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Árszabályzat-árjegyzék

Általános előírások
Az árszabályzat elkészítésének célja, feladata, hogy útmutatásokat adjon a tevékenységek árainak alkalmazásához, számlázásához, a számlák
ellenőrzéséhez.
A szabályzatban szereplő árak kialakítása, a módosítások kezdeményezése az ügyvezetői döntések előkészítése a pénzügyi, számviteli és kontrolling
csoportvezető feladata, a szakterületi vezetők javaslataikat a Pénzügyi, számviteli és kontrolling csoport útján kötelesek előterjeszteni jóváhagyásra.
A jelen árszabályzatban rögzített eljárásokat, illetve tételes árakat társaságunk értékesítése során kötelezően alkalmazni kell. Eltérni kizárólag az
ügyvezető döntése esetén lehetséges, melyet az illetékes szakterületi vezető/k/ írásos javaslata alapoz meg. Társaságunk hatósági áras és szabad áras
A jelen ÁRSZABÁLYZAT-ÁRJEGYZÉK árnyilvántartásként is kezelendő.

II.

Szabad árak
Az árak megállapításáról szóló – több ízben módosított – 1990. évi LXXXVII. törvény (Átv.) előírásai alapján társaságunk
1.1. SZABAD ár alkalmazására jogosult a hatósági ár keretébe nem tartozó minden tevékenysége – szolgáltatása keretében, így
1.2.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.

alaptevékenységi körébe tartozó
közüzemi ivóvíz szolgáltatás keretében más szolgáltató részére történő ivóvízátadás,
közüzemi szennyvízelvezetési és kezelési szolgáltatása keretében más szolgáltatótól történő szennyvízátvétel, valamint
bármely vevő részére vezetéken vagy tároló, illetve szállítóeszköz útján történő termál- és/vagy ivóvíz minősítésű víz értékesítése, mely nem
szolgáltatásnak, hanem termékértékesítésnek minősül.
Besorolása: ex 2201

Szabad árak
A szervezetek (vállalkozások, stb.) és magán (természetes) személyek megrendelése – általában írásos szerződés – alapján végzett: teljesítmények,
nyújtott szolgáltatások, eladott áruk, készített építmények.
Az árban valamint az ár alapjául szolgáló értékesítési feltételekben a szerződő felek – a tisztességtelen piaci magatartás tilalmáról szóló törvényben,
valamint az ebben a törvényben foglaltak megtartásával, egymás érdekeit tiszteletben tartva és kölcsönösen együttműködve – állapodnak meg. Ide értve a
versenyeztetés, árverés, közbeszerzési eljárás során kialakuló ármegegyezést is
(Átv. 2 §).

A szabad árformába tartozó szolgáltatások, ipari termékek, építmények ÁFA kulcs szerinti jegyzéke:

Szám
VTSZ ex 2201

Megnevezés
Vízértékesítés: ezen körbe tartozik a bármely vevő részére történő termál- és/vagy ivóvíz
minősítésű vezetéken, vagy tároló, illetve szállító eszköz útján megvalósuló értékesítés

SZJ: 45.33

Víz-, gáz-, fűtésszerelés:
ezen tevékenységi körbe tartozik:
- jogszabályi feltételeken alapuló – díjfizetési kötelezettségeit nem teljesítő felhasználóknál
alkalmazott – vízelzárási, – újra nyitási tevékenység (szolgáltatás)

ÁFA %
27
27

- a felhasználó kezdeményezésén alapuló ivóvíz szolgáltatás
- szüneteltetése
- megszüntetése,
- az ingatlanokon belül – a vonatkozó jogszabály előírásainak megfelelő terv alapján- mérőhely kialakítása
- vízmérő felszerelése
- bekötővezeték, csatorna építése, kivitelezése, illetve minden olyan a felhasználó megrendelésére
az adott ingatlan ivóvízellátását, szennyvízelvezetését szolgáló eszközökön (építményeken) végzett
tevékenység – beavatkozás, mely a közüzemi ivóvíz- és csatornaszolgáltatásra vonatkozó
előírásokkal nem ellentétes (pl. szennyvíz bekötőcsatorna leágazása stb.)
SZJ: 60.24

Közúti teherszállítás:
ezen tevékenységhez tartozik
- lajtkocsi útján – megrendelésre, s nem a közüzemi szolgáltatás részeként – végzett /ivó/vízszállítás
a megrendelő által megjelölt (teljesítési) helyre
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SZJ: 74.30.15
SZJ: 74.70

Vízmérő hálózat ellenőri vizsgálata kézi műszerrel
Takarítás, tisztítás:
ezen tevékenységi körbe tartozik:
- 74.70 a vízmérők elhelyezésére szolgáló akna, illetőleg az aknában hozzáférhetőségét (az óra
leolvashatóságát) akadályozó feltételek megszüntetése (akna fedlap eltakarás megszüntetése, az
aknában felgyülemlett víz eltávolítása – kiszivattyúzása, stb.). Abban az esetben, ha a
hozzáférhetőség akadálya a szolgáltató érdekkörébe tartozó okból keletkezett (pl. bekötővezeték az
óra előtti és utáni 10 cm-en belüli szerelvények meghibásodása, stb.) a felmerült költség nem
érvényesíthető.

27
27

SZJ: 74.87

Kontroll vízóra leolvasás
- a megrendelő (felhasználó/érdekelt) rendelkezése/kérése alapján végzett kontroll vízóra leolvasás.
Amennyiben a kontroll leolvasás eredménye a felhasználó észrevételét

27

- nem alapozza meg, úgy a díjat a megrendelő/felhasználó (érdekelt) felé kell érvényesíteni

SZJ: 74.87

Szennyvíz gyűjtése, -kezelése:
ezen tevékenységi körbe tartozik:
- más szolgáltatók részére (átvételként) végzett szennyvíz gyűjtés, kezelés, továbbá
- más szolgáltatótól átvett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelése
- más szolgáltató által, ill. nem Miskolc város területéről származó esetben
Egyéb szennyvízelvezetéssel kapcsolatos szolgáltatás
- Dugulás elhárítás, csatorna mosás
- Zagyszivattyúzás
- Szennyvíz bekötővezeték ledugózása
Műszaki vizsgálat, elemzés
Fémszerkezet gyártása
Ipari termékek előállítása
Szennyvíztisztítási építmények
Csővezetékek
Vízvezeték terepen, földtakarással
Szenny- és csapadékvíz csatornák
Egyéb építmények
Építőipar
Helyi víz-, szennyvízszállító csővezeték építése
Szennyvízcsatorna, vízvezeték-szerelés
- Mellékmérő helyszíni cseréje
- Mellékmérővel kapcsolatos helyszíni szerelés
Műszaki mérnöki szolgáltatás:
ezen tevékenységi körbe tartozik:
- a bekötővezetékek, - csatornák tervezése,
- a műszaki szakértés, tanácsadás körbe tartozó tervezői egyeztetés, térképi adatszolgáltatás, a
bekötővezeték megépítéséhez, átalakításához megszüntetéséhez szükséges szolgáltatói hozzájárulás
kiadása, illetve az ezt megalapozó tevékenységek, így a helyszíni szemle, a tervfelülvizsgálat, a
geodéziai bemérés, a szakfelügyelet
Integrált mérnöki szolgáltatás: beruházás bonyolítás
Földmérés, térképészet
Egyéb vizsgálat, elemzés
-Mellékmérő műszaki átvétele, üzembe helyezése, plombázás
-Vízmérők működésének rendkívüli helyszíni vizsgálata
-Egyszeri műszaki átvétel; dolgozói önköltségi díjjal
-Vízmérők működésének rendkívüli vizsgálata
Máshova nem sorolt egyéb gazdasági szolgáltatás

VTSZ
SZJ: 55.23.12.0
SZJ: 70.20.12.5
SZJ: 74.40.1
SZJ: 74.85.12.0
SZJ: 45.50.10.0
SZJ: 74.87.17.4
-

Anyageladás raktáron keresztül
Egyéb kereskedelmi és korlátozottan igénybe vehető szálláshely szolgáltatás
Egyéb építmény (épületrész) önálló rendeltetési egység bérbeadása
Hirdetés
Másolás
Építési eszköz kölcsönzése személyzettel
Műszaki gazdasági dokumentálás
Víziközmű fejlesztési hozzájárulás

SZJ: 90.01

SZJ: 90.01

SZJ: 74.30.1
SZJ: 28.11.9
VTSZ
ÉJ: 2223
ÉJ: 2223
ÉJ: 2222
ÉJ: 2223
ÉJ: 2420
SZJ: 45
SZJ: 45.21.41.0
SZJ: 45.33.20.0
SZJ: 45.33.20.0
SZJ: 45.33.20.0
SZJ: 74.20.3

SZJ: 74.20
SZJ: 74.20.73.0
SZJ: 74.30.16.0

4/22

27
27
27

27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27

27
27
27

27
27
5
27
27
27
27
27
27

MIVÍZ Kft.

1.

1.1.
1.1.1.

Vízértékesítéshez kapcsolódó tevékenységek
ÁFA 27%
VTSZ: ex 2201
Ivóvíz értékesítés
Ivóvíz értékesítés Miskolc
Miskolc város közigazgatási területén a közüzemi ivóvízhálózat részét nem képező hálózatról
történő értékesítés zártkertek (zártkerti társulások ) tartálykocsival történő ivóvíz értékesítés
esetén, a vízszállítás külön számlázandó.
ÁFA nélküli díjtétel
249,12
Ft/m3
383,20
Ft/m3
432,80
Ft/m3

Ivóvíz értékesítés Miskolc
- lakossági felhasználók
- intézményi felhasználók
- egyéb felhasználók
1.1.2.

Hatályos: 2020.02.24-től
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Egyéb vízértékesítés
ÁFA nélküli díjtétel
3
22,20
Ft/ m

Selyemréti strandfürdő
hideg vizes kút
Termálvíz: / Diósgyőri strand, Selyemréti strand

ÁFA nélküli díjtétel

Egyéb vízértékesítés
Termálvíz:
Selyemréti strand I. sz. termálkút
Selyemréti strand II.sz. termálkút
Miskolc, József A. u. kút
Várfürdő (2012. évi árak)

1.1.3.

1.1.4.

1.1.5.

