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1. A VÍZIKÖZMŰ-SZOLGÁLTATÁSI TÖRVÉNYBŐL KÖVETKEZŐ VÁLTOZÁSOK 
 

1.1. VIZIKÖZMŰ-SZOLGÁLTATÓI MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY 
 

A hazai víziközmű szolgáltatás területén jelentős változást hozott a 2011. év végétől hatályba 
lépett víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) és a 
2013. év elején megjelent, a Vksztv. egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. 
(II. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban. Vhr.). A Vksztv. és a Vhr. a víziközmű-szolgáltatás terén 
új, részletes feltétel- és követelményrendszert ír elő. 
 

2012. évtől a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) látja el a törvényben 
meghatározott hatósági feladatokat. A víziközművekkel kapcsolatos feladat- és hatáskörök a 
víziközmű-szolgáltatási törvényben szabályozottak szerint oszlanak meg a MEKH és a 
Fogyasztóvédelmi Hatóság között. 
A víziközmű-szolgáltató a MEKH részére a felügyeleti tevékenységért felügyeleti díjat fizet, 
melynek éves mértéke a tárgyév január 1-jei felhasználói egyenérték és százötven forint 
szorzata. 
A törvényi kötelezés alapján a víziközmű társaságok működése akkor lehetséges, ha a törvényi 
előírásnak megfelelnek, melyet a Hivatal a benyújtott engedélykérelem teljesítése után bírál el. A 
Működési Engedélyekkel a Hivatal célja, hogy az elmúlt években több százra növekedett 
üzemeltetői társaságok számát csökkentse annak érdekében, hogy a szolgáltatások minősége 
javuljon, a szolgáltatás díjai szabályozottak és megfizethetők legyenek. 
Az előírásnak megfelelő tartalommal és határidőben, 2013. május 31-ig a Debreceni Vízmű Zrt. a 
Hivatalhoz benyújtotta a Működési Engedély iránti kérelmét. A Hivatal eljárása során átfogóan 
áttekintette, megvizsgálta és megállapította, hogy a Debreceni Vízmű Zrt. hiánytalanul teljesítette 
a kérelemhez csatolt nagy terjedelmű iratokat, kötelező mellékleteket (műszaki 
eszközfelkészültség, szervezeti, logisztikai feltételek, személyi állomány, víziközmű-rendszerek 
bemutatása, műszaki leírása, szabályzatok, közgazdasági mutatók). 
 
A benyújtott dokumentumokból a Hivatal összességében megállapította, hogy a Debreceni 
Vízmű Zrt.: 

− az ellátási területén víziközmű-szolgáltatás nyújtásáról a víziközmű-szolgáltatási törvény 
előírása szerint képes gondoskodni 

− a rábízott víziközmű-szolgáltatás keretében – a teljesítőképesség mértékéig – fogadni 
tudja a víziközmű rendszerre rácsatlakozni kívánó felhasználók igényeit, a felhasználók 
részére ivóvizet szolgáltat, elvégzi a felhasználási helyeken a szennyvizek 
összegyűjtését, elvezetését, tisztítását 

− rendelkezik az üzemeltetés hatékonyságát és biztonságát szolgáló felügyeleti és 
folyamatirányító megoldásokkal, az üzemirányító központból a beavatkozás is biztosított 

− feladatellátó szervezeti felépítése megfelelően tagolt, a felelősségi- és hatáskörök 
rögzítettek, az alkalmazott kommunikációs és gazdasági-, műszaki ügyviteli megoldások 
hatékonyak 

− a jogszabályi rendelkezés feltételeinek a személyi állomány megfelel 
− a kiszervezett tevékenységekre kötött vállalkozói és egyéb szerződések az előírásoknak 

megfelelnek 
− az üzemeltetési szabályzata teljes körű, mindkét víziközmű-szolgáltatási ágazat 

tekintetében 
− megfelelt a működési engedély feltételeként elvárt mutatók értékének (tőkeerősségi-, 

eladósodottsági-, likviditási mutató) 
− beszerzési szabályzata megfelelt a jogszabályi előírásoknak 
− a számviteli politika és kiegészítő szabályzatai biztosítják az üzletágak közötti 

keresztfinanszírozás-mentességet, a másodlagos tevékenységek elkülönítettek 
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− a felhasználói egyenérték megfelel a törvényi rendelkezés feltételeinek 
− az üzletszabályzat megfelel az előírásoknak. 

Az üzemeltetési szerződések megfelelőségi vizsgálatát a Hivatalnak nem kellett teljesíteni, mivel 
a víziközmű-szolgáltatás törvényi feltételei előtt már hatályosak voltak az ellátási területekre, a 
víziközmű-szolgáltatási ágazatokra vonatkozóan és megfelelnek a jogszabályban meghatározott 
feltételeknek.  
 
A Debreceni Vízmű Zrt. a víziközmű-szolgáltatási törvényi feltételnek megfelelt, 2013. október 
7-én az elsők között kapta meg a 1832/2013. határozat számú működési engedélyét, mely 
kizárólagos jogot biztosít és kötelezettséget jelent víziközmű-szolgáltatás nyújtására az 
engedélyben meghatározott ellátási területen. 
 
Az ISPA program keretében csatornázott szomszédos 4 település (Ebes, Hajdúsámson, 
Mikepércs, Sáránd) szennyvíz-szolgáltatásának átvételéről megállapodás született 2014. 
november 27.-én. 
 
A Debreceni Vízmű Zrt. 2015. április 1.-től 22, Debrecen közigazgatási határain kívüli település 
közüzemi ivóvíz ellátását vette át a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt-től (Ártánd, Bedő, 
Berekböszörmény, Biharkeresztes, Bihartorda, Bojt, Ebes, Esztár, Hajdúbagos, Hajdúsámson, 
Hencida, Körösszakál, Körösszegapáti, Magyarhomorog, Mezősas, Mikepércs, Monostorpályi, 
Nagykereki, Pocsaj, Sáránd, Szentpéterszeg, Told). A településekkel az 
üzemeltetési/vagyonkezelési szerződéseket megkötöttük, a MEKH felé engedélyezésre 
továbbítottuk. 
 
A felsorolt szolgáltatási területbővülés miatt a MEKH felé beterjesztettük a működési engedély 
módosítását is, melyről 2015. november 17-i dátummal kaptuk meg a MEKH 5847/2015. számú 
engedélyező határozatát, mely egységes szerkezetbe foglalva módosítja a korábbi működési 
engedélyt.  
 
