10-10,00 folyóméter bekötés
10,10-15,00 folyóméter bekötés
15,10-20,00 folyóméter bekötés
20,10-25,00 folyóméter bekötés
25,10-30,00 folyóméter bekötés

egységár (Ft+ÁFA /bekötés)+kiszállás
34
40
46
52
57
63

646,472,299,126,953,780,-

6)

Szakfelügyelet

Amennyiben nem a házi szennyvízhálózat bekötővezeték csatlakozásának műszaki
ellenőrzésére vonatkozik, a szakfelügyelet díja:
7.874,- Ft+ÁFA /óra

Az időszak a törvényes időn belüli munkavégzésre vonatkozik úgy, hogy a
munkahelyről való távozástól a visszaérkezésig kell az eltöltött időt figyelembe
venni.

7)

Közműegyeztetés

Társaságunk megbízott képviselői által lefolytatott, kötelező közműegyeztetési
tárgyalás díjai:
első óra díja
minden további megkezdett ½ óra díja

7.638,- Ft+ÁFA
4.567,- Ft+ÁFA

A közműegyeztetés díja átutalással és készpénzfizetéssel egyaránt teljesíthető. A
készpénz befizetése a részvénytársaság pénztárába történik.

Tervmásolat igénylése esetében a terv szolgáltatási díjai:
A/4 méretben:
A/3 méretben:

2.047,- Ft+ÁFA /ív
4.016,- Ft+ÁFA /ív

Ettől eltérő méret esetén egyedi kalkuláció alapján kell a díjat megállapítani.

A/0 méretű 1:500 méretarányú elektronikus helyszínrajz igénylése esetén az
elektronikus úton történő átadás szolgáltatás díja:
3.858,- Ft + ÁFA

Belterületi digitális közműadat szolgáltatás (.dwg kiterjesztésű állományok) díja:
ivóvízvezeték esetén:
szennyvíz- és csapadékvíz-csatorna esetén:

13,- Ft/fm + ÁFA
13,- Ft/fm + ÁFA

Külterületi digitális közműadat szolgáltatás (.dwg kiterjesztésű állományok) díja:
ivóvízvezeték esetén:
szennyvíz- és csapadékvíz-csatorna esetén:

Az alkalmazandó minimális díj:

7,- Ft/fm + ÁFA
7,- Ft/fm + ÁFA

2.000,- Ft + ÁFA

8)

Nem közművel elvezetett
szennyvízfogadás díja

szennyvízszállítási

közszolgáltatás

és

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.
Győr és Csorna Város területén bevezetésre került a kéttényezős díj, mely
alapdíjból és ürítési díjból tevődik össze.
a)

Nem közművel elvezetett szennyvízszállítási közszolgáltatás díja
(kivéve: Győr, Csorna, Bősárkány, Dénesfa):
lakossági felhasználó részére:
nem lakossági felhasználó részére:

b)

2.970,- Ft+ÁFA /m3
3.307,- Ft+ÁFA /m3

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:
ürítési díj:

1.150,- Ft+ÁFA / szippantási alkalom
1.872,- Ft+ÁFA / m3

Az alapdíjból a lakossági felhasználókat az Önkormányzati rendelet 12. §-a
értelmében 100%-os kedvezmény illeti meg.
nem lakossági felhasználó részére:
alapdíj:
ürítési díj:

c)

1.150,- Ft+ÁFA / szippantási alkalom
2.080,- Ft+ÁFA / m3

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:
ürítési díj:

1.170,- Ft+ÁFA / szippantási alkalom
1.800,- Ft+ÁFA / m3

nem lakossági felhasználó részére:
alapdíj:
ürítési díj:

d)

1.170,- Ft+ÁFA / szippantási alkalom
2.137,- Ft+ÁFA / m3

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:

e)

0 – 4 m3 közötti mennyiség esetén
4,1 – 8 m3 közötti mennyiség esetén

5.527,- Ft+ÁFA
9.142,- Ft+ÁFA

nem lakossági felhasználó részére:

3.307,- Ft/m3+ÁFA + útdíj

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:

9)

0 - 20 km-es körzetig
21 – 30 km távolság között

1.842,- Ft+ÁFA /m3
2.360,- Ft+ÁFA /m3

nem lakossági felhasználó részére:

3.307,- Ft+ÁFA /m3

Hálózat mosási díj:
12.598,-Ft/óra

10)

Nem közművel elvezetett szennyvízfogadás díja:

lakossági felhasználó részére:
nem lakossági felhasználó részére:

703,-Ft+ÁFA /m3
782,-Ft+ÁFA /m3

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 kerüll
felszámításra.
Rendkívüli és sürgős esetekben (igénybejelentéstől számított 6 órán belül kért)
szolgáltatás díja, a szolgáltatási díj 1,5-szerese.

11) Vízmérők cseréje
a.

Vízmérők cseréje kisebb névleges átmérőre

A vízmérőcserével kapcsolatos fajlagos vízmennyiség-csökkenésből
problémáért társaságunk nem vonható felelősségre.

adódó

A vízmérőcsere után történő esetleges újbóli visszaszerelést társaságunk teljes
áron végzi el.
Részvénytársaságunk egész területére érvényes szolgáltatási díjak:
NA
NA
NA
NA

b.