22,20
22,20
605,90

Ft/ m3
Ft/ m3
Ft/ m3

17,70
-65 em3-ig
19,80
-65 em3 felett
Miskolc Tapolca Barlangfürdő
29,14
A fenti díjakon felül a Miskolci Fürdők Kft. köteles megfizetni a mindenkori vízkészlet használati járulékot is.

Ft/ m3
Ft/ m3
Ft/ m3

A vízkészlethasználati járulék mértéke
Az alkalmazandó gazdasági szorzó értéke
Miskolc-Tapolcai Barlangfürdő termálkút esetében
Miskolc Selyemréti Strandfürdő II.sz. termálkút esetében
Miskolc- Selyemréti Strandfürdő I. sz. termálkútjának esetében
Selyemréti Strandfürdő hideg vizes kútjának esetében pedig

Ft/ m3

4,50
3,00
2,10
2,32
1,00

Ivóvíz átadás más szolgáltató részére
Borsodvíz Zrt. felé
Ivóvíz átadás más szolgáltató részére
Bükkszentkereszt-Répáshuta irány
Mályi – Nyékládháza irány

ÁFA nélküli díjtétel
3
256,40
Ft/ m
256,40
Ft/ m3

Mezőgazdasági vízeladás
Mezőgazdasági vízeladás
Arnót

ÁFA nélküli díjtétel
187,50
Ft/ m3

Ivóvíz értékesítés gépkocsival
Ivóvíz értékesítés Miskolc város közigazgatási területén
ÁFA 27 %
SZJ: 60.24.13.0
Ivóvíz értékesítés Miskolc város közigazgatási területén
Ivóvíz értékesítés IVECO gépkocsival
+ kiszállított vízmennyiség díja
- lakossági felhasználók esetében
- nem lakossági felhasználók esetében
-intézményi felhasználók

ÁFA nélküli díjtétel
11 770,00
Ft/forduló

Miskolc város közigazgatási területén kívül eső értékesítés költség felszámításával

1.2.

Ivóvíz szolgáltatás megszüntetése-korlátozása bekötési vízmérő esetén
ÁFA 27%
SZJ: 45.33.20.0
1.2.1.1. Ivóvíz szolgáltatás ideiglenes megszüntetése, mérőkiszereléssel, felhasználó
kérésére (vízmérő kiszerelés, szabad csővégek lezárása, plombázása) *
Menetes csatlakozású mérő esetén
Karimás csatlakozású mérő esetén
* Az ivóvíz szolgáltatás mérőkiszereléssel, felhasználó kérésére történő ideiglenes
megszüntetése térítésmentes.
Az ezt követő szolgáltatás visszaállítási díja a 1.2.1.2. szerint kerül kiszámlázásra.
1.2.1.2.

1.2.2.1.

276,80
432,80
383,20

Ft/m3
Ft/m3
Ft/m3

280

Ft/km

ÁFA nélküli díjtétel

Ivóvíz szolgáltatás ideiglenes megszüntetése utáni szolgáltatás visszaállítása
felhasználó kérésére
Menetes csatlakozású mérő esetén
Karimás csatlakozású mérő esetén
Ivóvíz szolgáltatás végleges megszüntetése, felhasználó kérésére. (csatlakozó
vezeték leválasztása a gerincvezetékről, vízmérőhely megszüntetése)
Földmunkával jár + helyreállítás
Csak szerelvényaknában (menetes csatlakozású mérő esetén)
Csak szerelvényaknában (karimás csatlakozású mérő esetén)
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1 000
1 000

Ft/db
Ft/db

32 235
75 275

Ft/db
Ft/db

162 330
32 235
75 275

Ft/db
Ft/db
Ft/db

MIVÍZ Kft.

1.2.2.2.

Ivóvíz szolgáltatás végleges megszüntetése illegális vízvételezés esetén (csatlakozó
vezeték leválasztása a gerincvezetékről)

1.2.3.

Együttműködő lakossági felhasználó korlátozása vízóra aknában és nem
együttműködő lakossági, valamint közületi felhasználó korlátozása közterületi
elzáró zárásával visszanyitás gátlással (hegesztés, vagy plomba):

1.2.4.

1.2.5.

1.2.5.1.
1.2.6.

1.2.7.

1. Együttműködő lakossági felhasználó esetén
2. Nem együttműködő lakossági felhasználó esetén
3. Közületi felhasználó esetén
Ivóvíz szolgáltatás újraindítása, tartozás rendezése után, 1.2.3 pontban korlátozott
felhasználóknál:
1. Együttműködő lakossági felhasználó esetén
2. Nem együttműködő lakossági felhasználó esetén
3. Közületi felhasználó esetén
Szolgáltatás ismételt korlátozása nem együttműködő felhasználók esetében bekötő
vezeték gerincvezetékről történő leválasztásával.
-Aszfalt járdában:
-Aszfaltos útban:
-Zúzalékos útban:
-Zöldterületen:
Kizárt felhasználó szolgáltatásának újraindítása a díjtartozás rendezése után
Új bekötés létesítése megrendelés alapján, a 1.2.5. pont alapján
Ivóvíz bekötő vezeték közterületi elzárójának zárása vagy nyitása a felhasználó
kérésére
NA 63 méretig lakossági és közületi felhasználó esetén
NA 63 méret felett közületi felhasználó esetén
Aknában végzett munka felhasználót terhelő költsége, lakossági bejelentés alapján
1. Kiszállás
2. Helyszíni szerelés (az anyagköltség pluszban számlázandó a rezsi óradíj mellett)
3. Szivattyúzás benzines szivattyúval
4. Szivattyúzás elektromos szivattyúval (áramot a felhasználó biztosítja)

1.3.

Ivóvíz szolgáltatás megszüntetése-korlátozása díjtartozás miatt mellékvízmérő esetén

1.3.1.

Társasházi ingatlan vízfogyasztásának korlátozása a társasház megrendelése esetén
ÁFA 27 %
SZJ: 45.33.20.0
Társasházi ingatlan vízfogyasztásának megszüntetése-korlátozása
Lakossági és nem lakossági felhasználók esetében

426 700

Ft/db

18 480
37 250
69 070

Ft/db
Ft/db
Ft/db

18 480
37 250
69 070

Ft/db
Ft/db
Ft/db

266 490
400 365
286 440
165 690

Ft/db
Ft/db
Ft/db
Ft/db

8 000
18 480

Ft/db
Ft/db

8 000
3 300

Ft/alkalom
Ft/fő/óra
+ anyag költség

3 150
2 730

Ft/akna
Ft/akna

ÁFA nélküli díjtétel
18 480
Ft/vízmérőhely

Ivóvíz szolgáltatás helyreállítása díjtartozás rendezését követően mellékvízmérő
esetén
Lakossági
és nem lakossági felhasználók esetében

1.4.

Hatályos: 2020.02.24-től

Árszabályzat-árjegyzék

18 480

Kontroll vízóra leolvasás (felhasználóhely ellenőrzés)
ÁFA 27%
SZJ: 74.87.17
Kontroll vízóra leolvasás
Az ügyfél kérésére a mellékmérő ellenőrző leolvasása, kiszállással
Az ügyfél kérésére a bekötési mérő ellenőrző leolvasása, kiszállással

Ft/vízmérőhely

ÁFA nélküli díjtétel
8 500
Ft/vízóra
9 090
Ft/vízóra

Ha a felhasználó a vízmérő állásának megállapítását leolvasási ciklustól eltérő időpontban is kéri
úgy ennek díját köteles a társaságnak megtéríteni. Ezen díjtételeket kell érvényesíteni a
felhasználó által kért, utólag megalapozatlannak bizonyult reklamációs (CONTROLL)
leolvasásnál is.
1.5.

1.6.

1.7.

Kiszállás díja
ÁFA 27 %
SZJ: 74.30.15
Kiszállás díja
Helyszínen történő megjelenés
Abban az esetben számolható el, ha a helyszínen történt megjelenésen kívül egyéb
tevékenységet nem végzünk.

ÁFA nélküli díjtétel
8 000
Ft/ kiszállás

Személyes felkeresés (behajtás)
ÁFA 27 %
SZJ: 74.30.15
Behajtással kapcsolatos költségek érvényesítése
Határidőre történő nem fizetés esetén kiszállásos ügyintézés díja
Fizetési felszólító kiküldése
Amennyiben a nyilvántartásunk szerinti felhasználó részére küldött megkeresések,
felszólítások ismeretlen helyre költözött megjegyzéssel stb. visszaérkeznek, úgy a
felhasználó megkeresésével kapcsolatban felmerült egyéb költségek felhasználóra
kerülnek áthárításra (pl. Hatósági Osztály adatszolgáltatás, TAKARNET
adatszolgáltatás).

ÁFA nélküli díjtétel
8 000
Ft/ kiszállás
700
Ft/felszólító

Feltöltő kártyás vízmérőkhöz kapcsolódó költségek
ÁFA 27 %
SZJ: 74.30.15
Feltöltőkártyás mérők eladása

43 000
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Ft/vízóra*

MIVÍZ Kft.

Hatályos: 2020.02.24-től

Árszabályzat-árjegyzék

* Az első kártya ára a vízmérő árában érvényesítve.
Feltöltőkártyás mérők esetén pótkártya helyszíni biztosítása
pótkártya
kiszállás, beüzemelés

5 000
4 000

Ft/ kártya
Ft/alkalom

Feltöltőkártyás mérők esetén műszaki átvétel, helyszíni feltöltéssel
műszaki átvétel
kiszállás, beüzemelés esetében

5 000
4 000

Ft/átvétel
Ft/alkalom

Feltöltőkártyás mérők esetén helyszíni hibaelhárítás, felhasználó hibájából
kiszállás, hibaelhárítás

8 000

Ft/alkalom

** Az ár az aktuális beszállítói ár változásával módosulhat
2.

Szennyvíz szolgáltatással kapcsolatos tevékenységek

2.1.

Borsodvíz Zrt. részére végzett szolgáltatás
Átvételi irány
Szennyvíz átvétel szolgáltatótól
Bükkszentkereszt– Répáshuta irányból
Mályi – Nyékládháza irányból
Alsózsolca

ÁFA nélküli díjtétel
3
178,40
Ft/m
178,40
Ft/m3
178,40
Ft/m3

Egyéb szolgáltatók részére végzett szennyvíz átvételi szolgáltatás
Szennyvíz átvétel szolgáltatótól
Szirmabesenyő Önkormányzat felől
FIZ Kft. (Felsőzsolca Ipari Park részére)

ÁFA nélküli díjtétel
285,40
Ft/m3
297,70
Ft/m3

2.2.