2015. november 1-től a Debreceni Vízmű Zrt. látja el Pocsaj-Esztár szennyvízelvezetés, és 
tisztítás, valamint Monostorpályi, illetve Hajdúbagos szennyvízelvezetés szolgáltatási 
tevékenységét is az újonnan épült létesítmények működtetésével. Ezen településekre 
vonatkozóan működési engedély módosítás iránti kérelmünket 2015. december 1-én nyújtottuk 
be a MEKH-hez. 
 
A Debreceni Vízmű Zrt. a jövőben is elkötelezett a szolgáltatási színvonal megőrzése, fejlesztése 
terén, mindent megtesz a rábízott víziközmű vagyon megóvása, szakszerű üzemeltetése 
érdekében azzal, hogy a szolgáltatásai a jövőben is megfizethetők legyenek. A fogyasztók felé 
változatlanul él eddigi szlogenünk 
 

„A DEBRECENI VÍZMŰ ZRT. PARTNER A JELENBEN A JÖVŐÉRT.” 
 

1.2. KÖZMŰVAGYON ÁTADÁS 
 
A víziközmű-szolgáltatási törvény és a kormányrendelet előírásának megfelelően a DMJV 
Önkormányzat Közgyűlésének elfogadását követően a Debreceni Vízmű Zrt. és a Debrecen 
Megyei Jogú Város Önkormányzata megkötötte a megállapodást a közművagyon 
tulajdonjogának térítésmentes átadásáról a Vksztv. 79. § (2) alapján. A rendszerfüggetlen 
víziközmű-elem tulajdonjoga nem változott, az üzemeltető tulajdonában maradt a működtető 
vagyonnal együtt. 
A közművagyon átadása 2013. október 31-én megtörtént. A közműátadás miatt kivezetett 
eszközök könyv szerinti értéke 22 751,5 MFt (ágazatonkénti bontása: ivóvíz-ágazat  
10 776,3 MFt, a szennyvíz-ágazat 11 975,2 MFt, ebből ISPA tervek 93,1 MFt). A közmű vagyon 
átadás miatt feloldott halasztott bevétel 1 708,5 MFt (ebből: ivóvíz-ágazat 723,1 MFt, a 
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szennyvíz-ágazat 985,4 MFt) a térítésmentes és támogatásból megvalósított eszközök elhatárolt, 
halasztott bevételként nyilvántartott értéke. 

1.3. VAGYONKEZELÉSI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS 
 
A Debreceni Vízmű Zrt. vagyonából kikerülő víziközmű vagyontárgyak további üzemeltetésére 
Vagyonkezelési Szerződés megkötésére került sor a DMJV Önkormányzat Közgyűlésének 
elfogadását követően a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Debreceni Vízmű Zrt. 
között, a Debrecen város tulajdonába térítésmentesen átadott víziközművek üzemeltetésére, a 
szerződés 2013. november 1-től érvényes. 
A Debreceni Vízmű Zrt. a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz jóváhagyásra 
benyújtotta a vagyonkezelési szerződést és a hozzákapcsolódó dokumentációt. 
A jogszabályok szerinti engedélyezési eljárás eredményeként, a MEKH 2013. október 14-i 
dátummal, 1908/2013. számmal jóváhagyta a Vagyonkezelési Szerződést. A vagyonkezelői 
szerződés megteremti annak lehetőségét, hogy a Debreceni Vízmű Zrt. továbbra is a gondos 
gazda felelősségével, korlátozott tulajdonosi jogaival szakszerűen üzemeltesse a 
víziközműveket, gondoskodjon arról, hogy a szolgáltatás minősége megfeleljen a 
követelményeknek, megőrizze a vagyontárgyak működőképességét és műszaki színvonalát, az 
eszközök amortizációjából finanszírozott felújítással, rekonstrukcióval, az elhasználódott 
eszközök pótlásával. 
 
ISPA/KA projekt keretében létrejött eszközök üzemeltetése 
 
Debrecen és térsége szennyvíz-elvezetésének és szennyvíz-tisztításának fejlesztése érdekében 
Debrecen város négy környező településsel indított, ISPA EU Előcsatlakozási Alapból támogatott 
projekt általános célja volt Debrecen és agglomerációjának felszíni és felszín alatti vízforrásainak 
védelme a csatornahálózat bővítésén és a szennyvíztelep hatékonyságának növelésén keresztül. 
Az ISPA projekt során létrejött, a DMJV Önkormányzat tulajdonában lévő víziközmű vagyon 
üzemeltetését a tulajdonos Üzemeltetési Szerződés keretében 2012 novemberében átadta a 
Debreceni Vízmű Zrt. (Üzemeltető) részére. 
 
Az Üzemeltető az e vagyoni körbe tartozó vízközmű rendszerek működtetésével gondoskodik a 
szennyvízelvezetési szolgáltatás folyamatos teljesítéséről (a településen keletkező szennyvizek 
szennyvízelvezető művel történő elvezetéséről és a szennyvíztisztító telepen történő 
tisztításáról). 
Az Üzemeltető használatába került együttes aktivált, eredeti bruttó bekerülési értékű eszközök az 
átadás napján: 

  MFt  

LOT-1 Debrecen déli és délkeleti városrészein épült szennyvízcsatornák, 
gravitációs vezetékek, szennyvízátemelők és nyomóvezetékek 5 066,85 

LOT-2 
Debrecen központjában fekvő csatornák rehabilitációja (~65 km), az 
ahhoz kapcsolódó kiegészítő építési beruházások LOT-7, Kassai úti 
csatornaépítés 

6 299,10 

LOT-3 A debreceni egyesített csatornahálózat egy részének 55 km hosszban 
történő szétválasztása, továbbá 8 körzeti szennyvízátemelő építése 2 856,05 

LOT-4 
Agglomerációs települések csatornahálózatának építése keretében 
Debrecen-Józsa területén gravitációs és nyomóvezeték, valamint 4 db 
szennyvízátemelő építése 

1 154,15 

LOT-5 Debreceni Szennyvíztisztító telep technológiai korszerűsítése 6 173,36 
Kiegészítő csatornaépítési munkák 426,58 
Egyéb (eszközbeszerzések+felújított szennyvíz közművagyon) 341,03 
Összes bekerülési érték 22 317,12 
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22 térségi település üzemeltetési/vagyonkezelési szerződései 
 
