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Debreceni Vízmű Zrt. 
4025 Debrecen, Hatvan u. 12-14. 

 

  
  

 
 

 

Víziközmű-szolgáltatással 
kapcsolatos megrendelő 
Munkaszám:  

  

  Munkautalvány száma: 

 
 

Kérjük a megrendelés előtt olvassa el a hátoldalon található Tájékoztatónkat! 

Időpont egyeztetéssel, illetve felmerülő kérdéseivel forduljon az Üzemegységeinkhez! 

 

Ivóvíz bekötővezeték    Szennyvíz bekötővezeték  (jelölje X-szel) 

Egyéb:         pl: ivóvízmérő felszerelés, áthelyezés, bekötővezeték megszüntetés 

Tulajdonos adatai:    

Neve/Cég neve:  

Telefonszáma:  E-mail címe:  

Felhasználási hely, bekötés helye (település, utca, házszám, helyrajzi szám): 

 
 

Levelezési címe: 

Nyilatkozom, hogy a megrendelést a jelzett ingatlan tulajdonosaként kezdeményezem. 

Természetes személy esetén kitöltendő:  

Születési hely, idő:                                                       Anyja neve:      

Nem természetes személy esetén kitöltendő: 

Székhely:     

Adószám:                            Cégjegyzékszám:     

 

Kitöltése szükséges, ha a szerződést kötő Felhasználó adatai nem egyeznek meg a Tulajdonos adataival: 

Felhasználó adatai: 

Neve/Cég neve:  

Levelezési címe: 

Természetes személy esetén kitöltendő:  

Születési hely, idő:                                                        Anyja neve:  

Nem természetes személy esetén kitöltendő: 

Székhely:     

Adószám:                                     Cégjegyzékszám:     
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A Debreceni Vízmű Zrt. a megépített közművet üzembe helyezi. A Tulajdonos jelen dokumentum 

aláírásával tudomásul veszi, hogy a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 6. §-a alapján a 

víziközmű kizárólag az állam és a települési önkormányzat tulajdonába tartozhat. A jelen megrendelés során 

létrejött víziközmű (bekötővezeték) tulajdonjogát ezen nyilatkozattal térítésmentesen átruházza az 

Önkormányzat számára. 

Dátum:  

 

Tulajdonos aláírása:  

Felhasználó aláírása: 

 

( A Debreceni Vízmű Zrt. képviselője tölti ki!)
 

Csatolt dokumentumok:  - 2 pld. közszolgáltatási szerződés 

    - 3 pld. tervdokumentáció  

        - tulajdonosi hozzájárulás    

 

Nyomtatványt átvettem dátum, aláírás:          

 

Tájékoztató:    

A bekötővezeték elkészítésére vonatkozó megrendelés esetén: 

A megrendelést minden esetben megelőzi a szóban vagy írásban történő igénybejelentés. 

A Tulajdonos megrendelést követően vállalja: 

 a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás összegének megfizetését (a megfizetésre kötelezett Felhasználó 

esetén), kivéve jogszabályi mentesség esetén, 

 gondoskodik a vízmérési hely kialakításáról, 

 benyújtja az 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet 5. melléklet szerinti tervet, 

 csatolja a kitöltött közszolgáltatási szerződést, amelyen megnevezi a Számlafizetőt, Felhasználót, 

Tulajdonost, 

 a megrendelt szolgáltatás teljes bekerülési értékének 80 %-át előlegként befizeti, és 

 csatorna-szolgáltatás megrendelése esetén, ahol a szennyvíz-törzshálózat megépítésével egy időben 

kiépült a bekötési csonk, a rácsatlakozási lehetőség kiépítéséért építési hozzájárulást fizet a tényleges 

kivitelezési költségen felül. 

 
A Szolgáltató, megrendelést követően: 

 a megrendeléssel egy időben benyújtott 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet 5. melléklet szerinti terv 

alkalmasságáról annak benyújtásától számított 15 napon belül nyilatkozik, 

 amennyiben a benyújtott terv a bekötés megvalósítására nem alkalmas, a víziközmű-szolgáltató írásos 

indokolással ellátva a terv kiegészítését vagy új terv benyújtását kérheti, amely elbírálása díjköteles 

(hatályos Díjjegyzék szerint), 

 a benyújtott terv alkalmassága esetén, valamint a teljes bekerülési érték 80 %-ának előlegként történő 

befizetését követően vállalja a bekötővezeték kiépítését, fertőtlenítését, a helyszíni szemlét, a 

nyomáspróbát, a működőképességi és vízzárósági próbát, a geodéziai bemérést és a bekötési vízmérő 

beszerelését, üzembe helyezéskor plombával vagy leszerelést megakadályozó zárral látja el. A 

munkálatokat a Szolgáltató vagy az általa megbízott vállalkozó végzi, és  

 az új bekötés megvalósítását követően a víziközmű-szolgáltatásra a Felhasználóval közszolgáltatási 

szerződést köt. 
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Figyelem! 

Abban az esetben, ha a Tulajdonosnak vagy Felhasználónak lejárt esedékességű tartozása áll fenn a 

Szolgáltató felé, részére új bekötés más felhasználási helyen sem építhető ki, illetve új szerződés más 

felhasználási helyre vonatkozóan sem köthető a tartozás kiegyenlítéséig. 

 
A megrendelő átvétele után, a fenti feltételek teljesítése esetén, a Debreceni Vízmű Zrt. képviselője 

egyeztetést kezdeményez a kivitelezés időpontjával kapcsolatban a megrendelőben megadott e-mail 

címen vagy telefonszámon. 

 

A kivitelezéssel kapcsolatos kérdésekkel, az alábbi elérhetőségeken érdeklődhet: 

 

Debreceni ivóvíz-szolgáltatással kapcsolatos megrendelés 

Vízhálózati Üzem 

Debrecen, Balmazújvárosi út 3. 

Telefonszám: 06 (52) 412-700 

E-mail: vizhalozat@debreceni-vizmu.hu 

 

Egyéb településeken ivóvízbekötés kivitelezésével kapcsolatos megrendelés 

Víztermelő Üzem 

Debrecen, Benczúr Gyula u 1. 

Telefonszám: 06 (52) 504-392 

E-mail: viztermeles@debreceni-vizmu.hu 

 

Debrecenben és egyéb településeken szennyvízbekötéssel kapcsolatos megrendelés 

Csatornahálózati Üzem 

Telefonszám: 06 (52) 326-992 mellék: 128 vagy 123 

E-mail: csatornahalozat@debreceni-vizmu.hu 

 

Kistérségi ivóvíz- és szennyvízbekötésekkel kapcsolatos ügyintézés 

Nyírlugos, Nyírgelse, Nyírmihálydi települések esetében,  

Nyírlugos, Nyírgelse, Nyírmihálydi Üzemegység 

Nyírlugos, Fő u 15. 

Telefonszám: 06 (42) 288-118 

E-mail: nyirlugos.ugyfelszolgalat@debreceni-vizmu.hu 

Biharkeresztesi információs iroda 

Biharkeresztes, Hősök tere 12. 

Telefonszám: 06 (42) 541-015 

E-mail: biharkeresztes@debreceni-vizmu.hu 

Derecskei információs iroda 

Derecske, Köztársaság u. 92. 

Telefonszám: 06 (54) 410-023 

E-mail: derecske@debreceni-vizmu.hu 

Létavértesi információs iroda 

Létavértes, Debreceni u. 1. 

Telefonszám: 06 (52) 200-183 

E-mail: letavertes@debreceni-vizmu.hu 
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