ÁFA nélküli díjtétel
326,60
Ft/m3
310,50
Ft/m3

ÉRV Zrt-től
Arnót településről Arnót-Felsőzsolca közötti gyűjtő vezetékről
Arnót Község Önkormányzatának tulajdonában álló szennyvízcsatorna hálózaton
összegyűjtött szennyvíz átvétele
OVIT, STARPLUS, COLAS Eger Kft. részére
Felsőzsolca településről
Felsőzsolcai Logisztikai Ipari Park (FIZ I. és FIZ II. mérő) átvételi díja

326,60
326,60
310,50
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Ft/m3
Ft/m3
Ft/m3

MIVÍZ Kft.

2.3.

Hatályos: 2020.02.24-től

Árszabályzat-árjegyzék

Települési folyékony hulladék kezelése
ÁFA 27%
SZJ: 90.01.12
- Szennyvíztározók, közcsatornába be nem kötött csatornák, csatornarendszerek
kiürítése, tisztítása és fertőtlenítése.
- A település folyékony hulladékainak gyűjtése, elszállítása, elhelyezése,
ártalmatlanítása, illetve hasznosítása
Ezen tevékenységi körbe tartozik elhelyezési díjként a folyékony kommunális hulladék
fogadása / ártalmatlanítása:
A tevékenység számlázása m3 mértékegységben történik.
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelése

ÁFA nélküli díjtétel

- Bármely szervezettől nem Miskolc közigazgatási területéről származó folyékony
hulladék esetén MIVÍZ egyedi minősítés alapján

1 000 -ig

- Technológiai szennyvíz (csurgalékvíz) fogadása, ártalmatlanítása, elhelyezése esetén
MIVÍZ egyedi minősítés alapján

831 -tól
Ft/m3
1 000 -ig

- Mezőgazdasági eredetű hulladék (cefre) fogadása – ártalmatlanítása, elhelyezése

4 830

Ft/m

11 320

Ft/m3

831 -tól

- Szennyvíziszap fogadása, ártalmatlanítása, elhelyezése
2.4.

Ft/m3

3

Egyéb hulladék kezelése
HAK kód

ÁFA nélküli díjtétel

Megnevezés

02 03 04 Fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag

15 -tól
Ft/kg
40 -ig

02 05 02 Folyékony hulladéknak a képződés helyén történő kezeléséből származó iszap

5 -tól
Ft/kg
25 -ig

02 02 04 Mosásból és tisztításból származó iszap

5 -tól
Ft/kg
25 -ig

02 07 04 Fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag

0,5 -tól
Ft/kg
25 -ig

19 08 05 Települési szennyvíz tisztításból származó iszap

5 -tól
Ft/kg
25 -ig

19 08 09 Olaj-víz elválasztásból származó, étolajból és zsírból eredő zsír-olaj keverék

0,5 -tól
Ft/kg
25 -ig

19 08 12 Ipari szennyvíz biológiai kezelésből származó iszap

5 -tól
Ft/kg
25 -ig

20 01 25 Étolaj és zsír

0,5 -tól
Ft/kg
25 -ig

20 02 01 Biológiailag lebomló hulladék

5 -tól
Ft/kg
25 -ig
0,5 -tól
Ft/kg
25 -ig

3. kat. állati melléktermék - tejsavó Az újonnan beszállításra kerülő hulladékok, melléktermékek esetében minden esetben próbaszállítás történik.
A konkrét díjtétel a próbaszállítás során tapasztalt minőségi paraméterek alapján egyedileg kerül meghatározásra.
2.5.

Szennyvíz bekötővezeték ledugózása ellenőrző aknában
Az újonnan beszállításra kerülő hulladékok, melléktermékek esetében minden esetben próbaszállítás történik.
A konkrét díjtétel a próbaszállítás során tapasztalt minőségi paraméterek alapján egyedileg kerül meghatározásra.
2.5.1.

Szennyvíz bekötővezeték ledugózása (lezárása) ellenőrző aknában
Elzáró dugó bérleti díja
Kiszállás költsége

ÁFA nélküli díjtétel
580
Ft/nap
8 000
Ft/alkalom

2.5.2.

Szennyvíz szolgáltatás végleges megszüntetése, felhasználó kérésére (az ellenőrző
akna betömedékelésével)
Közületi és lakossági felhasználók részére

ÁFA nélküli díjtétel
18 150
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Ft/db

MIVÍZ Kft.

Hatályos: 2020.02.24-től

Árszabályzat-árjegyzék

3.

Laboratóriumi vizsgálatok
ÁFA 27%
SZJ: 74.30.1

3.1.

Víz (ivó, és fürdő) kémiai vizsgálata
Víz (ivó, és fürdő) kémiai vizsgálata
1. Hőmérséklet meghatározása
2. Kalcium és magnézium meghatározása (1080+220)
3. Vas meghatározása
4. Mangán meghatározása
5. Ammóniumion meghatározása
6. Nátrium és káliumion lángfotometriás meghatározása (egyenként)
7. Lúgosság meghatározása
8. A hidrogén karbonátion, a karbonátion és a hidroxilion-tartalom kiszámítása
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

Nitrát meghatározása
Nitrit meghatározása
Szulfátion meghatározása. MSZ 448-13. 2. fejezet.
Szulfátion meghatározása. MSZ 448-13. 5. fejezet
Szulfidion meghatározása
Kloridion meghatározása
Foszfát meghatározása
Bepárlási maradék
Összes oldottanyag tartalom meghatározása
Izzítási maradék vagy izzítási veszteség meghatározása
Az összes-, a karbonát- és a nem karbonát-keménység meghatározása
Permanganátos kémiai oxigén meghatározása
A pH és egyensúlyi pH meghatározása
A szabad széndioxid meghatározása
A kötött széndioxid meghatározása
Az egyensúlyi és mészre agresszív széndioxid meghatározása
Oldott oxigén meghatározása (jodometriás)
– műszeres módszerrel
Aktív klór meghatározása
– összes
– szabad
– kötött
Fajlagos elektromos vezetőképesség meghatározása
Lebegőanyag-tartalom meghatározása
Mintavétel (pontminta) és tartósítás (960+440)
Fürdővíz mintavétel (min. 5 minta esetén)
–kémiai vizsgálatokhoz
–bakteriológiai vizsgálatokhoz (medencéből, merítéssel)
–bakteriológiai vizsgálatokhoz (csapból, leégetéssel)
Higanytartalom meghatározása
Anionaktiv detergensek meghatározása
Mintavétel bakteriológiai vizsgálathoz
Figyelőkút mintavétele Grunfos szivattyúval (óránként)
Zavarosság meghatározása
UV-olaj
Fémek vizsgálata ICP-OES, ICP-MS módszerrel elemenként
Fémek vizsgálata ETA-AAS módszerrel (elemenként)
Fémek vizsgálata FAAS módszerrel (elemenként)
Kis kémia: Szabad aktív Cl2, Összes aktív Cl2, Zavarosság, pH, Vez. kép. ,
KOIps, Cl-, NH4+, NO2-, NO3-, Fe2+, Mn2+
Nagy kémia: Hőmérséklet, Szabad aktív Cl2, Összes aktív Cl2, Zavarosság,
pH, Vez. kép. , KOIps, Cl-, NH4+, NO2-, NO3-,
Fe2+, Mn2+, Össz. kem, Vált. Kem, Ca2+, Mg2+, SO42-, PO4 3-, plúgosság, m-lúgosság HCO3-, Kötött CO2, Szabad CO2, Bep. Maradék,
Leb. Anyag, Oldott O2, O2 telítettség, Na+ , K+
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ÁFA nélküli díjtétel
580
Ft/vizsgálat
1 370
Ft/vizsgálat
1 950
Ft/vizsgálat
1 950
Ft/vizsgálat
1 730
Ft/vizsgálat
2 160
Ft/vizsgálat
1 030
Ft/vizsgálat
230
Ft/vizsgálat
2 090
1 730
810
2 160
3 060
1 260
2 530
1 630
2 160
2 420
1 160
1 630
580
1 160
230
1 160
1 840
1 260

Ft/vizsgálat
Ft/vizsgálat
Ft/vizsgálat
Ft/vizsgálat
Ft/vizsgálat
Ft/vizsgálat
Ft/vizsgálat
Ft/vizsgálat
Ft/vizsgálat
Ft/vizsgálat
Ft/vizsgálat
Ft/vizsgálat
Ft/vizsgálat
Ft/vizsgálat
Ft/vizsgálat
Ft/vizsgálat
Ft/vizsgálat
Ft/vizsgálat

1 160
1 160
230
580
2 160
1 480

Ft/vizsgálat
Ft/vizsgálat
Ft/vizsgálat
Ft/vizsgálat
Ft/vizsgálat
Ft/vizsgálat

460
580
810
4 740
4 110
2 900
7 900
630
5 060
2 530
4 740
3 790
15 810

Ft/vizsgálat
Ft/vizsgálat
Ft/vizsgálat
Ft/vizsgálat
Ft/vizsgálat
Ft/vizsgálat
Ft/vizsgálat
Ft/vizsgálat
Ft/vizsgálat
Ft/vizsgálat
Ft/vizsgálat
Ft/vizsgálat
Ft/vizsgálat csoport

35 830

Ft/vizsgálat csoport

MIVÍZ Kft.

3.2.

Kazánvíz vizsgálat
Kazánvíz vizsgálat
Mintavétel
A lúgosság és a savasság egyidejű meghatározása
Az összes-, a karbonát- és a nem karbonát-keménység meghatározása
A szabad és az összes oldott szén-dioxidtartalom meghatározása (1080+220)
Az oldott oxigén meghatározása (jodometriás) módszerrel
– műszeres módszerrel
Kloridion meghatározása
Foszfátion meghatározása
Vastartalom meghatározása
Fajlagos villamos vezetés meghatározása
pH meghatározása
Fémek vizsgálata ICP-OES módszerrel
(n: a vizsgált komponensek száma)
13. Fémek vizsgálata ETA-AAS módszerrel (elemenként)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

3.3.