Az ISPA program keretében csatornázott szomszédos 4 település szennyvízelvezetési 
szolgáltatásának átvételéről megállapodás született 2014. november 27.-én és 2015. április 1.-től 
22, Debrecen közigazgatási határain kívüli település közüzemi ivóvíz ellátását is átvette a Hajdú-
Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt-től. 
A településekkel az üzemeltetési/vagyonkezelési szerződéseket megkötöttük, melyeket a MEKH 
engedélyezett. A MEKH 5847/2015. számú határozata rendelkezik az üzemeltetési szerződések 
jóváhagyásáról: 

• közműves ivóvízellátás vonatkozásában 20 településsel bérleti-üzemeltetési szerződés 
jött létre, 2 település (Monostorpályi és Szentpéterszeg) esetében pedig vagyonkezelési 
szerződés, 

• közműves szennyvízelvezetés és –tisztítás tekintetében 4 településsel (Ebes, 
Hajdúsámson, Mikepércs és Sáránd) bérleti-üzemeltetési szerződést kötöttünk. 

 
2015. november 1-től a Debreceni Vízmű Zrt. látja el Pocsaj-Esztár szennyvízelvezetés, és 
tisztítás, valamint Monostorpályi, illetve Hajdúbagos szennyvízelvezetés szolgáltatási 
tevékenységét is. Ezen településekkel bérleti-üzemeltetési szerződést kötöttünk, melyet a 
működési engedély módosítás iránti kérelmünkkel egyidejűleg, 2015. december 1-én nyújtottuk 
be a MEKH-hez engedélyezésre. 

2. REZSICSÖKKENTÉS HATÁSA 
 
A rezsicsökkentésről szóló 2013. évi LIV. törvény írja elő a 2013. július 1-ét követő időszakban 
teljesített lakossági víziközmű-szolgáltatás vonatkozásában, hogy a fizetendő szolgáltatási 
egységre jutó összeg (beleértve az alapdíjat és minden egyéb számlázott díjelemet) nem 
haladhatja meg a 2013. január 31-én jogszerűen alkalmazott díjtételek és egyéb számlaelemek 
alapján, ugyanazon feltételekkel számított összeg 90%-át. A víziközmű-szolgáltatásban a 
díjcsökkentés bevezetése a társaság részére többlet feladatot jelentett, el kellett készíteni a 
kibocsátandó új számlaképet, új feldolgozásban kellett összeállítani a számlatételeket, melynek 
során meg kellett felelni az előírt feltételeknek (kerekítési szabályok és egyéb formai 
követelmények). A rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló törvény 4. § (2) bekezdése kimondja, 
hogy a szolgáltató a kibocsátott számlán szereplő összeg vonatkozásában a számla kiküldésével 
egyidejűleg részletes írásbeli tájékoztatást kell, adjon a lakossági felhasználó részére a 
csökkentés teljesüléséről. A közszolgáltató a kibocsátott számlán köteles jól láthatóan, a számla 
első oldalán színes mezőben feltüntetni a rezsicsökkentés eredményeképpen jelentkező 
összeget az elszámolt időszak és 2013. július 1-e óta eltelt időszak vonatkozásában. 
A Debreceni Vízmű Zrt. a rezsitörvényben előírt követelményeket 2013. II. félévében jogszerűen 
teljesítette, a számlaképen feltünteti az adott hónap és az időszak kumulált összegű 
rezsicsökkentés hatását, a tájékoztatót az aktuális számlával eljutatta a fogyasztókhoz és 
honlapon is olvashatóvá tette. 
A Debreceni Vízmű Zrt. debreceni szolgáltatási területén, a rezsitörvény alapján számított, a 
lakossági fogyasztói kört érintő értékesítési árbevételt csökkentő hatás éves szinten 2015. évben 
-361,3 MFt. 

3. A DEBRECENI VÍZMŰ ZRT. BEMUTATÁSA 
 
A Debreceni Vízmű Zrt. társasággá alakulásának alapító okiratát 1995. június 19.-én jegyezte be 
a Cégbíróság. Az átalakuláskor a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 100%-ban volt a 
tulajdonos, 2000. július 7-től a részvények tulajdonjogát a DMJV Önkormányzat átadta a 
Debreceni Vagyonkezelő Zrt.-nek. 
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A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. mint a Debreceni Vízmű Zrt. és a Debrecen Önkormányzat 
Lapkiadó Kft. (továbbiakban: Lapkiadó Kft.) egyszemélyi tulajdonosa 2011. április 8-i 
Igazgatósági ülésén akként döntött, hogy az érintett gazdasági társaságok kedvezményezett 
átalakulás keretében, összeolvadás folytán új jogutód gazdasági társasággá alakulnak. 

A kedvezményezett átalakulásban részt vevő cégek 2011. szeptember 30-i hatállyal 
összeolvadva megszűntek, 2011. október 1-i hatállyal megalakult a jogutód új Debreceni Vízmű 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság, melynek első gazdasági éve 2011.10.01-től 
2011.12.31-ig tartott. 

A Debreceni Vízmű Ingatlanfejlesztő Kft., melyben a Debreceni Vízmű Zrt. 90 %-os tulajdoni 
részesedéssel rendelkezett, üzletrésze 2015.02.28-val beolvadásos kiválással a Cívis Ház Zrt. 
tulajdonába került. 

 

Debrecen városban önálló, vízgazdálkodást ellátó vállalatot 1949-ben alapítottak. Az 50-60-as 
években meglévő Vízmű telep mellé még kettő épült. 

A város vízigénye ebben az időszakban folyamatosan emelkedett és a 70-es évek közepére már 
meghaladta a napi 55 ezer m3-t, ezért az ellátás érdekében a kitermelt rétegvizet felszíni vízzel ki 
kellett egészíteni. 

1976-ban üzembe helyezésre került az állami tulajdonú Keleti Főcsatornára épült vízkivételi mű 
(mely azóta is folyamatosan üzemel, napjainkban több mint 30 %-át adja a városi vízellátásnak). 
2002. évben elkészült a víztermelő telepek teljes rekonstrukciója. 

A Debreceni szennyvíztisztítás története 1823-ig nyúlik vissza: megépül az első boltozatos 
csatorna, majd 1826-ra az első összefüggő városi csatornahálózat is elkészül. Az első, Debrecen 
város egészére kiterjedő csatornahálózati terv 1876-ban készült. Debrecen város 
szennyvíztisztító telep létesítésére 1924-ben kapott engedélyt. 1948-ban a szennyvíztisztító 
telepen 2 db földmedrű utóülepítő medence, majd 1976-ban a Lovász-zugi tórendszer kerül 
kialakításra. 

