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Tájékoztató vezetékes
ivóvíz-hálózati
meghibásodások esetére
A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (a továbbiakban: Szolgáltató) víziközmű-szolgáltatási tevékenységét a közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről
szóló 38/1995. (IV. 5.) Kormányrendelet (a továbbiakban:
Rendelet) alapján végzi. A Rendelet szabályozza azon
esetekben is a követendő eljárásokat, amikor a vezetékes
ivóvízhálózaton meghibásodás lép fel.
A vezetékes ivóvízhálózatot jelen tájékoztatónk szempontjából két fő részre oszthatjuk:
• A szolgáltató üzemeltetésében levő, úgynevezett „törzshálózatra”
• A Fogyasztó tulajdonában levő, úgynevezett „házi vezetékhálózatra”
A törzshálózat a szolgáltató érdekkörébe tartozik, a szolgáltató köteles üzemeltetni, karbantartani, és felel annak
esetleges meghibásodásából eredő károkért. A törzshálózat részét képezi a „bekötővezeték”, amely az utcai
„gerincvezetékből” juttatja az ivóvizet a Fogyasztók ingatlanára.
A bekötővezeték végpontja az úgynevezett „szolgáltatási pont”,
nevezetesen az a határpont, ahol
a szolgáltató a szolgáltatást a Fogyasztó részére a Rendeletben
előírt nyomással (1,5-6 bar) és
megfelelő minőségben teljesíteni
köteles.
A szolgáltatási pont a bekötési
vízmérőt követően a vízmérési helyen beépített első elzáró
szerelvény vízmérő felőli csatlakozási pontja, ennek hiányában a vízmérőt követő 10 cm-es vezetékszakasz végpontja, bekötési mérő hiányában a telekhatár.

Tájékoztató vezetékes ivóvíz-hálózati
meghibásodások esetére
Amennyiben az ivóvíz-törzshálózaton közterületen Ön
bármiféle hibát, rendellenességet észlel (vízszivárgás az
úttesten vagy tűzcsapon, aknafedlap beszakadása stb.),
kérjük, értesítse Társaságunkat, hogy a hibát minél hamarabb elháríthassuk, hiszen az ivóvízellátás zavartalansága közös érdekünk.
A szolgáltatási pontot követően beszélünk a házi ivóvízvezeték-hálózatról. A házi vezetékhálózat a Fogyasztó
érdekkörébe tartozik, a Fogyasztó köteles karbantartani,
és felelős annak esetleges meghibásodásából eredő károkért.
Nem szeretnénk, hogy a kitermelt, megtisztított, vízvezetéken elszállított ivóvíz kárba vesszen, ezért javasoljuk,
hogy gyakran ellenőrizze a vízvezetékeket, szerelvényeket. A lakásokban lévő csapok, WC-tartályok hibáit kön�nyen felfedezheti. Megjavításával ne várjon sokáig, mert
az elfolyó víz növeli a számlát.
Nehezebb fölfedezni a földben vagy a falakban lévő vízvezetékek hibáit. Úgy tudja legegyszerűbben megállapítani
a szivárgást, ha jól elzár minden vízvételi helyet, vízcsapot, és megfigyeli a vízmérőt.
Ha nem észlel mozgást a mérőben, a kis csillagkerék sem
mozog, akkor minden rendben van a vízhálózatban. Ha
forog a csillagkerék, akkor
törés vagy repedés van a
csőrendszerben. Ilyenkor
szakember segítségével
sürgősen keresse meg a
hiba okát, és javíttassa
meg a vezetéket, illetve
a szerelvényeket.
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Amennyiben a meghibásodás az Ön ingatlanán történik,
alapvetően két eset lehetséges.
• A hiba a szolgáltatási ponttól a közterület felé eső szakaszon, a bekötővezetéken, azaz szolgáltatói oldalon van.
• A hiba a szolgáltatási ponttól az ingatlan felé eső szakaszon, a házi vezetékhálózaton, azaz fogyasztói
oldalon van.

• Mit tegyen, ha hibát észlel
Szolgáltatói oldalon keletkezett meghibásodás esetén
kérjük, haladéktalanul értesítse Társaságunkat (06 40 240
240). A hibát a szolgáltató díjmentesen köteles elhárítani. Amennyiben az ilyen meghibásodás során elfolyt vízmennyiséget a vízmérő mérte, úgy a Rendelet értelmében
az Ön átlagfogyasztása fölötti víz- és csatornamennyiség
díja törlésre kerül a helyszínen felvett jegyzőkönyv alapján.
A házi vezetékhálózaton keletkezett meghibásodás a Fogyasztó érdekkörébe tartozik, így azt neki kell elhárítania/
elháríttatnia szükség esetén szakember segítségével.
Ilyen meghibásodás esetén az elfolyt vízmennyiséget a
vízmérő minden esetben méri. Mivel ezt a vízmennyiséget
– függetlenül attól, hogy az nem lett elhasználva, esetlegesen a talajba elszivárgott – Társaságunk szolgáltatta,
azaz a szolgáltatónak költséget jelentett, így a Fogyasztónak ki kell fizetnie.
Ha az ingatlan csatornabekötéssel rendelkezik, és a meghibásodás során az
elfolyó vízmennyiség nem kerül a
csatornahálózat-

Tájékoztató vezetékes ivóvíz-hálózati
meghibásodások esetére
ba (pl. kerti csap meghibásodása), akkor kérjük, vegye fel
Ügyfélszolgálatunkkal a kapcsolatot.
Ilyen esetben ugyanis helyszíni kivizsgálás következik,
melynek során munkatársaink meggyőződnek arról, hogy
a meghibásodás valóban megtörtént, és az elfolyt víz a
csatornahálózatot nem terhelte. Ezt követően az átlagfogyasztás feletti vízmennyiségre eső szennyvízmennyiség
díját a szolgáltató törli.
A Rendelet alapján az átlagfogyasztás feletti mennyiséget az alábbi módon kell kiszámítani:
1. A meghibásodás időszakának a bejelentést megelőző
utolsó vízmérő-leolvasástól a hibaelhárításig eltelt időszakot tekintjük.
2. Az 1. pontban meghatározott időszakot megelőző 1 év
fogyasztásából napi átlagfogyasztást számítunk (1 évi
fogyasztás/365 nap).
3. A 2. pontban számított napi átlagfogyasztást a meghibásodás időszakának napjainak számával megszorozva megkapjuk a meghibásodás időszakára eső átlagfogyasztást. Amennyiben a tényleges vízfogyasztás
ezt az átlagot meghaladja, az átlag feletti mennyiség
díja jóváírásra kerül.
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