ÁFA nélküli díjtétel
1 610
Ft/vizsgálat
2 090
Ft/vizsgálat
1 160
Ft/vizsgálat
1 370
Ft/vizsgálat
1 840
Ft/vizsgálat
1 260
Ft/vizsgálat
1 260
Ft/vizsgálat
2 530
Ft/vizsgálat
1 960
Ft/vizsgálat
580
Ft/vizsgálat
580
Ft/vizsgálat
4 220
Ft/vizsgálat csoport
+ (n-1)*1 600
4 740
Ft/vizsgálat

Szennyvízvizsgálat
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

3.4.

Hatályos: 2020.02.24-től

Árszabályzat-árjegyzék

ÁFA nélküli díjtétel
5 380
Ft/vizsgálat
1 730
Ft/vizsgálat
1 840
Ft/vizsgálat
2 970
Ft/vizsgálat
580
Ft/vizsgálat
3 860
Ft/vizsgálat
2 420
Ft/vizsgálat
2 420
Ft/vizsgálat
580
Ft/vizsgálat
2 420
Ft/vizsgálat
2 420
Ft/vizsgálat
3 160
Ft/vizsgálat
1 950
Ft/vizsgálat
1 950
Ft/vizsgálat
2 160
Ft/vizsgálat
3 160
Ft/vizsgálat

Szennyvízvizsgálat
Mintavétel automata mintavevővel (óránként)
Mintavétel (pontminta) és tartósítás (1090+550)
Oldott oxigén meghatározása vízben jodometriás módszerrel
Dikromátos kémiai oxigénigény meghatározása
Hőmérséklet meghatározása
Oldott és lebegőanyag-tartalom meghatározása
Oldott anyag-tartalom meghatározása
Lebegőanyag-tartalom meghatározása
Hidrogénion koncentráció (pH érték) meghatározása
Lúgosság és savasság meghatározása (1110+1190)
Szulfátion-tartalom meghatározása
Szulfidon meghatározása
Az ammóniumion-tartalom meghatározása
Nitrition meghatározása
Nitrátion meghatározása
Teljes Kjeldahl-nitrogén (Összes nitrogén- és szervesnitrogén) tartalom
meghatározása
Az oldott oxigén meghatározása és az oxigén telítettségi százaléka
(műszeres méréssel)
Aktív klór meghatározása
Biokémiai oxigénigény (BOI5) meghatározása
Összes foszfor meghatározás
Zsír- és olajtartalom meghatározása (szerves oldószeres extrakt)
Összes higany meghatározása
Az üledék térfogatának és az iszap aktivitásának mérése (550+980)
Az üledék súly szerinti meghatározása
Összes szárazanyag tartalom meghatározása
Izzítási maradék vagy izzítási veszteség
Anionaktiv detergensek meghatározása
Fémek vizsgálata ICP-OES, ICP-MS módszerrel (elemenként)
Fémek vizsgálata FAAS módszerrel (elemenként)

Szennyvíziszap vizsgálat
Szennyvíziszap vizsgálat
1. Mintavétel
2. Szennyvíziszap feltárása fémek meghatározásához
3. Szárazanyag tartalom
4. Izzítási maradék vagy izzítási veszteség meghatározása
5. pH meghatározás
6. Összes nitrogén meghatározása
7. Összes foszfor meghatározása
8. Higany meghatározása
9. Fémek vizsgálata ICP-OES, ICP-MS módszerrel (elemenként)
10. Fémek vizsgálata FAAS módszerrel (elemenként)

1 260

Ft/vizsgálat

1 160
3 430
2 160
3 640
4 740
1 610
2 160
1 610
2 420
4 110
2 530
3 790

Ft/vizsgálat
Ft/vizsgálat
Ft/vizsgálat
Ft/vizsgálat
Ft/vizsgálat
Ft/vizsgálat
Ft/vizsgálat
Ft/vizsgálat
Ft/vizsgálat
Ft/vizsgálat
Ft/vizsgálat
Ft/vizsgálat

ÁFA nélküli díjtétel
3 320
Ft/vizsgálat
3 650
Ft/vizsgálat
1 610
Ft/vizsgálat
2 660
Ft/vizsgálat
920
Ft/vizsgálat
3 160
Ft/vizsgálat
2 530
Ft/vizsgálat
5 860
Ft/vizsgálat
2 530
Ft/vizsgálat
3 790
Ft/vizsgálat
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3.5.

Bakteriológiai és biológiai vizsgálatok
Bakteriológiai és biológiai vizsgálatok: ivóvíz vizsgálat esetén
1. Coliform szám
2. E.coli szám
3. Pseudomonas aeruginosa szám
4. Enterococcus szám
5. Clostridium szám
6. Telepszám 22 °C
7. Telepszám 37 °C
8. Mikroszkópos biológia
9. 3 paraméteres bakteriológiai vizsgálat(mintavétellel): E. coli, Telepszám 22
OC, Coliform baktérium
10. 7b: E. coli, Telepszám 22 OC , Telepszám 37 OC, Coliform baktérium,
Enterococcusok, Pseudomonas aeruginosa, Clostridium

ÁFA nélküli díjtétel
1 730
Ft/vizsgálat
1 730
Ft/vizsgálat
1 730
Ft/vizsgálat
1 840
Ft/vizsgálat
4 000
Ft/vizsgálat
1 610
Ft/vizsgálat
1 610
Ft/vizsgálat
5 310
Ft/vizsgálat
7 590
Ft/vizsgálat csoport
15 810

Ft/vizsgálat csoport

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Bakteriológiai és biológiai vizsgálatok: fürdővíz vizsgálat
Coliform szám
Fecalcoliform szám
Coccus szám
Staphylococcus aureus szám
Pseudomonas aeruginosa szám
Fecalstreptococcus szám
Endo szám

ÁFA nélküli díjtétel
1 730
Ft/vizsgálat
1 730
Ft/vizsgálat
1 840
Ft/vizsgálat
1 840
Ft/vizsgálat
1 730
Ft/vizsgálat
1 840
Ft/vizsgálat
1 610
Ft/vizsgálat

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Bakteriológiai és biológiai vizsgálatok: felszíni víz vizsgálat
Coliform szám
Fecal coliform szám
Pseudomonas aeruginosa szám
Enterococcus szám
Clostridium szám
Telepszám 22 °C
Telepszám 37 °C
Mikroszkópos biológia

ÁFA nélküli díjtétel
1 840
Ft/vizsgálat
1 840
Ft/vizsgálat
1 730
Ft/vizsgálat
170
Ft/vizsgálat
4 000
Ft/vizsgálat
1 610
Ft/vizsgálat
1 610
Ft/vizsgálat
5 310
Ft/vizsgálat
ÁFA nélküli díjtétel
5 310
Ft/vizsgálat
11 490
Ft/vizsgálat

Bakteriológiai és biológiai vizsgálatok: szennyvíz vizsgálat
26. Coliform szám
27. Szennyvíz mikroszkópos biológiai vizsgálata
3.6.

Hatályos: 2020.02.24-től

Árszabályzat-árjegyzék

ÁFA nélküli díjtétel
280
Ft/km

Laboratóriumi minták szállítása
28. Szállítás
A tárgyéven belül, (a vevő írásbeli kérelmére) a szolgáltatás díjából, (nettó) 500 e Ft-ot
meghaladó értékesítési volumen felett árengedmény adható a következők szerint:
500.000,-Ft - 2.000.000,-Ft-ig
10%
2.000.000,-Ft felett
20%
engedmény adható, megrendelés, illetve írásos szerződés alapján.

4.

Fémszerkezetek gyártásával kapcsolatos szolgáltatás

4.1.

Saját gyártmányú fémszerkezet helyszíni technológiai szerelése
ÁFA 27%
SZJ: 28.11.9
A díj, tételes elszámolás szerint az alábbi kalkulációs tételeket tartalmazza:
1. Anyagköltség:
Közvetlen anyagköltségként a teljesítési időpont érvényes aktuális raktári nyilvántartási
árakat kell figyelembe venni.
2. Anyagigazgatási költség
15 % anyagköltségre vetítve
ÁFA nélküli díjtétel
3 300
Ft/óra

3. Szerelési díj
Rezsióra (átlag)
Munkadíj a ténylegesen ráfordított idő szerint, felmérési napló alapján.
4. Gépköltség
A ténylegesen ráfordított gépműszak óra alapján. (egyedi megállapodáson alapuló

ÁFA nélküli díjtétel
280
Ft/km

5. Szállítási költség
4.2.

Ipari termékek előállítása
ÁFA 27%
VTSZ
MIVÍZ Kft. a különféle mély-közmű és szakipari munkákat tervdokumentáció vagy
felmérés adataiból előkalkulált költségvetés alapján végez építési-szerelési munkákat.
A kalkuláció a mindenkor hatályos Viking Terc költségvetés készítő program, valamint
egyedi tapasztalati normákkal és az Árszabályzat-árjegyzékben szereplő rezsióradíjjal
készül. Amennyiben a ténylegesen elvégzett munka +/- 10%-on belül valósul meg, az
előkalkulált díj az elszámolás alapja.
ÁFA nélküli díjtétel
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Hatályos: 2020.02.24-től

Árszabályzat-árjegyzék

+Anyagigazgatási költség: 15 %, anyagköltségre vetítve
+Szállítási költség

280

Ft/km

1. Anyagköltség
Közvetlen anyagköltségként a teljesítési időpont érvényes aktuális raktári nyilvántartási
árakat kell figyelembe venni.
2. Anyagigazgatási költség
15 % anyagköltségre vetítve

ÁFA nélküli díjtétel

3. Szerelési díj
Rezsióra (átlag)
Munkadíj a ténylegesen ráfordított idő szerint, felmérési napló alapján.

ÁFA nélküli díjtétel
3 300
Ft/óra

4. Gépköltség
A ténylegesen ráfordított gépműszak óra alapján. (egyedi megállapodáson alapuló
díjtételekkel)
ÁFA nélküli díjtétel
280
Ft/km

5. Szállítási költség
5.

Építőipar

5.1.

