
 

 Iktatószám: 

               Víziközmű-fejlesztési 

M E G Á L L A P O D Á S 

 

amely létrejött egyrészről a Debreceni Vízmű Zrt.   (4025 Debrecen, Hatvan u. 12-14. sz., adóigazgatási 

szám: 23458208-2-09) mint víziközmű-szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató), másrészről a nem lakossági 

felhasználó között (továbbiakban: Felhasználó) az alábbiak szerint: 

Felhasználó adatai: 

Neve/Cég neve: ……………………..……………………………………………….… 

Székhelye:  …………………………………………….………………… 

Levelezési cím:  ……………………………………………………..………… 

Adószáma: - -   

Cégjegyzék száma:

Telefon: ………………………………….E-mail: ………………………………………………………………… 

1.) Megállapodás jogcíme (jelölje X-szel):  

Kapacitás megváltása    Kapacitás bővítése  Kapacitás átadás, áthelyezés  

2.) Felhasználási hely adatai:   

Cím: ……………….……………………………..……………………. helyrajzi szám: ……………… 

A felhasználási helyen végzett tevékenység: …………………………………………………………. 

Az ingatlan használat jogcíme:     tulajdonos bérlő egyéb: ………………………….. 

3.) A Felhasználó nyilatkozata az igényelt víz- és csatornahasználat mértékéről 

Üzemeltetéshez szükséges éves átlagban számított napi vízigény:  ………………… m³/nap 

Csatornázott ingatlanok esetében a kibocsátott szennyvíz mennyisége: ………………… m³/nap 

Megjegyzés:  

A megállapítható víziközmű-fejlesztési hozzájárulás legkisebb mennyisége 0,1 m³/nap (100 l/nap). 

Amennyiben a létesítmény ipari jellegű technológiai szennyvizet is kibocsát, úgy a kapacitás igényt 

megalapozó dokumentációk elbírálását követően állapítja meg a Szolgáltató a kvóta mennyiségét. 

Ipari jellegű technológiai szennyvíz kibocsátás esetén csatolt dokumentum:     van nincs  

A víziközmű-fejlesztési hozzájárulás megfizetését, a közszolgáltatási szerződés megkötését követően a 

Felhasználó jogosulttá válik a szolgáltatás igénybevételére. 

4.) Az igénylő Felhasználó vonatkozásában a víziközmű-szolgáltatás számlán található kétszer hatjegyű 

azonosító szám:  

      -       

5.) Kapacitás átadás esetén kitöltendő: A szolgáltatás igénybevételére jogosult (továbbiakban: Átadó) a 

kvótát átadhatja más víziközmű-fejlesztési hozzájárulás fizetésére kötelezett számára részben, vagy egészben.  

Átadó neve: …………………………………………………………………………..………… 

Átadó székhelye: …………………………………………………………………….………… 

Átadó adószáma: …………………………………… Átadó cégjegyzék száma: ……………………………… 

Telefon: ……………………………………. E-mail: …………………………………….………………… 

Felhasználási hely/kvóta hely címe (levett kvóta):   

……………….……………………………..………………..…...………. helyrajzi szám: ……………… 

 



Átadó azonosító száma:  

 

Átadott / átvett kvóta mennyisége: …………………. m
3/
nap. 

6.) Kapacitás áthelyezés esetén kitöltendő: Egy víziközmű-rendszeren belül a kvótát megváltó 

Felhasználó felhasználási helyei között a jogosultságok, kvóták átcsoportosíthatók részben, vagy egészben. 

A Felhasználó az alábbi felhasználási helyről a 2.) pontban megnevezett felhasználási helyre helyezi át a 

korábban megváltott víziközmű-fejlesztési hozzájárulást (kvótát): 

……………….……………………………..………………..…………. helyrajzi szám: ……………… 

Áthelyező azonosító száma:  

 
Áthelyezett kvóta mennyisége: ………………………. m

3/
nap. 

