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A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének, 

elszállításának és ártalmatlanításra történő átadásának 2019. június 1-jei 

fogyasztási időszaktól érvényes díjai 

 

Szolgáltatás megnevezése         Egység         Nettó ár (Ft)        Bruttó ár** (Ft) 
 

Háztartási szennyvíz begyűjtése,elszállítása,ártalmatlaníttatása közszolgáltatás keretén belül*** 
 

Természetes személyek (lakosság) részére: 
Háztartási szennyvíz gyűjtése, kezelése lakossági  m3     303,93     386,00* 
fogyasztók számára (az ingatlanon mért ivóvíz- 
fogyasztáson alapuló elszámolással) 
 

Háztartási szennyvíz gyűjtése, kezelése lakossági  m3  1.634,40  2.076,00* 
fogyasztók számára (mért ivóvíz-fogyasztással 
nem rendelkező ingatlanokon) 
 

Háztartási szennyvíz gyűjtése, kezelése lakossági  m3  1.634,40  2.076,00* 
fogyasztók számára (az ingatlanon mért ivóvíz 
mennyiségét meghaladó mennyiségre) 
 

Költségvetési támogatás (ÁFÁ-t nem tartalmaz)  m3     100,00     100,00 
 

Csőfektetési díj lakossági fogyasztóknál (35 m felett) 10 m/db    180,00     229,00* 
 

Nem természetes személyek (gazdálkodó szervezetek) részére: 
Háztartási szennyvíz gyűjtése, kezelése gazdálkodó m3     504,86     641,00 
szervezetek számára (az ingatlanon mért ivóvíz- 
fogyasztáson alapuló elszámolással) 
 

Háztartási szennyvíz gyűjtése, kezelése gazdálkodó m3  2.714,92  3.448,00 
szervezetek számára (mért ivóvíz-fogyasztással 
nem rendelkező ingatlanokon) 
 

Háztartási szennyvíz gyűjtése, kezelése gazdálkodó m3  2.714,92  3.448,00 
szervezetek számára (az ingatlanon mért ivóvíz 
mennyiségét meghaladó mennyiségre) 
 

Csőfektetési díj gazdálkodó szervezeteknél (35 m felett) 10 m/db    200,00      254,00 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* 
A csillaggal jelölt díjak a 2013. évi CXIV. törvény alapján a 2013. július 1-től életbelépett 10 %-os rezsicsökkentést tartalmazzák. A rezsicsökkentett 

ár kizárólag természetes személyek esetében alkalmazható! 
** A bruttó árak 27 %-os általános forgalmi adót (ÁFÁ-t) tartalmaznak. 
*** A díjképzés módját és a közszolgáltatási árakat a Fővárosi Önkormányzat a 72/2013. (X. 14.) és a 49/2018. (XII. 10.) Közgyűlési rendeletében 
állapította meg. 
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Szolgáltatás megnevezése         Egység         Nettó ár (Ft)        Bruttó ár** (Ft) 
 
Egyéb szolgáltatásaink: 
 

Udvari WC és konténer szippantás kiszállási díja     alkalom          11.811,00            15.000,00 
    és ezen felül  
    - a háztartási szennyvíz gyűjtése, kezelése  
    természetes fogyasztók számára     m3   1.634,40    2.076,00 
    - háztartási szennyvíz gyűjtése, kezelése  
    gazdálkodó szervezetek számára     m3   2.714,92     3.448,00 
Házi szennyvízelvezető cső tisztítási díja 
   (ingatlanon belül, magasnyomású woma célgéppel) óra  13.990,00  17.767,00 
   kiszállási díj       alk.  15.990,00  20.307,00 
 

Különdíjas szolgáltatásaink: 
 

Első fizetési felszólítás adminisztrációs díja   Ft/db     945,00  1.200,00 
Második fizetési felszólítás adminisztrációs díja  Ft/db  1.890,00  2.400,00 
Számla helyesbítés adminisztrációs díja****   Ft/db  2.000,00  2.540,00 
Elszállított mennyiség adatszolgáltatása    Ft/év  2.000,00  2.540,00 
Papír alapú számlamásolat (postai kézbesítéssel)  Ft/számla    701,00     890,00 
 
 

 

** A bruttó árak 27 %-os általános forgalmi adót (ÁFÁ-t) tartalmaznak. 
**** Abban az esetben kerül egyedi elbírálás alapján felszámításra, ha a fogyasztó 90 napot meghaladóan jelenti be Társaságunknál a csatornára 
kötés dátumát.  
 


