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MEGÁLLAPODÁS 

HÁZI SZENNYVÍZBEEMELŐ ENERGIAELLÁTÁSÁNAK BIZTOSÍTÁSÁRÓL 

 

amely létrejött, 

- ………………….Önkormányzata (cím:…….., képviseli:………….), továbbiakban, mint 

Ellátásért felelős, 

-  

- BAKONYKARSZT Zrt. (cím: 8200 Veszprém, Pápai út 41., képviseli: Kugler Gyula 

vezérigazgató) víziközmű-szolgáltató továbbiakban, mint Szolgáltató, 

-  

- …………………………………………………………………………………….. 

(név)………………………………………. szám alatti lakos továbbiakban, mint Felhasználó, 

együttes említésük esetén Szerződő Felek között a mai napon, az alábbi tartalommal: 

 

Előzmények: 

1. Szerződő Felek rögzítik, hogy a Szolgáltató és a Felhasználó között a 

…………..…………...(település) …………………...(utca, házszám)………. hrsz.-ú, 

………………….fogyasztói azonosítóval ellátott ingatlan vízellátására és 

szennyvízelvezetésére (vagy csak szennyvízelvezetésére)közszolgáltatási szerződés jött létre. 

A közszolgáltatási szerződés mai napon kiegészítésre kerül arra tekintettel, hogy a 

kényszeráramoltatású szennyvízelvezetést biztosító házi szennyvíz beemelő berendezést a 

Szolgáltató az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 85/A. § (1) b) pontja alapján üzemeltetésre 

átvette, így az üzemeltetésével összefüggésben a Szolgáltatót és a Felhasználót megillető 

jogokról és kötelezettségekről rendelkezni szükséges.  

A szennyvíz beemelőt a Szolgáltató üzemeltetésbe vette 2013. december 31-ig, illetve azt 

követően annak elkészülte után, melynek tényét Szerződő felek kifejezetten elismerik.  

 

2. Ellátásért Felelős a Szolgáltató közreműködésével ezúton tájékoztatja a Felhasználót az 

58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 85/A. § (2) és (6) bekezdése, valamint a 99/A. § (7) és (8) 

bekezdésében foglaltakról, melynek tényét Felhasználó aláírásával igazolja. 

A fent említett jogszabály felsorolt pontjai az alábbiak: 

(58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes 

rendelkezéseinek végrehajtásáról 

85/A. §  

(2) A szennyvíz beemelő működtetéséhez a felhasználó biztosítja: 

a) a szennyvíz beemelő megközelítésének és hozzáférhetőségének korlátozásmentes lehetőségét, valamint 

b) eltérő műszaki kialakítás vagy megállapodás hiányában a szennyvíz beemelő folyamatos energiaellátását. 

(6) Az ellátásért felelős a Vksztv. 11. §-ban előírt beruházási terv alapján gondoskodik a (2) 

bekezdés b) pontjában rögzített feladat felhasználási helytől független energiahálózattal történő kiváltásáról. 
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99/A. § 

(7) A 85/A. § (6) bekezdésében előírt feladat végrehajtásáról legkésőbb 2018. december 31-ig gondoskodik az 

ellátásért felelős. 

(8) Ha a felhasználási helytől független energiahálózat kialakítása csak aránytalanul nagy költségráfordítással 

volna megvalósítható, az ellátásért felelős a víziközmű-szolgáltató bevonásával, a (7) bekezdésben meghatározott 

határidőn belül megállapodik a felhasználóval az energiaellátás további biztosítása és annak költségviselése 

kérdésében. A megállapodás létrejöttével az ellátásért felelős mentesül a 85/A. § (6) bekezdésében előírt feladat 

végrehajtása alól.) 

 

 

3. Jelen szerződés 2. pontjának ismeretében, Szerződő felek rögzítik, hogy a Szolgáltató és 

Felhasználó között mai napon létrejött kiegészítő megállapodás alapján, - mely a korábban 

megkötött közszolgáltatási szerződés részeként értelmezendő - a meglévőszennyvíz beemelő 

folyamatos energiaellátásának biztosítása érdekében az Ellátásért Felelős saját költségén 

önálló villamos energia bekötést épít ki Felhasználó számára. A felhasználási helytől 

független villamos energia bekötéshez tartozó villamos energia mérőt Szolgáltató veszi a 

nevére és fizeti a szennyvíz beemelő által felhasznált villamos energiát. Ellátásért Felelős és 

Szolgáltató megállapodnak abban, hogy a Szolgáltató által fizetett villamos energia 

összegéről egy évben egy lakalommal elszámolnak. A ténylegesen felhasznált villamos 

energia díját Ellátásért Felelős a Szolgáltatónak a vagyonkezelési/eszközhasználati díjból 

finanszírozza. 