7.) A Szolgáltató, a megállapodásban kikötött fizetési kötelezettség teljesítése után: 

a.) kötelezettséget vállal arra, hogy az 2. pontban megjelölt felhasználási helyen a felek között létrejött  

közszolgáltatási szerződés keretében a 3. pontban igényelt ivóvíz vételezés lehetőségét biztosítja. 

b.) hozzájárul ahhoz, hogy a fenti vízvételezés folytán keletkező és a 28/2004 (XII. 25.) KvVM. rendelet, 

illetve a mindenkor hatályos rendelkezésben előírt határértékeket meg nem haladó szennyezettségű 

szennyvizet a szerződéskötő fél a szennyvízelvezető műbe bevezesse. 

8.) A Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a nyilatkozat 3. pontjában vállalt és alábbi összegű 

víziközmű-fejlesztési hozzájárulást a 2011. évi víziközmű-szolgáltatásról szóló CCIX. törvény 69-72 §., 

valamint az 58/2013. (II. 27.) Kormányrendelet alapján – kapacitás megváltás, kapacitás bővítés esetén – 

megfizeti a Szolgáltató hatályos Díjjegyzéke szerint, kivéve jogszabály szerinti fizetési mentessége esetén 

(Vksztv. 55/H §.).  

Kvóta fizetési kötelezettség esetén a nem lakossági felhasználó, a megállapodás aláírásával egyidejűleg 

befizetését teljesíti a Szolgáltató pénztárába, melyről készpénzfizetési számla készül, vagy esetenként 8 napon 

belül átutalja a Debreceni Vízmű Zrt. bankszámlájára. Az átutalással teljesített összegről a számlát a 

Szolgáltató a bankszámlára történő jóváírás napjának figyelembevételével (teljesítési időpont) készíti el és 

postázza a Felhasználónak.  Számlaszám: OTP Bank Nyrt.  11738008-20238173. 

A vállalt, fizetendő kvóta:  ……… m3/nap vízmennyiség után ………………………. Ft, valamint: 

…….. m3/nap  kibocsátott szennyvízmennyiség után ………………………………Ft,  

összesen:...................Ft+áfa. azaz:.................................................................................forint+áfa. 

Bizonylat száma: ………………………………..   Mentes jogszabály szerint: igen nem  

9.) A víziközmű-ágazatokra megváltott víziközmű-fejlesztési kvóták egymásba át nem válthatóak. 

10.) A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a váltott kvóta feletti többlet vízfelhasználás, szennyvíz 

kibocsátás esetén a kapacitás bővítése szükséges a Debreceni Vízmű Zrt. előzetes hozzájárulásával. A 

kapacitás bővítésére vonatkozó igényt írásban – a vízigény igazolására alkalmas dokumentáció csatolásával – 

szükséges beadni, melynek elfogadása esetén újabb megállapodás megkötésére kerül sor, amelynek 

elmaradása szerződésszegésnek minősül. A szerződésszegés kötbérfizetést vonhat maga után! A Szolgáltató 

a váltott kvótát évente felülvizsgálja. 

11.) A megfizetett víziközmű-fejlesztési hozzájárulást a víziközmű-szolgáltató saját nevében és javára szedi 

be és jogosult azt jogszabály vagy hatóság által előírt vagy az üzemeltetési szerződésből fakadó felújítási, 

pótlási és beruházási kötelezettség teljesítéséhez szükséges mértékig felhasználni.  

Ezen megállapodást a felek kötelezőnek ismerik el és azt jóváhagyólag aláírják. 

 

Debrecen, 20…... év  ……………………………  hó ………  nap   

 

 

……………………..……    ……………………………….      ……………………………….. 

Szolgáltató aláírása                            kvóta megváltására / bővítésére          kvótát átadó/áthelyező 

                                         kötelezett Felhasználó         Felhasználó 

      -       

      -       