1980-ban a mechanikai szennyvíztisztító próbaüzeme veszi kezdetét, a biológiai szennyvíztisztító 
üzembe helyezésének ideje 1994. 1997-98-ban az iszapvonal fejlesztése, rothasztó tornyok 
építése, az I. és II. gázmotor, egy évvel később a III. sz. gázmotor üzembe helyezése történik. 
1999-2000-ben a homokfogó rekonstrukciója mellett a biológiai műtárgy bővítésére, 
intenzifikálásra került sor. 

2005-2011. között az ISPA projekt keretében agglomerációs települések kerültek becsatolásra a 
debreceni víziközmű hálózatba, Debrecen nem csatornázott területein csatornaépítési beruházás 
valósult meg, az egyesített rendszerű csatornák egy része szétválasztásra került, valamint egyes 
csatornaszakaszok rekonstrukciója valósult meg. 
 

A Debreceni Vízmű Zrt. víziközmű-szolgáltatói és kiegészítő feladatai mellett társasággá 
alakulásától napjainkig nagy értékű, közüzemi szolgáltatás bővítését jelentő projekteket valósított 
meg. Fejlesztette a közmű-vagyon műszaki színvonalát, növelte az eszközállomány értékét, 
javította a gazdálkodás hatékonysági mutatóit. Biztosította a beruházások forrását, stabil 
pénzügyi helyzetet tartott fenn, nyereséges gazdálkodást folytatott. 

Az utóbbi években a környezetünkben bekövetkezett változások következményeként 
folyamatosan csökkennek a szolgáltatási volumenek, a társaság a központi előírások miatt 
jelentkező többletterhek mellett is megőrizte a pénzügyi stabilitást, teljesítette a közüzemi 
szolgáltatás biztonságos ellátását. 

A Debreceni Vízmű Zrt. tevékenységét a tulajdonos által elfogadott éves üzleti terv alapján végzi, 
együttműködő kapcsolatot tart fent a tulajdonossal, a vállalatcsoport többi tagjával. 
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A társaság felügyeleti és ellenőrzési szervei: 

− Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 
− Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 
− Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség 
− Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 
− Alapvető Jogok Biztosának Hivatala 
− Települési Önkormányzatok Jegyzői 

 

4. VÍZIKÖZMŰ-SZOLGÁLTATÁS BŐVÜLÉSE 
 
A Debreceni Vízmű Zrt. a 2000-es évek közepétől stratégiai célkitűzés alapján pályázatok 
elnyerése útján több hazai és romániai tulajdonos önkormányzat közüzemi ivóvíz- és 
szennyvízszolgáltatás működtetését végzi. Az üzemeltetett víziközművek által nyújtott víziközmű-
szolgáltatást a Debreceni Vízmű Zrt. a koncessziós szerződésekben vállaltakkal teljesíti, a 
szolgáltatások adatállományainak kezelését, értékelését beillesztette gazdasági folyamataiba. 
A Debreceni Vízmű Zrt.: 
 

- 2005-ben 90 %-os tulajdoni hányaddal megalapította Romániában működő leányvállalatát 
Székelyudvarhely, Nagyszalonta víziközmű fejlesztési és szolgáltatási feladatai 
teljesítésére, 2010. és 2011. évtől bővült a cég működési területe (Madarász és környező 
települések, valamint Parajd, Zetelaka településen meghatározott időre szólt a szerződés, 
a szolgáltatást 2012. január 19.-ig látta el a leányvállalatunk). 

- 2007–2009. évektől belföldi nyírségi (Nyírlugos, Nyírmihálydi, Nyírgelse, Terem, Ömböly, 
Bátorliget) és hajdúsági (Nádudvar, Biharkeresztes, Ártánd) településeken végzi a 
társaság a víziközművek üzemeltetését. Szerződések alapján saját és leányvállalatok 
működtetésével növelte a közüzemi ivóvíz-és szennyvízszolgáltatással ellátottak körét. A 
Kelet Aqua Kft. Terem, Ömböly, Bátorliget településeken való működése 2012. december 
31.-én értékesítés miatt megszűnt. 

- 2006-ban a MIVÍZ Kft. üzletrészére kiírt pályázaton való indulás érdekében került 
megalapításra az 1/3 tulajdoni hányadú Cívisvíz Kft., melynek társaságunk 2008. évben  
100 %-os tulajdonosa lett. A Debreceni Vízmű Zrt. pályázat útján nyerte el Nádudvar 
város víziközmű szolgáltatásának üzemeltetését, melyet a Civisvíz Kft. látott el Nádudvar 
város Önkormányzata feltételeinek megfelelően 2008. október 1-től. 
A Civisvíz Kft. Nádudvar településen való működése 2014. december 29.-én megszűnt, a 
koncessziós szerződés szerinti üzemeltetést 2014. április 30.-án 2014. év végével 
felmondtuk, a víziközmű-szolgáltatási tevékenységet a TRV Zrt. vette át. 

 
- A Debreceni Vízmű Zrt. 2015. április 1.-től 22, Debrecen közigazgatási határain kívüli 

település közüzemi ivóvíz ellátását vette át a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt-től. 
A településekkel az üzemeltetési/vagyonkezelési szerződéseket megkötöttük. 
Ezen túlmenően az ISPA program keretében csatornázott szomszédos 4 település 
szennyvízelvezetési szolgáltatásának átvételéről is megállapodás született. 
A felsorolt szolgáltatási területbővülés miatt a MEKH felé beterjesztettük a működési 
engedély módosítását is, melyről 2015. november 17-i dátummal kaptuk meg a MEKH 
engedélyező határozatát. 
 