25
25
20
20

vízmérőóra
vízmérőóra
vízmérőóra
vízmérőóra

cseréje
cseréje
cseréje
cseréje

NA
NA
NA
NA

20-ra
13-ra
13-ra
13-ra

hosszmozgóval:
hosszmozgóval:
hosszmozgóval:
hosszmozgó nélkül:

20.787,21.102,22.756,15.591,-

Ft+ÁFA
Ft+ÁFA
Ft+ÁFA
Ft+ÁFA

Mellékvízmérő (lakásvízmérő) cseréje

Ügyfél kérésére történő, mellékvízmérő csere megrendelése esetén a díjak az
alábbiak:
mellékvízmérő csere

lakás vízmérő csere
NA15 esetén:
NA20 esetén:

7.559,- Ft+ÁFA /db
8.583,- Ft+ÁFA /db

aknás vízmérő csere
NA15 esetén:
NA20 esetén:
NA25 esetén:

14.646,- Ft+ÁFA /db
15.906,- Ft+ÁFA /db
22.835,- Ft+ÁFA /db

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 vízmérőcsere a felhasználó hibájából hiúsul meg, a kiszállás díját
meg kell fizetnie.

12) Folyószámla kivonat
történik):

(postai

úton,

előre

Lakossági felhasználó:
Nem lakossági felhasználó:

befizetett

összeg

ellenében

748,- Ft+ÁFA /db
2.598,- Ft+ÁFA /db

13) Tűzcsapról vízvételezés
Föld feletti tűzcsapról történő vízvételezés szolgáltatási díja:
24.173,- Ft+ÁFA /alkalom
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 igénybe vételekor keletkező szennyvizet a csatornahálózatba vezetik,
- a szennyvízhálózat igénybevételének díja, ami a mindenkor érvényes nem
lakossági felhasználónak számlázandó, fogyasztásfüggő díj kétszeresével
növelt értéke.

14) A kéttényezős ipari vízdíj szolgáltatási díja:

Alapdíjak:
Átalánydíjas
NA 13
NA 20
NA 25
NA 30
NA 40
NA 50
NA 80
NA 100
NA 150
NA 200

Fogyasztásfüggő (m3) díj:

700,700,2.820,4.240,5.640,7.060,9.880,12.710,14.100,15.520,16.920,-

Ft+ÁFA
Ft+ÁFA
Ft+ÁFA
Ft+ÁFA
Ft+ÁFA
Ft+ÁFA
Ft+ÁFA
Ft+ÁFA
Ft+ÁFA
Ft+ÁFA
Ft+ÁFA

135,- Ft+ÁFA

15) Elkülönített rendszerű csapadékvíz elvezetés díja:
Csornán:

80,- Ft+ÁFA /m3

Kapuváron:

91,- Ft+ÁFA /m3

16) Tehergépjárművek szolgáltatási díjai:
KRG-332 ivóvízszállító tgk.

km díj
állásidő
átlagóra

1.300,- Ft+ÁFA /km
7.638,- Ft+ÁFA /óra
9.055,- Ft+ÁFA /óra

HPT-433 bill. tgk.

km díj
állásidő
átlagóra

700,- Ft+ÁFA /km
6.535,- Ft+ÁFA /óra
7.559,- Ft+ÁFA /óra

LZR-769 tgk.

km díj
állásidő
átlagóra

450,- Ft+ÁFA /km
5.827,- Ft+ÁFA /óra
8.819,- Ft+ÁFA /óra

LIC-929 tgk.

km díj
állásidő
átlagóra

640,- Ft+ÁFA /km
5.354,- Ft+ÁFA /óra
5.748,- Ft+ÁFA /óra

GFA-598 tgk.

km díj
állásidő
átlagóra

490,- Ft+ÁFA /km
6.772,- Ft+ÁFA /óra
8.268,- Ft+ÁFA /óra

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 figyelembe vételre.
Munkaidőn túli munkavégzésre vonatkozó megrendelés esetén 20 % pótdíj kerül
felszámításra.
A szolgáltatás természetétől függően, azonnali munkavégzés esetén a szolgáltatási
díjra 20 % felár kerül felszámításra.