Mélyépítőipar
MIVÍZ Kft. a különféle mély-közmű és szakipari munkákat tervdokumentáció vagy
felmérés adataiból előkalkulált költségvetés alapján végez építési-szerelési munkákat.
A kalkuláció a mindenkor hatályos Viking Terc költségvetés készítő program, valamint
egyedi tapasztalati normákkal és az Árszabályzat-árjegyzékben szereplő rezsióradíjjal
készül. Amennyiben a ténylegesen elvégzett munka +/- 10%-on belül valósul meg, az
előkalkulált díj az elszámolás alapja.
+Anyagigazgatási költség: 15 %, anyagköltségre vetítve

MIVÍZ Kft. által végzett hibaelhárítás szerelési rezsióradíja:

ÁFA nélküli díjtétel
3 300
Ft/óra

MIVÍZ Kft. által végzett szak és szerelőipari munkák rezsióradíja:

3 300

Ft/óra

Szállítási költség
Szándékos rongálás esetén a díjat 100%-kal növelten kell alkalmazni.

280

Ft/km

(Amennyiben külső megrendelésre végzett munka miatt az 1988. I sz. törvény 37.
paragrafus alapján közterület-használati díjat kell fizetni, úgy azt a jelen árszabályzatárjegyzékben kalkulált díjtételeken túl kell érvényesíteni a megrendelő felé.)

Az alkalmazott rezsióradíjat növelni kell az alábbi esetekben és mértékkel:
- 6 órán belüli rendelkezésre állás esetén a díjat 50%-al.
-24 órán belüli rendelkezésre állás esetén a díjat 25%-al.
ÉJ: 222,2223,2420 alá tartozó építmények építésének árképzése megegyezik a
Fémszerkezetek gyártásával kapcsolatos szolgáltatás árképzésével.
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Hatályos: 2020.02.24-től

Árszabályzat-árjegyzék

VÍZHOZAM és NYOMÁS MÉRÉSE
ÁFA 27 %
SZJ 74.30.150
Tűzcsap vízhozam mérés
1 db tűzcsap vízhozam mérése és jegyzőkönyvezése OTSZ szerint egy összegben
Nyomás mérése belső vagy elosztóhálózaton, felhasználó megrendelésére

ÁFA nélküli díjtétel
52 500
Ft/tűzcsap
10 600
Ft/mérés

Csatlakozó bekötés
ÁFA 27%
EJ:
A csatlakozó bekötéseknél felmerülő építési költség előre kalkulált, ÁFA-val növelt
összegét előlegként kell befizetni, amennyiben nem készül kalkuláció az alábbi díjak
fizetendőek:
Vízóra beszerelésnél
DN 32 bekötővezeték méretig előközművesített ingatlan, ill. vízmérő áthelyezés esetén
minimálisan előlegként befizetendő (vízmintavétel nélkül, bekötési vízmérőóra
költsége és ennek felszerelésének díja térítésmentes). Ennél nagyobb átmérőjű ivóvíz
bekötővezeték esetén jelen díj nem alkalmazható, minden esetben előkalkuláció
szükséges:

ÁFA nélküli díjtétel

vízmérő szerelvénysor szerelés (vízmérőakna és annak földmunkája nélkül)
vízmérő szerelvénysor szerelés és vízmérő akna biztosítása (vízmérő akna
elhelyezése és ingatlanon belüli földmunka nélkül)

39 370
118 110

Ft
Ft

vízmérő szerelvénysor szerelés, vízmérő akna biztosítása és annak ingatlanon
belüli elhelyezése, földmunkával

196 850

Ft

Csatlakozó bekötés esetén amennyiben alvállalkozó végzi a tevékenységet, az
alvállalkozói teljesítésen túlmenően 10 %-os fővállalkozói fedezet kerül
érvényesítésre a társaságunknál felmerült közvetlen költségeken felül (pl. geodéziai
felmérés). A 405/2012. (XII.12.) sz. Igazgatósági határozat alapján a 10 %-os
fővállalkozási fedezet nem került érvényesítésre a szennyvíz bekötési akció
keretében megrendelt bekötéseknél.
ÁFA 27%
SZJ: 74.20.40.0
Bonyolítási díj egyedi megállapodás alapján.
5.2.

Mérőhely szabványosítás
ÁFA 27%
SZJ: 74.20.40.0
Egyei megállapodás alapján

5.3.

Egyéb építőipari tevékenység
ÁFA 27%
SZJ: 45
Árképzése megegyezik a Fémszerkezetek gyártásával kapcsolatos szolgáltatás
árképzésével.

5.4.

Helyi víz,- szennyvízszállító csővezeték építése
ÁFA 27%
SZJ: 45.21.41.0
Árképzése megegyezik a Fémszerkezetek gyártásával kapcsolatos szolgáltatás

5.5.

Szennyvízcsatorna,- vízvezeték szerelés
ÁFA 27%
SZJ: 45.33.20.0
Árképzése megegyezik a Fémszerkezetek gyártásával kapcsolatos szolgáltatás
árképzésével.
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6.

Mélyépítmény műszaki tervezése
ÁFA 27%
SZJ: 74.20.34.0
Ivóvíz és szennyvíz bekötő vezeték és tartozékainak a 58/2013 (II.27.)
Kormányrendelet 5. sz. melléklet követelményeinek megfelelő teljeskörű tervezése a
szükséges egyeztetésekkel együtt:

ÁFA nélküli díjtétel

Csatlakozó vezeték terv felülvizsgálata
Lakossági és nem lakossági bekötővezeték tervezése (D 32 ivóvíz bekötővezeték vagy
D 160 KGPVC szennyvíz bekötőcsatorna vagy D 200 csapadék bekötőcsatorna
méretig, ennél nagyobb átmérőjű bekötővezeték/bekötőcsatorna esetén egyedi árajánlat
kerül meghatározásra):

17 325

Ft

1 db szakágat érintően (ivóvíz, vagy szennyvíz, vagy csapadék)

40 000

Ft

2 db szakágat érintően (ivóvíz és szennyvíz, vagy ivóvíz és csapadék, vagy
szennyvíz és csapadék, vagy ivóvíz és szennyvíz)

70 000

Ft

110 000
15 000

Ft
Ft

3 db szakágat érintően (ivóvíz és szennyvíz és csapadék)
Mellékmérő, locsolási almérő tervezése:
Vízjogi létesítési engedélyezési és kiviteli terv készítése egyedi megállapodás alapján
7.

Műszaki szakértés, tanácsadás
ÁFA 27%
SZJ: 74.20.31.0

7.1.

Szakfelügyelet biztosítása
kiszállás
minden további munkavégzés
vagy
24 órán belüli szakfelügyelet-adás esetén 50%-os pótdíjjal növelt árat kell alkalmazni.
Szakfelügyelet biztosítása
kiszállási díj helyett: Miskolc város közigazgatási területén kívül eső értékesítési
költség felszámításával

7.2.

Közműnyilatkozatok kiadása
Adatszolgáltatás:
Papír alapú térképmásolat készítése (M=1:500 méretarány):
A/4 kivágat
A/3 kivágat
Digitális térkép kivágat készítése (M=1:500 méretarányú nyomtatott térképekre
vonatkoztatva, alaptérkép nélkül):
belterület
A/4
A/3
külterület, zártkert
A/4
A/3
Szolgáltatói hozzájárulás

7.3.

Hatályos: 2020.02.24-től

Árszabályzat-árjegyzék

8 000
6 530
52 700

Ft/kiszállás
Ft/óra
Ft/nap

8 800
280

Ft/óra
Ft/km

1 000
1 500

Ft/szakág
Ft/szakág

1 500
2 000

Ft/szakág
Ft/szakág

1 000
1 500
3 150

Ft/szakág
Ft/szakág
Ft/db

Szennyvíz bekötővezeték használatba vétele
Idegen kivitelező vagy a bekötés kezdeményezője által megépített vezetéken helyszíni
szemle (csatlakozó használatba vétele)

ÁFA nélküli díjtétel
8 850
Ft/szennyvíz
bekötővezeték

Helyszíni szemle során társaságunk, mint szolgáltató illetve a bekötővezeték
üzemeltetője ellenőrzi, hogy a megvalósítás megfelel-e a benyújtott, jóváhagyott
tervnek, és a szolgáltatói hozzájárulásban előírt tartalommal a műszaki átadás-átvételi
dokumentáció rendelkezésre áll-e, valamint a lefolytatott üzemi próba vizsgálat alapján
a bekötővezeték alkalmas-e a víziközmű szolgáltatási funkció ellátására.
ÁFA nélküli díjtétel
8 850
Ft/szennyvíz
bekötővezeték

A kivitelező vagy tulajdonos hibájából ismételt helyszíni szemle (csatlakozó
használatba vételi eljárás lefolytatása)
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8.

Hatályos: 2020.02.24-től

Árszabályzat-árjegyzék

Integrált mérnöki szolgáltatás
ÁFA 27%
SZJ: 74.20.40.0
Beruházások, fenntartások szervezése, lebonyolítása és beruházási célú
fővállalkozás
Megállapodás alapján egy összegben, vagy a beruházási költség %-ában kifejezve,
szerződésben rögzítve.

9.

Földmérés térképészet
ÁFA 27%
SZJ: 74.20.73.0
MIVÍZ Kft. kivitelezésekor víziközmű bekötővezeték geodéziai bemérése (szakmai
követelményeknek és a 324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelet 6.§. (2) megfelelően
elkészített nyíltárkos bemérés EOV koordinátákkal)

13 600

Ft/alkalom

Külső vállalkozó megrendelésére végzendő víziközmű bekötővezeték geodéziai
kitűzése

30 000

Ft/alkalom

Külső vállalkozó megrendelésére végzendő víziközmű bekötővezeték geodéziai
bemérése (szakmai követelményeknek és a 324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelet 6.§.
(2) megfelelően elkészített nyíltárkos bemérés EOV koordinátákkal)

30 000

Ft/alkalom

Egyéb esetben megállapodás alapján.
10.

Egyéb vizsgálat-elemzés

10.1.

Mellékmérő műszaki átvétele, üzembe helyezése, plombázása
ÁFA 27%
SZJ: 74. 30. 16. 0
ÁFA nélküli díjtétel
Mennyiség
1 mellékvízmérő esetén
2 mellékvízmérő esetén
3-5 mellékvízmérő esetén
6-20 mellékvízmérő felett

Egységár Ft/db
4 000
4 000
4 000
4 000

Ft/lakás (felhasználó)
Ft/lakás (felhasználó)
Ft/lakás (felhasználó)
Ft/lakás (felhasználó)

Mellékmérő nyilvántartásba- számlázásba való vétel díja - lejárt hitelességű mérő

1 200

Ft/mérő

Ügyfél hibájából meghiúsult:
- mellékvízmérő ismételt műszaki átvétele:

4 000

Ft/felhasználó

Alkalmazása: egyeztetett időpont, vagy szabályos kiértesítés ellenére meghiúsult
műszaki átvétel esetén.
10.2.