- 2015. november 1-től a Debreceni Vízmű Zrt. látja el Pocsaj-Esztár szennyvízelvezetés és 
-tisztítás, valamint Monostorpályi-Hajdúbagos szennyvízelvezetés szolgáltatási 
tevékenységét is, melyhez kapcsolódó működési engedély módosítási igényünket 2015. 
december 1-jén nyújtottuk be a MEKH-hez. 
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5. KÖRNYEZETVÉDELEM, VÍZBÁZISVÉDELEM ÉS VÍZMINŐSÉG 
 

1. Vízbázis védelem a Debreceni Vízmű Zrt. által működtetett felszín alatti vízbázisokon 
 
A Debreceni Vízmű Zrt. Debrecen város közműves ivóvízellátása céljából három víztermelő 
telepet (I., II. és IV. számúak) üzemeltet. Ezeken jelenleg összesen 96 darab mélyfúrású kút 
található, melyekkel a felszín alatti vízbázisból történő vízkitermelés biztosított. A felszín alatti 
vízadó kőzetek homok-kavics réteg kifejlődésben vízbázisokat alkotnak. A nyugati részen (I.sz. 
Víztermelő telep) a felszíntől számítva 80-135 m, ettől 6-10 km-re keleten (IV. sz. Víztermelő 
telep) 142-215 m, az északi kifejlődésben (II. sz. Víztermelő telep) 116-181 m, míg a déli részen 
130-203 m mélységközben követhetők a vízadó rétegek. 
A vízutánpótlás a mélyen fekvő rétegeknél a Nyírség felől biztosított, a természeti körülmények 
megbízható mennyiségi és minőségi lehetőséget adnak a távlati vízellátáshoz. Ezt védeni kell az 
emberi hatásoktól, mely folyamatot vízbázis védelemnek nevezünk. 
Az I. és II. sz. víztermelő telepek vízbázisán 1999-2002. között a vízbázis védelmi munkák 
diagnosztikai fázisán belül kiépült egy 74 db figyelő kútból álló figyelő kút monitoring rendszer. 
Ezt folytatva 2011-től az I., II. és IV. sz. víztermelő telepek vízbázisainak teljes körű védőidom 
illetve védőterület meghatározását és a vízbázisok állapotértékelését kell elvégeznie a Debreceni 
Vízmű Zrt-nek szakértők bevonásával. Ennek határideje a víztermelő telepek részletes egymásra 
hatás vizsgálatának elvégzése miatt módosult 2015. augusztus 31-re, majd olyan formában, 
hogy a 2016.08.31-ig elvégzendő vizsgálatokat követően, pontos határidő nélkül kell elvégezni az 
elemzéseket s kell kijelölni az új védőterületet. 
Hazánk első Vízgyűjtő-gazdálkodási Terve (VGT) 2010-ben készült el, melyben Debrecen 
vízellátása szempontjából kiemelkedő jelentőségű felszín alatti vízbázis állapotértékelése és 
távlati használati lehetőségei részletesen megtalálhatók. A folytatásban az első VGT 
felülvizsgálatát kellett elvégezni 2015 végére. A 2015. évben cégünk szakembereivel 
folyamatosan részt vett az ehhez kapcsolódó szakmai konzultációkban. 

 
2015. április 1-jétől 21 db új települési vízművet üzemeltet a Debreceni Vízmű Zrt., melyek 
mindegyike rendelkezik mélyfúrású víztermelő kutakkal. 
A kutak száma jelenleg: 59 db. A felszín alatti rétegek vízutánpótlása részben a Nyírség felszín 
alatti rétegeihez, részben a Bihari tájegység vízadó rétegeihez kapcsolódik. 
A kutak talpmélysége 73,0 m – 564,1 m közötti, a szűrőzött rétegek 56,0 m – 552,0 m 
mélységköziek. 
A 2015.04.01-jétől üzemeltetett 21 db települési vízmű közül Ebes, Hajdúbagos és Hajdúsámson 
felszín alatti vízbázisához kapcsolódik olyan monitoring kútrendszer, melynek üzemeltetése a 
Debreceni Vízmű Zrt. feladata. További 7 db település esetében a vízbázis védőterületének 
kijelölése folyamatban van s az eljárás során lesz végleges az, hogy szükség van-e a belső 
védőterületen kívül külső illetve hidrogeológiai védőterület kijelölésére. 
A VGT ezen települések vízellátásának távlati üzemeltetése szempontjából is meghatározó. A 
települések közműves ivóvízellátása kizárólag felszín alatti vízbázisokból oldható meg, melyet a 
VGT 2. számú változatának elkészítésében is kiindulási tényként vettek. 

 
2. Központi laborvizsgálat 

 
A Debreceni Vízmű Zrt. Központi Laboratóriuma 1993-tól rendelkezik akkreditált státusszal, 
melyet folyamatos megújítással fenntart. Az akkreditált tevékenység kiterjed az alábbiakban 
felsorolt vizsgálatokra: 

– Ivóvíz, forrásvíz, ásványvíz, ásványi anyaggal dúsított ivóvíz, az ivóvízellátásban használt 
nyers- és kezelt víz, műveseállomás nyers- és kezelt vizének mintavétele, fizikai, kémiai, 
bakteriológiai, mikroszkópos biológiai és helyszíni vizsgálata. 

– Palackozott ivóvíz és palackozott ásványvíz fizikai, kémiai, bakteriológiai, mikroszkópos 
biológiai vizsgálata. 
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– Felszín alatti víz mintavétele, fizikai, kémiai, bakteriológiai, mikroszkópos biológiai és 
helyszíni vizsgálata. 

– Felszín alatti vízből víz- és gázmintavétel gázvizsgálatokhoz, gáztartalom és gázösszetétel 
meghatározása. 

– Felszíni víz mintavétele, fizikai, kémiai, bakteriológiai és helyszíni vizsgálata. 
– Mesterséges fürdővíz mintavétele, fizikai, kémiai, bakteriológiai és helyszíni vizsgálata. 
– Szennyvíz mintavétele kémiai, fizikai és bakteriológiai vizsgálat céljára, fizikai, kémiai és 

helyszíni vizsgálata. 
– Szennyvíziszap, szennyvíziszapból készült komposzt mintavétele kémiai, fizikai és 

bakteriológiai vizsgálat céljára, helyszíni vizsgálata. 
– Szennyvíziszap és szennyvíziszapból készült komposzt kivonatok fizikai és kémiai 

vizsgálata. 
– Talaj és kivonataik fizikai és kémiai vizsgálata. 

 
A társaság a vízminőség rendszeres vizsgálatát előíró mintavételi terv készítését, a mérési 
eredmények értékelését a szabályozásnak, az előírt követelményeknek megfelelően végzi. 
A folyamat alapján igazolt a szolgáltatott ivóvíz minősége, mely megfelel a magyar és az EU 
előírásainak fizikai-, kémiai-, bakteriológiai komponensek tekintetében is. 
A szolgáltatott víz ellenőrzésének rendjét a többször módosított 201/2001 (X. 25.) Kor. rendelet 
és területileg illetékes Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya írja elő az üzemeltető 
számára. 
 

