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     Tájékoztatás 

a Fővárosi Vízművek Zrt. által egyes tököli lakosok terhére jogellenesen számlázott 

 csatorna-tisztítási költségek ügyében folytatott eljárásokról 

 

 Tököl településen jelenleg a Fővárosi  Vízművek Zrt. a víz- és csatornaközmű szolgál-

tató társaság. Az FVM Zrt. számos helyen oly módon építette ki ill. üzemelteti a csatorna-köz-

mű hálózatot, hogy a csatorna-közmű hálózatba több fogyasztó (kb. 2-6 fogyasztó) csatorna-

vezetéke együttesen vezeti el a keletkezett szennyvizet. Amennyiben pedig dugulás történik, 

akkor az üzemeltető Zrt. ugyan - előbb, utóbb - elhárítja a rendellenességet, azonban ha azt 

állapítja meg, hogy a meghibásodás oka "nem üzemszerű" szennyező-anyag rendszerbe tör-

ténő bevezetése volt, akkor az FVM Zrt. függetlenül attól, hogy ténylegesen ki - melyik fo-

gyasztó - okozta a meghibásodást, az összes érintett fogyasztó terhére kiszámlázza a hiba-

elhárítás költség egy fogyasztóra jutó részét! 

 Az FVM Zrt. a panasz leveleket követően az Üzletszabályzata VIII.2.1. ill. 2.2. pont-

jára hivatkozik, ami szerint "A nem üzemszerű működésből adódó meghibásodások hibael-

hárítási és javítási költségét a FVM Zrt. a felhasználóra terheli." .." több bebocsátó esetében 

egyetemleges a felelősség". (Ezt meghaladóan az utóbbi időben "kötbér" címén kiszámlázzák 

a meg nem fizetés miatti "költségüket" is.) 

 Az FVM Zrt. üzletszabályzatának a fenti sérelmes rendelkezései tisztességtelen álta-

lános szerződési feltételnek minősül, mert a Ptk. 6:102.§. (1). szerint egyoldalú és indokolat-

lan módon állapítja meg a fogyasztók terhére az egyetemlegességet. A tisztességtelen szerző-

déses feltétel pedig a Ptk. 6:103.§. (3). szerint semmis és ezért erre jogot alapítani - a követe-

lést érvényesíteni - nem lehet. 

 Ezen jogi okfejtés alapján jelentős számú tököli lakos ügyében eljárást kezdeményez-

tem a fogyasztói jogok érvényesítése érdekében a Budapesti Iparkamara mellett működő Bu-

dapesti Békéltető Testület (BBT) előtt. Az eljárások során kezdetben - kb. 2022. nyaráig - el-

utasították igényeinket. 

 2022. jún.-ban azonban egy esetben elfogadták érveinket és helyt adtak kérésünket és 

a BBT ajánlásában arra hívta fel a FVM Zrt.-t hogy törölje a fogyasztó terhére jogellenesen 

kiszámlázott összeget ! Az FVM Zrt. a Fővárosi Törvényszék előtt peres eljárásban támadta 

meg a BBT ezen döntését, azonban a Fővárosi Törvényszék a 39.P. 21.939 /2022/10. sz. alatti 

ítéletében elutasította a FVM Zrt keresetét, mert megállapította, hogy a BBT döntése jogszerű 

és megalapozott volt ! Ez az ítélet 2023. febr. 23.-n jogerőre emelkedett. 

 Ezt követően - a további számos ügyben - a BBT előtt megindított eljárásokban már 

minden alkalommal helyt ad kérésünknek a BBT és ajánlásában sorozatosan felhívja az FVM 

Zrt.-t arra, hogy törölje a jogtalanul kiszámlázott összegeket. Az FVM Zrt. azonban nem tel-

jesíti a BBT ajánlásait és - jelenleg is - folyamatosan küldi ki leveleit az ilyen jogcímen  

"fennálló" tartozásról. Ezen felhívások egyszerű levelek, végrehajtható jogkövetkezményük 

nincs - azonban arra alkalmasak, hogy megzavarják a fogyasztókat. Az FVM Zrt. csak köz-

jegyző által kibocsátott fizetési meghagyásban tudná igényét a fogyasztóval szemben végre-

hajtható módon érvényesíteni, azonban ezt nem meri megtenni ugyanis ebben az esetben - a 

megfelelő időben benyújtott ellentmondás következtében - bíróság elé kerülne az ügy, amit - a 

fentiek ismeretében - vélhetően nem mer vállalni. 

 Jelenleg tehát az a helyzet, hogy ugyan a BBT ajánlásai folyamatosan arra hívják fel 

az FVM Zrt.-t, hogy törölje a jogellenes számlázásokat, azonban az FVM Zrt. - meglehetően 

visszaélve monopol helyzetével és az egyes fogyasztókkal szembeni erőfölényével - ezen 

ajánlásokat nem veszi tudomásul.  
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 Felhívom azonban a figyelmet arra, hogy aki nem levelet, hanem fizetési meghagyást 

kap, az azonnal nyújtson be ellentmondást vagy jelezze ezt, mert itt jogvesztő határidő áll 

fenn ! 

 Az FVM Zrt. jelenleg jogellenes gyakorlatot folytat a fenti ügyekben. A tisztességes 

eljárás az lenne, ha az FVM Zrt. - megfogadva a BBT döntéseit - önmagától törölné a hibás 

számlázásokat és ezzel szüntetné meg a helytelen állapotot és a jövőben mellőzné jogsértő  

magatartását.  

 (:Tájékoztatásul jelzem, hogy a BBT előtti eljárásra csak akkor kerülhet sor, ha a fo-

gyasztó előzetesen vitatja - megreklamálja - a jogellenes számlát. Ezért aki a jövőben a fentiek 

szerint kap fizetési felszólítást és fel kíván lépni ellene, azt arra kérem, hogy a jogtalan csator-

na-tisztítási számla ellen a minta szerinti módon nyújtson be reklamációt közvetlenül az FVM 

Zrt. részére és az arra adott elutasító válasszal együtt nyújtsa azt be és mellé adja meg az ügy-

védi meghatalmazást is. Csak ezt követően lehetséges az egyes konkrét ügyben a BBT  dönté-

sét kérni. :) 

 Ráckeve, 2023. márc. 22.  

 

       dr. Koczka Gábor ügyvéd 

   

   