17) Csatornavizsgáló kamera:
(Telephelytől számított 10 km-es körzeten belül)
A szolgáltatás díja:

19.055,- Ft+ÁFA /óra

A fenti díj a videokazetta értékét nem tartalmazza, igény esetén a videokazetta díja
2.000 Ft/db

18) Csőtörés kereső:
(Telephelytől számított 10 km-es körzeten belül)
A szolgáltatás díja:

20.551,- Ft+ÁFA /óra

19) Ködgép:
(Telephelytől számított 10 km-es körzeten belül)
A szolgáltatás díja:
7.638,- Ft+ÁFA /óra
(gk. vezető, kezelő vegyszer és energia ktg. nélkül): 2.520,- Ft+ÁFA /óra

20) Kútkamera vizsgálat:
(Telephelytől számított 10 km-es körzeten belül)
Kútkamerás jármű kilométerenkénti díja:
Kútkamerás jármű vizsgálati díja óránként:

370,- Ft+ÁFA /km
13.400,- Ft+ÁFA /óra

21) Szennyvíz automata mintavevő:
Telepítési és beállítási díj:
Mintavevő bérleti díja:

2.756,- Ft+ÁFA /óra
250,- Ft+ÁFA /óra

A helyszínen szakembereink által, meghatározott időszakonként végzett mintavétel
díjai megegyeznek a laboratóriumi vizsgálatoknál feltűntetett mintavétel díjaival.
A fenti szolgáltatási díjak a kiszállás díját nem tartalmazzák.
10 km-en túli megrendelés esetén 150,-Ft/km+ÁFA díjat kell felszámítani.
Munkaidőn túli munkavégzésre vonatkozó megrendelés, illetve – a szolgáltatás
természetétől függően – azonnali munkavégzés esetén 20 % pótdíjat kell
felszámítani.

22) Gépek, berendezések bérleti díja (Ft+ÁFA /óra)
Megnevezés
autódaru
földmunkagép önjáró
JCB földmunkagép
áramfejlesztő
áramfejlesztő (utánfutós)
kompresszor
bontókalapács
műanyagcső hegesztő berendezés
döngölő
zagyszivattyú 2,2 kW
zagyszivattyú 4,1 kW
zagyszivattyú 6 kW
utánfutó

Kezelővel

kezelő
nélkül

14.100,12.400,11.200,2.100,8.100,6.900,-

4.100,4.500,4.900,-

1.700,1.000,1.700,1.200,1.700,1.900,700,-

23) Laboratóriumi vizsgálatok díjai
Vizsgált paraméterek

ammónium
ANA detergens
BOI5
bór
fajlagos vezetőképesség
fluorid
hidrogén-karbonát (lúgosságból számítással)
hőmérséklet
iszap ülepedés vizsgálat
íz
izzítási maradék
kalcium
karbonát
klorid
KOI kr
KOI ps
lebegő anyag
m és p -lúgosság
magnézium
mangán
nitrát
nitrit
nitrogén (Kjeldahl)
összes nitrogén
összes sótartalom
oldott anyag
oldott oxigén
orto-foszfát
összes foszfor
összes keménység
összes aktív klór
PH
redox potenciál
szabad aktív klór
szag
száraz anyag (bepárlási maradék)
szerves oldószer extrakt (SZOE)
szilikátok
szín
szulfid
szulfát
vas
zavarosság

Szolgáltatási díj
(Ft+ÁFA/db)
1.510,3.500,3.500,1.135,660,1.900,660,540,775,540,1.640,1.075,660,1.350,3.200,1.640,1.076,660,2.075,1.395,1.395,1.175,4.450,5.055,1.640,1.010,775,1.390,1.900,1.640,1.175,660,660,1.175,540,980,2.775,1.795,540,1.900,1.900,1.175,660,-

Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft

Fémvizsgálatok:
ICP-OES
(Ag,Al,Ba,Zn,Cd,K,Co,Mo,Na,Ni,Pb,Cu,Sr,Fe,Mn,Cr,Ca,Mg):

5.550,- Ft /első elem
1.455,- Ft /további elem

Atomabszorpciós Spektrométerrel:
-Láng üzemmód (Zn,Cu,Na,K):
-ETA üzemmód (Pb,Sn,Se,As,Sb):

2.010,- Ft /elem
3.120,- Ft /elem

AFS (Hg):

5.550,- Ft /elem

Feltárás fémvizsgálathoz:

3.230,- Ft /minta

Bakteriológiai vizsgálatok
összcsíraszám 220C-on
összcsíraszám 370C-on
endoszám
coliform szám
fekál-coliform szám
escherichia coli szám
enterococcus faecalis szám
pseudomonas aeruginosa száma
clostridium szám
staphylococcus aureus szám
mikrococcus szám
legionella

2.560,2.560,2.560,2.975,2.775,2.975,2.775,2.775,2.960,2.775,2.560,5.000,-

Mikroszkópos biológiai vizsgálatok
ivóvíz mikroszkópos biológiai vizsgálata
algaszám
Mintavétel
Pontminta vétele
Több pontminta, vagy átlagminta vétele

Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft

10.580,- Ft /minta
10.580,- Ft /minta

1.920,- Ft /db
5.660,- Ft /óra

A helyszínen szakembereink által, meghatározott időszakonként végzett mintavétel
díjai megegyeznek a laboratóriumi vizsgálatoknál feltűntetett mintavétel díjaival.
Ebben az esetben a laboratóriumi szolgáltatási díjakon túl kiszállási díj kerül
felszámításra.
Munkaidőn túli munkavégzésre vonatkozó megrendelés, valamint – a vizsgálat
természetétől függően – azonnali labormunka esetén a vizsgálati díjra 20 %
pótdíj fizetendő.

A fent szereplő díjak nettó egységárak, az ÁFA-t nem tartalmazzák.