3. 2015. év ivóvíz vizsgálati eredményei 
 
A Debreceni Vízmű Zrt. a víziközmű szolgáltatás során a mennyiségi igények kielégítése mellett 
nagy figyelmet fordít az ivóvíz minőségére is. A minőségbiztosítás garanciáját a cég Központi 
Laboratóriuma adja. A több mint 200 ezer lakosú Debrecen és a további szolgáltatási területen 
lévő települések ivóvíz tisztításával, ivóvíz szolgáltatásával, szennyvízelvezetésével és 
szennyvíztisztításával összefüggő laboratóriumi vizsgálatokat négy munkacsoportban, 19 fő 
magasan képzett alkalmazottal végzi. 

 
Az ivóvízzel kapcsolatos vizsgálatokat a vízkémiai, a szerves mikroanalitikai és a mikrobiológiai 
munkacsoportban végzik. Ezek a vizsgálatok kiterjednek a rétegvíz termelő kutak mintáinak, a 
víztermelő telepeken az ivóvíztisztítás fázisaiból vett mintáknak, a TRV Zrt. által szolgáltatott 
tisztított felszíni víznek (KFCS), és végül a hálózati ivóvíz mintáknak a kémiai, bakteriológiai és 
mikroszkópos biológiai vizsgálatára. A három víztermelő telep technológiai fázismintáit, beleértve 
a hálózatba bocsátott vizet is, kétnaponta vizsgálják kémiai, bakteriológiai és mikroszkópos 
biológiai szempontból is. 
Éves szinten mindez az ivóvíztisztítással és szolgáltatással kapcsolatban 4 896 db minta, 
34 915 db komponensre történő vizsgálatát jelenti. 

 
Debrecen városában a Központi Laboratórium 50 fogyasztói ponton ellenőrzi az ivóvíz 
minőségét. Ezek a pontok térben elosztva, egyenletesen helyezkednek el a városban, általában 
közintézmények, iskolák, egészségügyi központok, éttermek stb., melyek ivóvíz vizsgálata 
meghatározott éves ütemterv alapján történik.  
2015-ben a kijelölt hálózati pontokról a laboratórium közel 400 db mintát vett bakteriológiai 
vizsgálat céljára, ez 2 300 db vizsgálatot jelentett, 286 db mintát vett kémiai vizsgálat céljára, 
amiből több mint 3 ezer db vizsgálatot végzett és 25 db mintát mikroszkópos biológiai vizsgálatra 
dolgozott fel. 

 
Az OKK 2015-től országosan bevezetett egy on-line adatszolgáltatási rendszert, a Humán 
Vízhasználatok Környezet-egészségügyi szakrendszerét, a HUMVI-t. A vízminőség-ellenőrző 
laboratóriumok, köztük a Debreceni Vízmű Zrt. Központi Laboratóriuma is, ezen a rendszeren 
keresztül tettek eleget az adatszolgáltatással kapcsolatos törvényi kötelezettségüknek. 
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A cég honlapján közzétett „Vízminőségi adatok” táblázatból jól láthatóak a vizsgálatok 
eredményei, melyek kémiai szempontból egy alkalommal sem haladták meg a határértéket. 
Bakteriológiai szempontból az év során egyik kijelölt hálózati pont esetében sem született 
beavatkozást igénylő eredmény. 
Bakteriológiai szempontból elmondhatjuk, hogy az év során, a városban „nem megfelelő” 
ivóvízmintát 2 alkalommal találtunk, a „kifogásolt” minták száma a megvizsgált 397-ből csupán 
18 db, az összes mintaszám 4,5%-a. 
A városban az év során említésre méltó nagy csőtörés nem volt. A vízhálózaton történő kisebb 
hibaelhárításoknál a gyors, szakszerű beavatkozással sikerült lokalizálni a szennyeződést, majd 
hatékony fertőtlenítéssel biztosítani a megfelelő vízminőséget. 
A szolgáltatott víz minősége 2015-ben közegészségügyi szempontból nem esett kifogás alá. 
 

4. 2015. évi szennyvíz és szennyvíziszap vizsgálatok 
 

Szintén a Cég akkreditált Központi Laboratóriumának feladata a szennyvíztisztító üzem által a 
felszíni vízbe bocsátott tisztított szennyvíz minőségének jogkövetkezményekkel járó vizsgálata, 
továbbá a közcsatorna-hálózatba bocsátó üzemek szennyvizének szolgáltatói ellenőrzése. 
Ezeket a vizsgálatokat a laboratórium Szennyvízkémiai munkacsoportja végzi. 
2015-ben a Debreceni Szennyvíztisztító Üzem részére az önellenőrzési feladathoz és a 
vízterhelési díj megállapításához a hetenkénti szennyvíz mintákból folyamatosan végzi a 
szükséges komponensek vizsgálatát. Összesen 125 db minta esetében 3 788 db szennyvíz és 
102 db minta esetében 1 832 db szennyvíziszap komponenst vizsgált meg. 
A Zrt. nem debreceni telephelyeinek (Nyírlugos, Biharkeresztes) önellenőrzésre kötelezett 
szennyvíztisztító telepei számára havonta rendszeresen végzi a tervezett vizsgálatokat. 
Az 53 db mintából 703 komponens meghatározása történt meg. 
A Debrecen városi szennyvízbebocsátók tervszerinti ellenőrzése keretében, — a vonatkozó 
rendeletek szerint a szennyvízkibocsátás és az azzal összefüggő önellenőrzési rendszer 
ellenőrzésére — a munkacsoport az év során 13 debreceni üzemi bebocsátónál végzett 
ellenőrző eljárásokat és szennyvíz vizsgálatot. A lefolytatott 28 eljárás alkalmával 46 db 
szennyvízmintában mintegy 472 db komponens meghatározására került sor. 
 

