
A vízbekötés ügyintézési rendje 

1. A vízbekötés szerelési és üzembehelyezési munkáival Kérelmező 

a KAVÍZ Kft-t bízza meg.  

Ez esetben a vízbázis vízvezeték feltárási munkálatai kapcsán a 

szakfelügyelet díj külön nem kerül felszámításra. A Kérelmező által a 

szakvéleménnyel jóváhagyott terv szerint elkészített/elkészíttetett 

fejgödörben, munkaárokban és vízóraaknában saját anyagkészlet 

felhasználásával a megcsapolást, a víz-bekötővezeték fektetését, a 

vízóraakna-szerelvényezését, illetve a nyomáspróbát, fertőtlenítést, 

üzembe helyezést és geodéziai bemérést – a 2017. évi LVII. törvény 

9.§ (1) szakaszát figyelembe véve -  ……… Ft + ÁFA = …… összeg előre 

történő befizetését követően, a 82-419-628-as telefonszámon 

egyeztetett időpontban elvégezzük. 

  

2. A 2017. évi LVII. törvény 9.§ (2) bek. szerinti felhatalmazással 

élve Kérelmező ø32 mm (1”) átmérőig a Műszaki Biztonsági 

Hatóság nyilvántartásában szereplő kivitelezési jogosultsággal 

rendelkező (a továbbiakban: regisztrált) vízszerelőt is megbízhat a 

vízbekötés elkészítésével.  

Ez esetben a KAVÍZ Kft. a regisztrált szerelő részére az alábbi 

tevékenységeket végzi el díj ellenében: 

 

2.1. Vízbázis vízvezeték regisztrált vízszerelő által végzett feltárásához 

(fejgödör-készítés) és a nyomáspróbához szakfelügyelet 

biztosítása. Díj: 6.320 Ft/óra/fő. 

 

2.2. Vízbekötés vízipari anyagai Minőségtanúsítványainak és OTH-

engedélyeinek bekérése (a beépített anyagoknak rendelkezniük 

kell az Országos Tisztifőorvosi Hivatal által kiadott alkalmazási 

engedéllyel, illetve ezek minősége nem lehet gyengébb, mint a 

magyarországi vízipari piacon jelenleg mértékadó HAWLE, GREINER, 

ISIFLO termékek minősége). 

 

2.3. A munkaárokba fektetett KPE víz-bekötővezeték 

fertőtlenítéséhez használt vegyszer OTH biocid-engedélyének 

bekérése. 

 



2.4. A fertőtlenítés után kötelezően elvégzett akkreditált 

részletes bakteriológiai vizsgálat eredményközlőjének 

bekérése. Amennyiben a vizsgálatot a KAVÍZ Kft. Minőségvizsgáló 

Laboratóriuma végzi el, úgy ennek díja: 

 

- mintavétel 20 km-ig: 4.500 Ft + ÁFA, efelett: + 250 Ft/km + ÁFA, 

- vizsgálat: 8.700 Ft + ÁFA. 

 

2.5. A MID-tanúsítású, legalább „C” osztálypontosságú vízmérő 

technikai adatlapjának és alkalmazási engedélyének 

bekérése. 

 

2.6. A vízbázis vízvezeték megcsapolása és a víz-bekötővezeték 

összekötése a vízbázis vezetékkel. A beépített vízmérő 

plombálása. Díj: 22.400 Ft + ÁFA. 

 

2.7. Az elkészült vízbekötés 2012. évi XLVI. törvény 23.§ (3) bek. 

szerinti jogosultsággal bíró földmérővel történő geodéziai 

bemérésének bekérése. Az egységes elektronikus közmű-

nyilvántartás részére (e-közmű rendszer) a 324/2013. (VIII. 

29.) Korm. rendelet 6.§ (1a) bek. c) pontnak és a (2) bek-nek 

megfelelő adatszolgáltatás igazolásának bekérése. 

Amennyiben a geodéziai bemérést és az ezzel kapcsolatos 

adatszolgáltatást a KAVÍZ Kft. végzi el, úgy ennek díja:  

 

- kiszállás 20 km-ig: 6.320 Ft + ÁFA, efelett: + 250 Ft/km + ÁFA, 

- bemérés: 13.000 Ft + ÁFA, 

- digitális alaptérkép frissítése: 13.000 Ft/óra + ÁFA 

 

 