Vízmérő plombázása, egyedi megrendelésre, belső meghibásodás esetén
ÁFA 27%
SZJ: 74.30.16.0
Megnevezés
Bekötési vízmérő plombázása egyedi megrendelésre, belső meghibásodása esetén
Mellék vízmérő plombázása egyedi megrendelésre, belső meghibásodása esetén
Vállalkozó utáni garanciális javítás plombázással

ÁFA nélküli díjtétel
4 000
Ft/felhasználó
4 000
Ft/lakás (felhasználó)
7 000
Ft/lakás (felhasználó)

Vízmérők működésének rendkívüli laboratóriumi vizsgálata
ÁFA 27%
SZJ: 74.30.16.0
Megnevezés
10.3.1.
Vízmérő javítás, hitelesítés (bekötési mérőnél, szereléssel)
NA 13 Ø
NA 20 Ø
NA 25 Ø
NA 30 Ø
NA 40 Ø
NA 50 Ø
NA 80 Ø
NA 100 Ø
NA 150 Ø
NA 200 Ø
NA 300 Ø
Kombi
mérők
NA 50/20 Ø
NA 80/20 Ø
NA 100/20 Ø
NA 150/40 Ø
10.3.

ÁFA nélküli díjtétel
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5 500
5 500
7 900
18 300
20 000
28 600
34 400
36 100
68 600
76 000
143 000

Ft/db
Ft/db
Ft/db
Ft/db
Ft/db
Ft/db
Ft/db
Ft/db
Ft/db
Ft/db
Ft/db

41 200
50 000
55 200
86 400

Ft/db
Ft/db
Ft/db
Ft/db

MIVÍZ Kft.

10.3.2.

Pontossági ellenőrzés laboratóriumi költsége
NA 13-25 Ø
NA 30-40 Ø
NA 50-200 Ø
Kombi mérők

10.3.3.

Hatályos: 2020.02.24-től

Árszabályzat-árjegyzék

Hatósági illeték ( ÁFA körön kívüli)

12 400
15 000
27 400
31 300

Ft/db
Ft/db
Ft/db
Ft/db

9 200

Ft/db

Bekötési vízmérő esetében a fenti díjak 10.3.1., 10.3.2. és 10.3.3. pontok szerint
együttes alkalmazásával kerül érvényesítésre
Mellék vízmérő esetében a fenti díjak 10.3.2., 10.3.3. és 10.4. pontok szerint együttes
alkalmazásával kerül érvényesítésre
Bekötési vízmérő esetében a vonatkozó jogszabályi előírások alapján a vizsgálat,
hitelesítő laboratóriumban történik. Amennyiben a mérő a megengedett hibahatáron
belül mér, úgy a mérés költségeit a felhasználó köteles megfizetni.
Mellékmérő esetében a mérés költségei minden esetben a felhasználót terhelik, kivételt
képez a társaság által szerelt mérő garanciális időn belüli meghibásodása.
10.4.

Mellékmérők helyszíni cseréje, illetve bekötési mérők hitelesítési időn belüli helyszíni cseréje (pontossági ellenőrzés nélkül)
ÁFA 27 %
SZJ: 45.33
Mennyiség
ÁFA nélküli díjtétel
Távleolvasásra alkalmas mellékvízmérő beépítése, rádiómodul nélkül
1 db esetén
Ft/db
6 200
2 db esetén
Ft/db
6 200
3-5 db között
Ft/db
6 200
6-20 db között
Ft/db
6 200
Távleolvasásra alkalmas mellékvízmérő beépítése, rádiómodullal
23 000
Ft/db
Utólagos rádiómodul beépítése
18 000
Ft/db
Rádiómodul összehangolása a mellék vízmérővel (a rádiómodult és a mellék vízmérőt
6 200
Ft/lakás
a felhasználó biztosítja)
A mellékvízmérő és beépítéssel összefüggő kiegészítő díjak, mely a szerelés
alkalmával kerülnek megállapításra:
Szellőző cső kivétele és visszahelyezése
Mérőhely átalakítása a beépíthetőség érdekében

2 000
2 500

Ft/mérőhely
Ft/mérőhely

Ø 25-30 mellékmérő cseréje
Ø 40 mellékmérő cseréje
Ø 50 mellékmérő cseréje
Ø 80 mellékmérő cseréje
Ø 100 mellékmérő cseréje
Ø 150 mellékmérő cseréje
Ø 200 mellékmérő cseréje

ÁFA nélküli díjtétel
28 500
Ft/db
42 900
Ft/db
90 500
Ft/db
111 600
Ft/db
126 650
Ft/db
232 000
Ft/db
312 100
Ft/db

Fagyott, eltűnt mérő cseréjének díja, amely a mérő pótlásának díját is tartalmazza
Ø 13-20 mérő cseréje
Ø 25-30 mérő cseréje
Ø 40 mérő cseréje
Ø 50 mérő cseréje
Ø 80 mérő cseréje
Ø 100 mérő cseréje
Ø 150 mérő cseréje
Ø 200 mérő cseréje

25 000
28 500
42 900
90 500
111 600
126 650
232 000
312 100

Felhasználóváltozás átvezetés ügyviteli díja 15 napon túli bejelntéskor
11.

Teherszállítás
ÁFA 27%
SZJ: 60.24

11.1.

Óra és km szerinti díjszámítás

2 500

Ft/db
Ft/db
Ft/db
Ft/db
Ft/db
Ft/db
Ft/db
Ft/db
Ft/szerződés

ÁFA nélküli díjtétel
280
Ft/km
3 860
Ft/óra

5,0-7,5 t raksúlyú
Fuvarozás folyamatos
Fuvarozás állásidő
7,5-13 t raksúlyú tehergépkocsi esetén
Fuvarozás folyamatos
Fuvarozás állásidő

280
4 580
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Árszabályzat-árjegyzék

Anyageladás raktáron keresztül
ÁFA 27%
VTSZ
Megállapodás hiányában értékesítéskor a nyilvántartási árat kell figyelembe venni.
Anyagigazgatási költség:
Selejt anyagra anyagigazgatási költséget nem kell felszámolni.

13.

Egyéb szálláshely - szolgáltatás
ÁFA 5 %
SZJ: 55.23.12.0

13.1.

Miskolc, Győri utcai üdülő
Nyári szezonon kívüli igénybevételi díj ÁFA-val

15%

2 000

Ft/fő/éjszaka +
idegenforgalmi adó

1 500

Ft/fő/éjszaka +
idegenforgalmi adó

Igénybevételi díj felnőtt esetében ÁFA-val:

1 390

Ft/fő/vendég éjszaka
ÁFÁ- val +
idegenforgalmi adó

Idegen (nem közvetlen hozzátartozó) felnőtt esetében ÁFA-val:

1 770

Ft/fő/vendég éjszaka
ÁFÁ- val +
idegenforgalmi adó

Igénybevételi díj gyermek esetében ÁFA-val

590

Ft/fő/vendég éjszaka
ÁFÁ- val +
idegenforgalmi adó

Igénybevételi díj (nem közvetlen hozzátartozó) gyermek esetében:

885

Ft/fő/vendég éjszaka
ÁFÁ- val +
idegenforgalmi adó

1 500

Ft/fő/nap +
idegenforgalmi adó

885

Ft/fő/éjszaka +
idegenforgalmi adó

Nyári szezonban történő igénybevételi díj ÁFA-val
Nyári szezon: május, június, július, augusztus
Idegenforgalmi adó 2017. január 01-től 450 Ft/fő/vendégéjszaka
a./ a 18. életévét be nem töltött magánszemély,
b./ az egészségügyi, szociális intézetben ellátott magánszemély,
c./ a közép és felsőfokú oktatási intézménynél tanuló hallgatói jogviszony alapján ,
hatóság vagy bíróság intézkedése folytán, a szakképzés keretében, a szolgálati
kötelezettség teljesítése, vagy a településen székhellyel, vagy telephellyel rendel-kező,
vagy a Htv. 37. paragrafusának (2.)bekezdése szerinti tevékenységet végző vállalkozó
esetén vállalkozási tevékenység vagy ezen vállalkozó munkavállalója által folytatott
munkavégzés céljából az önkormányzat illetékességi területén tar-tózkodó
magánszemély,
d./ aki az önkormányzat illetékességi területén lévő üdülő tulajdonosa, vagy bérlője,
továbbá a használati jogosultság időtartamára a lakásszövetkezet tulajdonában álló
üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag, illetőleg tulajdonos, a bérlő
hozzátartozója, valamint a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával
rendelkező lakásszövetkezeti tag, használati jogosultságának időtartamára annak
hozzátartozója
e./ a három és ennél többgyermekes családok tagjai együttes tartózkodásuk
f./ az önálló keresettel, jövedelemmel nem rendelkező 67%-ot meghaladó
szellemi, illetőleg testi fogyatékos magánszemélyek.

esetén,
mérték ben

A társvízművek dolgozói az üdülést, illetve a hétvégi pihenést az alábbi költségtérítés
szerint vehetik igénybe:

13.2.

Bükkszentkereszt kulcsos ház
ÁFA 18 %
SZJ: 55.23.1
Igénybevételi díj felnőtt esetében ÁFA-val:
Igénybevételi díj gyermek esetében ÁFA-val
A gyermekeknél a díj meghatározás az IFA-val összhangban
Idegenforgalmi adó 2014. január 01-től 350 Ft/fő/vendégéjszaka

350

Ft/fő/vendégéjszaka

Mentes az idegenforgalmi adófizetés kötelezettsége alól: lásd Győri utcai üdülőnél
A társvízművek dolgozói az üdülést, illetve a hétvégi pihenést az alábbi költségtérítés
szerint vehetik igénybe:
Igénybevételi díj felnőtt esetében ÁFA-val:

1 390

Ft/fő/vendég éjszaka
ÁFÁ- val +
idegenforgalmi adó

Idegen (nem közvetlen hozzátartozó) felnőtt esetében ÁFA-val:

1 770

Ft/fő/vendég éjszaka
ÁFÁ- val +
idegenforgalmi adó

Igénybevételi díj gyermek esetében ÁFA-val

590

Ft/fő/vendég éjszaka
ÁFÁ- val +
idegenforgalmi adó

Igénybevételi díj (nem közvetlen hozzátartozó) gyermek esetében:

885

Ft/fő/vendég éjszaka
ÁFÁ- val +
idegenforgalmi adó
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13.3.