5. A térségi települések ivóvíz vizsgálata 
 

A Debreceni Vízmű Zrt. szolgáltatási területe 2015. április 1.-től bővült a megye 22 településének 
ivóvízellátásával. Ez a laboratórium dolgozói számára is jelentős munkaátszervezést igényelt, 
ugyanis változatlan létszámmal és gépjármű parkkal kellett megoldani az új feladatokat. A 22 
településsel bővített szolgáltatási területen a mintavételek megszervezésén és teljesítésén túl a 
laboratórium kulcsszemélyzete számára Debrecen város mintavételi ütemtervének elkészítése 
mellett a térségi települések mintavételi ütemtervének megtervezése és engedélyeztetése is a 
feladatai közé tartozott. 
A mintavételek és vizsgálatok az ütemtervnek megfelelően történtek. A bővített szolgáltatási 
területről a laboratórium a ¾ év alatt 1 477 db ivóvíz mintát vett és közel 12 ezer komponenst 
vizsgált meg. 
A vizsgálati eredmények a honlapon megtekinthetőek. Ezekből látszik, hogy jó néhány 
településen nyersvizet lehetett szolgáltatni a lakosságnak, mert az ivóvízminőség javító projektek 
nem zárultak le, a víztisztító technológia nem készült el, emiatt voltak magas vas, mangán és 
telepszám értékek. 

6. KUTATÁSI-, KÍSÉRLETI FEJLESZTÉS 
A Debreceni Vízmű Zrt. szennyvíztisztító üzemében több évig tartó kutatás, kísérlet folyt. A 
program az eleveniszap mikroszkópos képével és foszforeltávolító képességével összefüggő 
folyamatokat fogta át. Célja volt a foszfor eltávolításának vegyszeres (költséges) megoldását 
kiváltó, biológiai úton történő megoldása. 
A Debreceni Vízmű Zrt-nél 2012-2015. között nem folyt kutatási-kísérleti fejlesztés, költségek 
nem merültek fel. 
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7. MINŐSÉG- ÉS KÖRNYEZETIRÁNYÍTÁS 
2015. július 2-án a Debreceni Vízmű Zrt. a 2006. évben bevezetett – és az azt követő 3 éves 
ciklusokban folyamatosan, így negyedik alkalommal megújított – Integrált Irányítási Rendszer 
Megújító auditját sikeresen végrehajtotta, így a TÜV Thüringen tanúsító szervezet igazolta, hogy 
a Debreceni Vízmű Zrt. eredményesen üzemelteti és tartja fenn az Integrált Irányítási Rendszerét 
(minőségirányítási-, környezetirányítási-, és munkahelyi egészség és biztonsági rendszer). 
A színvonalas, minőségi szolgáltatás nyújtása és a felhasználók elégedettségének érdekében a 
Debreceni Vízmű Zrt. Integrált Irányítási Rendszerének dokumentálása és alkalmazása megfelel 
az ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 valamint MSZ 28001:2008 (OHSAS 18001:2007) 
szabványok követelményeinek, az alkalmazásra kiadott tanúsítvány 2018.07.27-ig érvényes. 

8. LEAN HATÉKONYSÁGNÖVELŐ PROJEKT 
A víziközmű törvény vonzatainak (közműadó, MEKH felügyeleti díj) hatására jelentősen 
növekedtek a működési költségek és a 10%-os rezsicsökkentési intézkedések bevezetése miatt 
csökkent az alapszolgáltatás árbevétele. 
Ezen gazdálkodási körülmények és a külső környezet hívták életre a Lean menedzsment 
bevezetését és alkalmazását, amelytől a víziközmű szolgáltató a hatékonyság növekedését és a 
veszteségek feltárásával, megszüntetésével a költségek csökkentését tűzte ki céljául. 
 
2013-ban a TÁMOP pályázat keretében „Működési hatékonyságjavító képzések a víziközmű 
szolgáltató munkavállalói részére” tárgyában három működési hatékonyságjavító képzést 
szerveztünk, köztük a legnagyobb részt a Lean képzések jelentették. 
 
A 2013. október 1. - 2014. április 30. időszakban kihelyezett képzés célja a vállalat vezetői 
számára tréner bevonásával a Lean menedzsment alapelveinek és módszereinek 
megismertetése volt, valamint a trénig során a résztvevő munkavállalóknak meg kellett alkotni a 
vállalat küldetését, misszióját, alapelveit, a veszteség- és költségcsökkentés vállalati módozatait 
és lépéseinek alapelveit, mindemellett a vállalat az alapfolyamatok hozzáadott értéket termelő és 
nem termelő elemeit, a folyamattérkép készítésének lépéseit és módját is. 
 
2014-ben a LEAN project keretében a „Kiszámlázatlan ivóvíz fogyasztás felderítése” témában 
indultunk el a Bayk András kert, mint kertségi mintaterület kijelölésével. A 3 269 db Bayk András 
kerti külvárosi ingatlanból 1 310 felhasználási helyen szolgáltatunk ivóvizet és 1 769 ingatlan 
esetében vizsgálhatjuk különböző módszerek alkalmazásával az ivóvízbekötések meglétét. 
Összeállításra került a „VEU-43 Illegális vízvételezés felderítése” Eljárási utasítás 
folyamatszabályozás, hozzá tartozóan az ingatlan vízellátásával kapcsolatos adatpontosítást 
kérő levél és az Adatlap az ingatlan vízhasználatáról (az Üzletszabályzat egyes részeit 
figyelembe véve). 30 napos várakozási idő volt rögzítve a válaszok visszaküldésére. 
 
2014. szeptember–2015. december között a LEAN projektben az 1 769 ingatlanból 314 
potenciális felhasználói helyet szűrtünk le (tulajdonosi nyilatkozat tétel, közmű-térképi egyeztetés, 
magánberuházói adatközlés és helyszíni vizsgálatok), ahol fellelhetőek voltak az ivóvíz-
bekötésekre utaló jelek. 
A 400 tulajdonosi kiértesítésből (314 ingatlan) 210 helyről (52,5%) érkezett vissza válasz, 
amelyből 67 tulajdonos/felhasználó (16,8%) jelezte, hogy kéri legalizálását, ezzel bővítve a 
szolgáltatást igénybevevő és fizető felhasználók körét, többlet árbevételt elérve. 143 ingatlan 
tulajdonos (35,8%) nyilatkozta, hogy nem rendelkezik vízbekötéssel, amellyel kizárhattuk az 
illegális vízvételezés feltételezést. 
A Vízhálózati Üzem helyszíni bejárása következtében visszaellenőrizték azon helyeket, ahonnan 
nem érkezett válasz. Az illegális vízvételezés felderítésének kivizsgálása során a fellelt és 
legalizálható (műszakilag üzemeltetésre alkalmas) vízbekötés nyilvántartásba vétele megtörtént. 
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Megállapítások: 
- A vizsgált területeken megállapítható volt, hogy adminisztrációs hibák miatt számos 

fogyasztó nem szerepelt a nyilvántartásokban, ami most pontosításra került. 
- A város más területére nem jellemzőek a vizsgált terület illegális fogyasztásainak a 

mutatószámai, de az egyes kertségek és az önerősen épült lakóparkok feldolgozása 
szükséges lenne (összesen: 5 553 ingatlanból 2 807 db ingatlan vizsgálandó - 50,56%). 

