
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás díja 

A díjképzés szabályai 

 

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/D. § (4) bekezdése értelmében: 

A kéttényezős díj alapdíjból és ürítési díjból áll. Az alapdíj a nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz mennyiségétől függetlenül felmerülő üzemeltetési költségeket, a számlázás és díjbeszedés 
költségeit, a környezetvédelmi kiadásokat és ráfordításokat, az amortizáció és a szükséges felújítás 
fedezetét, az ürítési díj a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyiségétől függő 
költségeket, valamint a terület felhasználási egységtől függő költségeket tartalmazza. 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási 
tevékenység részletes szabályairól szóló 455/2013. (XI. 29.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése 
tételesen meghatározza, hogy milyen költségeket kell figyelembe venni a díjképzés során:  

- üzemeltetési költségek = a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséhez 

szükséges járműveknek, gépeknek, berendezéseknek és eszközöknek a közszolgáltatással 

kapcsolatos üzemeltetési költsége és ráfordítása, ideértve a fenntartással, karbantartással, 

visszapótlással és fejlesztéssel kapcsolatosan felmerülő költségeket és ráfordításokat is;  

- a számlázás és díjbeszedés költségei, 

- a környezetvédelmi kiadások és ráfordítások = a jogszabályon alapuló környezetvédelmi 

kötelezettségek teljesítése érdekében végzett beruházások, illetve mérések és vizsgálatok költsége; 

- az amortizáció és a szükséges felújítás fedezete = a közszolgáltatás biztosításához szükséges 

eszközök elhasználódásából eredő, azok felújítását, pótlását, korszerűsítését, rekonstrukcióját 

szolgáló kiadás és ráfordítás. 

 

A Korm. rendelet meghatározza az egységnyi díjtételt is: 

6. § (1) Az ingatlanon keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyiségének 
kiszámításánál a szennyvízmennyiség meghatározásához, illetve az egységnyi díjtétel megállapításához 

a) az ingatlanról elszállított szennyvízmennyiséget, 

b) hiteles vízmérővel rendelkező ingatlanon a vízmérő alapján mért vízfogyasztást, vagy 

c) hiteles vízmérővel nem rendelkező egyedi kutas vízellátás esetén a településnek, illetve 
településrésznek a fajlagos fogyasztási adatok és a létszám figyelembevételével számított 
vízmennyiségét 

kell alapul venni. 

 

A fentiek alapján: 

Alapdíj: üzemeltetési költségeket, a számlázás és díjbeszedés költségeit, a környezetvédelmi kiadásokat 
és ráfordításokat, az amortizáció és a szükséges felújítás fedezetét tartalmazza. AZAZ: az alapdíj a 
felsorolt költségek éves összegének az ingatlanra számított része. 

Ürítési díj: a háztartási szennyvíz mennyiségétől függő költségeket, valamint a terület felhasználási 
egységtől függő költségeket tartalmazza. AZAZ: az ürítési díj a szennyvíz kezelési költségeinek az 
egységnyi díjtétellel módosítva, valamint a szennyvíz mennyiségének a szorzata 

Egységnyi díjtétel:  

- az ingatlanról elszállított szennyvízmennyiség, és hiteles vízmérővel rendelkező ingatlanon a vízmérő 
alapján mért vízfogyasztás, VAGY 

- az ingatlanról elszállított szennyvízmennyiség, és hiteles vízmérővel nem rendelkező egyedi kutas 
vízellátás esetén a településnek, illetve településrésznek a fajlagos fogyasztási adatok és a létszám 
figyelembevételével számított vízmennyisége. 

 

A fizetendő közszolgáltatási díj az egységnyi díjtételek alapján számított ürítési díj és alapdíj összege. 

 