Egyéb építmény (épületrész) önálló rendeltetési egység bérbeadása
ÁFA 27%
SZJ: 70.20.12.5
A MIVÍZ Kft. alkalmazottai részvételével, belső szakmai rendezvényekre a MIVÍZ
Kft. tulajdonában lévő helyszín biztosítása, Ügyvezető engedélye alapján, nem térítés
köteles.
A szálláshelyek kivételt képeznek ez alól.

14.

Hirdetés
ÁFA 27%
SZJ: 74.40.1
A tevékenység számlázása megállapodás alapján, szerződésben rögzítve történik.

15.

Másolás
ÁFA 27%
SZJ: 74.85.12.0

15.1.

16.

Sokszorosítás
Méret
A/4
A/3

ÁFA nélküli díjtétel
20
Ft/oldal
25
Ft/oldal

Építési, bontási eszköz kölcsönzése személyzettel
ÁFA 27%
SZJ: 45.50.10.0
ÁFA nélküli díjtétel
10 920
Ft/munka óra
10 920
Ft/munka óra
2 310
Ft/munka óra
12 600
Ft/munka óra
10 500
Ft/munka óra

Forgó kotró rakodó
Homlokrakodó árokásó
Hidraulikus bontókalapács
Légkompresszor
ACG 905 IFA daru
Csőroppantó berendezés
D80-as méretig
D100-as méretig
D160-as méretig
7. Csőbehúzó berendezés
D80-as méretig
D100-as méretig
D160-as méretig
1.
2.
3.
4.
5.
6.

8. 160kW alatti aggregátor
9. 160kW feletti aggregátor
10. Targonca
A csőroppantó és csőbehúzó berendezés díja 50 fm feletti mennyiség megrendelése
esetén érvényes, alatta a díjat 50%-al kell növelni.
17.

Ft/folyó méter
Ft/folyó méter
Ft/folyó méter
Ft/munka óra
Ft/folyó méter
Ft/folyó méter
Ft/folyó méter

6 290
6 830
7 350

Ft/munka óra
Ft/munka óra
Ft/munka óra

Műszaki gazdasági dokumentálás
ÁFA 27%
SZJ: 74.87.17.4
ÁFA nélküli díjtétel
20
Ft/db
25
Ft/db
5
Ft/db
5
Ft/db
3 050
Ft/óra
6 850
Ft/óra
20
Ft/db
25
Ft/db
15 750
Ft/db

Megnevezés
Vízdíjszámla másolat
Vízdíjszámla csekkes másolat
Leporellós legyűjtés / kicsi 1 példányos /
Leporellós legyűjtés / nagy 1 példányos /
Élőmunka ráfordítás
Gépi munka
Sokszorosítás A4 méretben
Sokszorosítás A3 méretben
Árajánlat készítése (ugyanazon munkára egynél több árajánlat készítése esetén)
18.

6 000
8 000
10 000
17 750
3 000
4 000
5 000

Máshova nem sorolt egyéb információs szolgáltatás
ÁFA 27%
SZJ: 74.87
18. 1.

18. 2.

18. 3.

Igazolás folyószámla egyenlegről
Lakosság és lakásszövetkezet részére
Egyéb közület részére
Igazolás telekingatlan közüzemi víz illetve csatorna, szolgáltatásba történő
bekapcsolhatóságáról

ÁFA nélküli díjtétel
1 000
Ft/számla
2 500
Ft/számla

Családi ház
Egyéb
Igazolás tervező által megadott oltóvíz igény (intenzitás) biztosításáról

1 940
3 630

Ft/db
Ft/db

Családi ház
Egyéb

1 940
3 630

Ft/db
Ft/db
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Közvetített szolgáltatások
Továbbszámlázással kapcsolatos ügyintézés díja (ÉMÁSZ, MATÁV, stb.)
Nyilatkozat egyéb közművek, épületek és építmények műszaki átadás-átvételéről és
használatbavételről (HNYÉ)

1 390

Ft/számla

Családi ház
Egyéb közület részére
Nyilatkozat víziközművek, műszaki átadás-átvételéről és használatbavételről
(HNYI) – (helyszíni megjelenés nélkül)

1 940
3 630

Ft/db
Ft/db

Családi ház
Egyéb

1 940
3 630

Ft/db
Ft/db

Víziközmű fejlesztési hozzájárulás
ÁFA 27%
Miskolc Város Önkormányzatának 40/2011 (XII. 22.) számú rendelete alapján
ÁFA nélküli díjtétel
150 000
Ft/m3/nap
200 000
Ft/m3/nap
500
Ft/l/perc

Megnevezés
Vízmű fejlesztési hozzájárulás
Csatornamű fejlesztési hozzájárulás
Oltóvíz
Az áltagos napi vízfogyasztás mértékét
a.) bekötési vízmérőnél 0,5 m3/napra
3
b.) mellékvízmérőnél 0,1 m /napra
3
c.) Szennyvízmérőnél 0,5 m /napra
felkerekítetten a Szolgáltató állapítja meg az előzetesen számított adatok alapján,
véglegesen pedig a tényleges fogyasztás figyelembevételével.
III.

ÁFA nélküli díjtétel

Hatósági áras szolgáltatások
Általános előírások:
Az árak megállapításáról szóló – több ízben módosított – 1990. évi LXXXVII. törvény (Átv.)
előírásai alapján társaságunk

1.
1.1.

HATÓSÁGI árat köteles alkalmazni az alaptevékenysége körébe tartozó
SZJ 41.00 Víztermelés, -kezelés, -elosztás szolgáltatási körben végzett

1.1.1.

közüzemi ivóvíz szolgáltatás és az

1.2.
1.2.1.
1.2.2.

SZJ 90.01 Szennyvíz gyűjtése, - kezelése szolgáltatási körben végzett
adott település közigazgatási területén végzett közüzemi szennyvízelvezetési és
a települési Önkormányzat által kijelölt kötelező közszolgáltató által az adott település
területéről összegyűjtött folyékony hulladék gyűjtése-, és kezelése (ártalmatlanítása)
esetén.
Hatósági árak
Az Önkormányzati tulajdonú víziközműből, illetve – által szolgáltatott/biztosított
ivóvíz-és csatornaszolgáltatás hatósági árai a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011.évi
CCIX. törvény 76 § (1) bekezdése alapján a 2011. december 31-én alkalmazott bruttó
díjhoz képest legfeljebb 4,2%-al megemelt mértékű díjat lehet alkalmazni.
Az ármegállapítás az uralkodó tag határozata alapján történik.
A Miskolc város közigazgatási területén végzett közüzemi szolgáltatások 2013. évben
alkalmazható hatósági árait a Miskolc Holding Zrt. 366/2012 (XI. 21.) sz.
Igazgatósági Határozata állapítja meg.
A hatósági árformába tartozó szolgáltatások, ipari termékek, építmények ÁFA
kulcs szerinti jegyzéke:

Víztermelés, - kezelés, - elosztás
ÁFA 27%
SZJ: 41.00
Ezen körbe tartozik a
- település közigazgatási határán belül a felhasználók/érdekeltek részére
végzett közüzemi ivóvíz szolgáltatás

Szennyvíz gyűjtése, -kezelése
ÁFA 27%
SZJ: 90.01
Ezen tevékenységi körbe tartozik:
- a közüzemi tevékenység részeként
felhasználók/érdekeltek részére
- települési folyékony hulladék gyűjtése,kezelése
Miskolc város Önkormányzat Képviselő Testülete által megállapított
hatósági díj

1.

Közüzemi ivóvíz szolgáltatás
ÁFA 27%
SZJ: 41.00.20.0
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Miskolc közigazgatási területén
ÁFA nélküli díjtétel
3
249,12
Ft/m
3
383,20
Ft/m
3
432,80
Ft/m

Ivóvíz szolgáltatás Miskolc
- lakossági felhasználók
- intézményi felhasználók
-egyéb felhasználók
Lakossági ivóvíz szolgáltatási díjtételeket kell alkalmazni:
a./ a magánszemély nem vállalkozási célú /háztartási / ivóvíz továbbá
melegvíz ( HMV ) használata,

használati

b./ távmelegvíz-szolgáltatást végző szervezet kizárólag lakossági HMV ellátást szolgáló
vízhasználata,
c./ az ingatlanok kezelési teendőit ellátó szervezetek (Miskolc Holding Zrt.,
lakásszövetkezetek, társasházak) lakásként hasznosított (használt) lakásingatlanaiban
megvalósuló
A lakosság locsolási célú ivóvízhasználatánál – a rendeletben előirt feltételekkelkedvezményes csatornadíj érvényesíthető.

Intézményi díjtételeket kell alkalmazni a Miskolc M.J. Város önkormányzata költségvetési
intézményeinek ivóvíz és HMV használata esetén. (HMV használati melegvíz)
44/2008. (XII.22.) számú rendeletében szabályozott locsolási kedvezmény igénybevételének
módja:
- Nem vehető figyelembe a szennyvíz mennyiségének meghatározásánál az a
vízmennyiség, amelyet a lakossági díjtétellel számlázott felhasználó kizárólagos
locsolási célra használt és azt hiteles, az előírásoknak megfelelően beépített
mellékmérővel mérte.
- A locsolási célra használt vízmennyiség mérésének hiányában a szennyvízelvezetés
és kezelés szolgáltatás lakossági díját az adott év május 1.- szeptember 30. közötti
időszakban 10%-al csökkenteni kell.
- Egy ingatlanra csak egyféle kedvezmény vehető igénybe, ha
a./ az ingatlan területének legalább 50%-a beépítetlen és biológiailag aktív
zöldfelülettel rendelkezik ( növényzettel borított )
b./ a felhasználónak a szolgáltató felé 90 napot meghaladó ivóvíz és csatornadíj
tartozása nem áll fenn
c./ a felhasználó a kedvezményt írásban kérelmezte.
1.2.

