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Tisztelt Ügyfelünk! 

Tájékoztatjuk, hogy 2011. december 30-án az Országgyűlés elfogadta az új víziközmű-szolgáltatásról 
szóló 2011. évi CCIX. törvényt*. A csatornaszolgáltatási díjakat a törvény átmeneti rendelkezései 
szerint a miniszteri ár-rendelet megszületéséig a szolgáltató határozza meg a törvényi keretek között.  

Társaságunk – a törvényi előírásoknak megfelelően – az ivóvíz-, valamint a csatornaszolgáltatásért 
2012. február 1-jétől alapdíjat és fogyasztásarányos díjat számít fel.  

A Biatorbágy Város Önkormányzatának illetékességi területén igénybe vett ivóvíz- és 
csatornaszolgáltatás díjai 2012. február 1-jétől az alábbiak szerint alakulnak: 

1. Ivóvíz-szolgáltatás 

Lakossági alapdíj**:    93,30 Ft / bekötés / hó + áfa 
Lakossági, fogyasztással arányos díj:  362,10 Ft / m3 + áfa 
Nem lakossági alapdíj**:   499,80 Ft / bekötés / hó + áfa 
Nem lakossági, fogyasztással arányos díj: 386,20 Ft / m3 + áfa 

2. Csatornaszolgáltatás (szennyvíz-elvezetés, -tisztítás és -kezelés) 

Lakossági alapdíj***:    114,20 Ft / bekötés / hó + áfa 
Lakossági, fogyasztás arányos díj:   449,40 Ft / m3 + áfa 
Nem lakossági alapdíj***:   1 102,40 Ft / bekötés / hó + áfa 
Nem lakossági, fogyasztással arányos díj:  479,20 Ft / m3 + áfa 

A csatornaszolgáltatási díjak nem tartalmazzák a vízterhelési díjat, amely 2012. február 1-jétől 

lakossági és nem lakossági kategóriában egyaránt 4 Ft / m
3 
+áfa díjra csökkent. 

Az alapdíjakat az ivóvíz- és a csatornaszolgáltatás esetében külön, ivóvíz- és szennyvíz-
bekötésenként, a fogyasztási időszakok figyelembe vételével számlázzuk ki lakossági és nem 
lakossági ügyfeleink részére egyaránt. Az alapdíj-fizetés kötelezettsége akkor is fennáll, ha az 
elszámolt időszakon belül nem volt mérhető fogyasztás.  A főmérő után beépített, számlázásba vett 
mellékvízmérőkön mért fogyasztás elszámolása továbbra is alapdíj nélkül, az elfogyasztott víz 
mennyisége alapján történik. 

A fogyasztás mértékével arányos díj az elfogyasztott ivóvíz és a közcsatorna-hálózatba bebocsátott 

szennyvíz mennyisége után fizetendő, melynek összege 2012-ben megegyezik a 2011-ben 

alkalmazott ivóvíz- és csatornaszolgáltatás díjaival.  

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a 2012. január 1. - 2012. január 31. között igénybe vett 
szolgáltatásokat a 2011-ben alkalmazott díjakkal és a 2012. január 1-jétől érvényben lévő 27%-os áfá-
val számlázzuk ki. 

További kérdéseivel kérjük, forduljon bizalommal ügyfélszolgálati munkatársainkhoz a 
vizvonal@vizmuvek.hu e-mail címen vagy a 06-40 247 247-es telefonszámon. 

Tisztelettel  
 
Biatorbágyi Vízművek Kft. 

 
 

* 2011 évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról. 

**Valamennyi fogyasztásmérő berendezés (bekötési vízmérő) esetében, az átfolyási átmérőtől függetlenül 

***Valamennyi fogyasztásmérő berendezés (szennyvízmennyiség-mérő vagy ennek hiányában bekötési vízmérő) 
esetében, az átfolyási átmérőtől függetlenül. 
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