Szerződő Felek nyilatkozatai:  

4. Ellátásért Felelős nyilatkozik, hogy az elvégzett költség kalkuláció alapján megállapításra 

került, hogy a felhasználási helytől független energiahálózat kialakítás aránytalanul nagy 

költségráfordítással valósítható meg, ennek ellenére a kiépítési költségeket vállalja. 

 

5. Felhasználó ragaszkodik a fent idézett Kormányrendelet 85/A. § (6) bekezdésében 

rögzítettekhez, azaz a szennyvíz beemelő független villamos energia bekötés 

megvalósításához. Jelen szerződésben a Felek abban állapodnak meg, hogy a szennyvíz 

beemelő folyamatos energiaellátását biztosító független bekötést az Ellátásért felelős 

megtervezteti és kivitelezteti 2018. december 31.-ig. Az engedélyeztetés és kivitelezés 

esetleges elhúzódásáért Felhasználó kártérítési igénnyel nem él. 

 

6. Felhasználó tudomásul veszi a független villamos energia kiépítésével kapcsolatban az 

alábbiakat. 

a. Felhasználó kártérítés nélkül tűri, hogy a tulajdonában lévő ingatlanon villamos 

energia földkábel fektetése történjen meg, a jelenleg meglévő burkolatok 

felbontásával. 

b. Felhasználó kártérítés nélkül tűri, hogy a tulajdonában lévő ingatlanon a felbontott 

burkolatok helyreállítása csak a felbontott sávban, az eredetivel azonos műszaki 

színvonalon történjen meg. 

c. Felhasználó kártérítés nélkül tűri, hogy a tulajdonában lévő ingatlanon a villamos 

energia szolgáltató villamos mérőszekrényt alakítson ki. 

d. Felhasználó kártérítés nélkül tűri, hogy a tulajdonában lévő ingatlanra Szolgáltató 

ingyenesen szolgalmat jegyeztessen be az Ellátásért Felelős nevére, a teljes 

nyomvonal hosszon 2-2 méter szélességben. Felhasználó tudomásul veszi a 

bejegyzett szolgalmi sávra vonatkozó előírásokat és kötelezettséget (pl.: beépítési 

tilalom, faültetési tilalom, stb.) 
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e. Felhasználó minden időben (minden nap, 0-24 óra időtartamban) biztosítja 

Szolgáltató számára a bejárási lehetőséget telkére a villamos mérő leolvasása, a 

villamos fogyasztási hely, illetve a házi beemelő működésének ellenőrzése tárgyában. 

f. Felhasználó kártérítés nélkül tűri, hogy meghibásodás esetén Szolgáltató az udvarán 

munkát végezzen, havária esetén, akár előzetes bejelentés nélkül. Felhasználó 

tudomásul veszi, hogy az ingatlanán a szolgalmi sávban Szolgáltató a saját 

eszközeivel (pl.: árokásó, kombinált csatornamosó) munkát végez. Amennyiben 

Szolgáltató a karbantartási, hibaelhárítási munkáival összefüggésben a magán 

ingatlanon belül földmunkát végez, azt a felbontott felület nagyságában köteles csak 

helyreállítani, az eredeti műszaki színvonalon. A munkavégzéssel összefüggő egyéb – 

nem szándékos – károkozásért (talaj, vagy burkolat megsüllyedése, növényzetben 

keletkezett károk, kerítésben, vagy épületben keletkező károk) Szolgáltató nem 

tartozik felelősséggel, amit Felhasználó jelen szerződés aláírásával tudomásul vesz. 

7. Felhasználó tudomásul veszi, hogy jelen megállapodás hatálya jogutódjaira is kiterjed, így a 

szerződéses jogviszonyai során e vonatkozásban tájékoztatási kötelezettség terheli. 

Egyéb rendelkezések: 

Jelen megállapodás a Szolgáltató és a Felhasználó között létrejött kiegészítésekkel együtt a 

hatályos közszolgáltatási szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi. Jelen megállapodásban 

nem szabályozott kérdésekben a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény illetve 

annak egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet, továbbá a 

Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadóak. 

 Kelt: 

Aláírások 

 

………………………………………………………………………. 

Felhasználó 

 

 

 

……………………………………. 

Ellátásért felelős 

 

 

 

……………………………………. 

Szolgáltató 

 