Felsőzsolca közigazgatási területén
Felsőzsolca közigazgatási területén nem a MIVÍZ Kft. látja el a ivóvíz szolgáltatást.

2.

Szennyvíz és hulladékkezelés

2.1.

Miskolc város közigazgatási területén
ÁFA 27%
SZJ: 90.01.11

Szennyvíz elvezetés díja
Miskolc város közigazgatási területén
- lakossági felhasználók
- intézményi felhasználók
- egyéb felhasználók

ÁFA nélküli díjtétel
191,61
Ft/m3
255,90
Ft/m3
287,20
Ft/m3

Lakossági szennyvízelvezetési díjtételeket kell alkalmazni:
a./ a magánszemély nem vállalkozási célú /háztartási / ivóvíz használata,
b./ távmelegvíz-szolgáltatást végző szervezet kizárólag lakossági melegvíz-ellátást
szolgáló vízhasználata,
c./ az ingatlanok kezelési teendőit ellátó szervezetek (Miskolc Holding Zrt.,
lakásszövetkezetek, társasházak) lakásként hasznosított (használt) lakás-ingatlanaiban
megvalósuló ivóvízhasználata esetén.
Intézményi díjtételeket kell alkalmazni a Miskolc M. J. Város Önkormányzata
költségvetési intézményeinek ivóvíz és HMV használata esetén.
B./

A Miskolc Holding Zrt. 408/2012. (XII. 12.) sz. Igazgatósági Határozata alapján
Szennyvíz elvezetési szolgáltatás
Felsőzsolca
- lakossági felhasználók
- egyéb felhasználók

ÁFA nélküli díjtétel
247,50
Ft/m3
275,00
Ft/m3
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A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése, kezelése
ÁFA 27%
SZJ: 90.01.12
- Szennyvíztározók, közcsatornába be nem kötött csatornák, csatornarendszerek
kiürítése, tisztítása és fertőtlenítése.
- A település folyékony hulladékainak gyűjtése, elszállítása, elhelyezése,
ártalmatlanítása, illetve hasznosítása
Ezen tevékenységi körbe tartozik elhelyezési díjként a folyékony kommunális hulladék
fogadása / ártalmatlanítása:
3

A tevékenység számlázása m mértékegységben történik.
a. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése 32/2011. (X.21.) sz. Önkormányzati
b. rendeletével kijelölt közszolgáltató felé a Miskolc Város közigazgatás területéről
származó folyékony hulladék rendelettel hatósági árként megállapított – gyűjtési és
elhelyezési díja.
A közszolgáltatási díj fizetésének alapja a közüzemi ivóvízellátásba bekötött belterületi
és külterületi ingatlanoknál a közüzemi vízműből a kibocsátó ingatlan felé szolgáltatott
ivóvízmennyiség.
1.a) Közüzemi szolgáltatás egységnyi díja azon kibocsátóknál, ahol a szennyvízcsatorna
hálózatra való közvetlen rákötési lehetőség adott:
1.aa) lakossági kibocsátók esetén rezsicsökkentés miatt

512,10

Ft/m3

1.ab) gazdálkodó szervezetek esetében

768,00

Ft/m3

1.ba) lakossági kibocsátók esetén rezsicsökkentés miatt

256,50

Ft/m3

1.bb) gazdálkodó szervezetek esetében

385,00

Ft/m

1.b) Közüzemi szolgáltatás egységnyi díja azon kibocsátóknál, ahol a szennyvízcsatorna
hálózatra való közvetlen rákötési lehetőség nem biztosított:

3

A közüzemi ivóvízellátásba be nem kötött belterületi és külterületi ingatlanok esetében
a közszolgáltatási díj fizetésének alapja a ténylegesen elszállított, ártalmatlanított
települési folyékony hulladék mennyisége.
2.a) belterületi lakóingatlan esetén rezsicsökkentés miatt

2 363,40

Ft/m3

2.b) külterületi lakóingatlan esetén rezsicsökkentés miatt
2.c) egyéb ingatlan esetén
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Ft/m3
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A közszolgáltatási díjakban foglalt ártalmatlanítási (elhelyezési) díj
3.a) A közüzemi ivóvíz szolgáltatásba bekötött belterületi és külterületi ingatlanok
esetében, ahol a szennyvízcsatorna hálózatra való közvetlen rákötési lehetőség adott:
3.aa) lakossági kibocsátók esetén rezsicsökkentés miatt
3.ab) gazdálkodó szervezetek esetén
3.b) A közüzemi ivóvíz szolgáltatásba bekötött belterületi és külterületi ingatlanok
esetében, ahol a szennyvízcsatorna hálózatra való rákötési lehetőség nem biztosított:
3.ba) lakossági kibocsátók esetén rezsicsökkentés miatt
3.bb) gazdálkodó szervezetek esetén
3.c) A közüzemi ivóvíz ellátásba be nem kötött ingatlanok esetén
A közszolgáltatási díjban foglalt állami és önkormányzati támogatás:
4.a) A közüzemi ivóvíz szolgáltatásba bekötött belterületi és külterületi ingatlanok
esetében, ahol a szennyvízcsatorna hálózatra való közvetlen rákötési lehetőség adott:
4.aa) lakossági kibocsátók esetén
4.ab) gazdálkodó szervezetek esetén
4.b) A közüzemi ivóvíz szolgáltatásba bekötött belterületi és külterületi ingatlanok
esetében, ahol a szennyvízcsatorna hálózatra való közvetlen rákötési lehetőség nem
biztosított:
4.ba)
4.baa)
4.bab)
4.bb)
4.bba)
4.bbb)
4.bc)
4.bca)
4.bcb)
4.c)
4.ca)
4.caa)
4.cab)
4.cb)
4.cba)
4.cbb)
4.cc)
4.cca)
4.ccb)

belterületi lakóingatlanok esetében
Önkormányzati támogatás
Állami támogatás
külterületi lakóingatlanok esetében
Önkormányzati támogatás
Állami támogatás
gazdálkodó szervezetek esetén
Önkormányzati támogatás
Állami támogatás
A közüzemi ivóvíz ellátásba be nem kötött ingatlanok esetében
belterületi lakóingatlanok esetében
Önkormányzati támogatás
Állami támogatás
külterületi lakóingatlanok esetében
Önkormányzati támogatás
Állami támogatás
gazdálkodó szervezetek esetén
Önkormányzati támogatás
Állami támogatás
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5. Az önkormányzati és az állami támogatás a ténylegesen elszállított települési
folyékony hulladék mennyisége után vehető igénybe.
6. Udvari árnyékszék ürítés, szállítás és ártalommentes kijelölt fogadóhelyen történő
elhelyezéssel kapcsolatos közszolgáltatás díja ÁFA nélkül:
6.a) Támogatással rezsicsökkentés miatt
6.b) Támogatás nélkül rezsicsökkentés miatt
7.a) A közszolgáltatási díjban foglalt önkormányzati támogatás

3

5 011,20
7 018,20

Ft/m
3
Ft/m

2 230

Ft/év

8. A közüzemi ivóvíz szolgáltatást igénybevevő kibocsátó legfeljebb az ingatlan
ivóvízfogyasztásának megfelelő mennyiségű települési folyékony hulladékot
szállíttathat el az 1. melléklet 1. pontja szerinti díjtételekkel. Az ingatlan
ivóvízfogyasztását meghaladó mértékű települési folyékony hulladék elszállításának
díja az 1. melléklet 2.c.) pontja szerint kerül meghatározásra. Ezen települési folyékony
hulladék mennyiség után állami és önkormányzati támogatás nem vehető igénybe.
9. A szolgáltató hibájából rögzített időpontban elmaradt, de 3 napon belül teljesített
közszolgáltatás után a kibocsátót a szippantási és szállítási díjból m3-enként 5%
árengedmény illeti meg.
10. A szolgáltató hibájából rögzített időpontban elmaradt, de 3 napon túl teljesített
közszolgáltatás után a kibocsátót a szippantási és szállítási díjból m3-enként 10%
árengedmény illeti meg.
11. Ünnep és munkaszüneti napokon egész nap, valamint a munkanapokon nyári
időszámítás idején 1730 – 0700 óra között, téli időszámítás idején a látási viszonyok
30
00
miatt 15 – 07 óra között történő munkavégzésnél, a közszolgáltató sürgősségi
felárként a számlán szereplő közszolgáltatási díjon felül bruttó 5.000.- Ft/forduló díjat
alkalmaz, melyet a helyszínen a kibocsátó köteles készpénzben a szolgáltatás
igénybevételének időpontjában megfizetni.
E felár alkalmazása abban az esetben indokolt, amikor a kibocsátó kifejezetten kéri a sürgős
elszállítási szolgáltatást, melynek teljesítési ideje – a megfelelő látási viszonyok megléte esetén –
legkorábban a bejelentéstől számított 6 óra.

3.

Közérdekű adatszolgáltatás
ÁFA 27%
SZJ 74.85.12.0

3.1.

3.2.

A 301/2016 (IX.30) Korm. rendelet alapján
Fekete-fehér sokszorosítás 10 lapot meghaladó másolás esetén
Méret
A/4
A/3

ÁFÁ-s díjtétel
12
Ft/oldal
24
Ft/oldal

Színes sokszorosítás 10 lapot meghaladó másolás esetén
A/4
A/3

3.3.

Nagy terjedelmű közérdekű adatszolgáltatás esetén optikai adathordozón történő
közérdekű adatszolgáltatás teljesítése

3.4.

Kézbesítés költsége Magyarország területén a hivatalos iratokra vonatkozó belföldi
postai szolgáltatás díja, Magyarországon kívüli területre a postai szolgáltatás
tértivevénnyel feladott díjtétele.

3.5.

Adatigényléssel összefüggő munkaerő költsége: a közérdekű adat előállítására fordított
4 munkaórát meghaladó időráfordítás esetén a tényleges adatszolgáltatást nyújtó
dolgozó havi béréből számított tényleges összeg. A tényleges kalkulációt a HR partner
végzi az adatszolgáltatást nyújtó dolgozó megkeresése és a ráfordított munkaóra
alapján.

A 3.1-3.5 pontokban meghatározott díjtételek összege együttesen nem haladhatja meg az 5.000 Ft
ÁFA-s díjtételt!

22/22

130
260

Ft/oldal
Ft/oldal

500

Ft/adathordozó