- A belvárosi és bérházas övezetekben nem szükséges a vizsgálat, mivel nem jellemző az 
illegális vízvételezés (a rendszeres vízmérőcserékkel és leolvasással ellenőrzött a terület). 

- A feldolgozást segítené a két nyilvántartási rendszer (ERDA digitális közműnyilvántartás és 
ZAFIR Integrált Értékesítési Rendszer) összekapcsolása. 

 
LEAN-projectben résztvevő szakterületek: 
- Ivóvízágazati főmérnökség 
- Vízhálózati üzem 
- Közmű-nyilvántartási csoport 
- Értékesítési vezetés 
- Vízmérő leolvasó csoport 
- Minőségirányítás (projectvezető) 

Időtartam: 2014. szeptember 24. – 2015. december 14; Lean megbeszélések száma: 17 

9. INFORMATIKAI RENDSZEREK 
A Debreceni Vízmű Zrt Informatikai rendszerei biztosítják a tagvállalat alaptevékenységének 
informatikai támogatását. A Debreceni Vagyonkezelő Holding tagvállalataként infrastrukturálisan 
illeszkedik a vállalatcsoport IT rendszereihez. 

 
2005. évben csatlakoztunk a szintén tagvállalat DV Info Kft. informatikai hálózatához. Több 
telephelyes hálózatunk alapja a cégcsoporti optikai hálózat, melyen az egyes telephelyek belső 
kommunikációja megoldott. Érvényes ez a teljes cégen belüli, illetve az internet felé irányuló 
adatforgalomra. 2006 augusztusában a DV Info Kft. közreműködésével a vállalatcsoport 
megújította a vezetékes telefon rendszert. Alapja szintén a belső optikai hálózat. Korszerű IP 
alapú technológia lett bevezetve. A Debreceni Vízmű Zrt egységes brand kliensekre épített 
hálózata folyamatosan megújul tervezett éves fejlesztések által. 

 
A futó alkalmazásaink jelenleg döntően virtualizált szerver környezetben futnak. Üzemeltetésük 
centralizált, melyek üzemeltetését cégünk szolgáltatásként veszi igénybe. A Debreceni Vízmű 
Zrt. több mint tíz éve az APOLLÓ integrált ügyviteli rendszert és a MAXSOFT által fejlesztett HR 
bérelszámolási rendszert alkalmazza. Ezek alkalmazása cégcsoporti standardnak tekinthetőek. 
Akkreditált laborunk IT támogatására Labor Információs Rendszer (MIR) került bevezetésre. 

 
2012. szeptembertől működik az IÉR (ZAFIR) értékesítési programrendszer. Az Integrált 
Értékesítési Rendszer a Debreceni Vízmű Zrt. értékesítési folyamatainak és kapcsolódó 
szakterületeinek támogatására szolgáló alkalmazás, amely biztosítja a cég kimenő víz- és 
szennyvízdíj, 2013. július 7-ig a települési folyékony hulladék számláinak, számlázási, 
folyószámla, behajtási, vezetői információs folyamatainak integrált felügyeletét. 
Az új jogszabályokból következő évközi, jelentős munkát igénylő fejlesztéseket is meg kellett 
valósítani (új számlakép, rezsicsökkentés, MEKH előírás szerinti új követelmények teljesítése: 
ügyfélszolgálati mutatók, kintlévőség állomány, felhasználói egyenérték, értékesítési adatok 
csoportosítása). 2014-ben a rendszer a törvényi kötelezettségeknek megfelelően teljeskörű IT 
auditon került átvilágításra. Mely sikeres eredményt hozott. 

 
2013 szeptemberétől a Debreceni Vízmű Zrt. új honlapot üzemeltet. A projekt szerves részeként 
a legnagyobb közösségi portálon való jelenlét is megvalósult. Ezáltal korszerű formában 
biztosítja a naprakész információkat a fogyasztók felé. 
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A Debreceni Vízmű Zrt. 2014. december 29-től rendelkezik Tanúsítvánnyal az általa használt 
informatikai rendszerről. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011 évi CCIX törvény 63 § (5) 
bekezdésében szereplő feltételeknek eleget tett, a „Zafír” Integrált Értékesítési Rendszer állapota 
megfelelő a 77/2013. (XII. 19) NFM rendelet 3. és 4. sz. melléklet követelményeinek. 

 
2015 áprilisától 22 új település víziközmű-szolgáltatását látja el a Debreceni Vízmű Zrt. Ezen 
települések rendszerbe integrálása IT szempontból zökkenőmentesen megtörtént. 

10. IVÓVÍZTERMELÉS- ÉS KÖZMŰVES IVÓVÍZSZOLGÁLTATÁS 
 
Debrecen város közműves ivóvízellátása réteg- és felszíni vízbázisra alapult. A Debreceni Vízmű 
Zrt. a város közműves vízellátását biztosító három Víztermelő telep közül az I-es és a II-es 
Víztermelő telep saját rétegvíz-termelése mellett, a Keleti Főcsatornára települt felszíni vízműből 
érkező tisztított vizet is fogadja. A IV-es Víztermelő telep rétegvíz-termelést végez. 
A város ivóvízhálózata vegyes közvezetékes jellegű. A vízelosztó rendszerre van telepítve egy 
3 000 m³-es víztorony és 12 db nyomásfokozó. A rétegvizek tisztításához kiépült tisztítási 
technológia mikrobiológiai és kémiai szempontból biztosítja az előírt vízminőség hálózatba 
juttatását. 
A hálózati elosztó rendszeren végzett levegő-vizes kombinált, valamint a Devízép Kft. 
leányvállalattal közösen végzett mechanikus, szivacsos tisztítás az évek folyamán hozzájárult, 
hogy a telepeken betáplált víz a szolgáltatási pontjainkig megőrizze minőségét. 

 

 

Az üzleti évben a három víztermelő 
telep 96 db saját réteg-víztermelő 
kútjából együttesen 9 427 ezer m3 
rétegvizet termeltünk ki (a 
kitermelhető összes víz-
mennyiségnek 69,2%-a), az előző 
évben kitermelttől 8,6%-kal többet. 

A TRV Zrt. Keleti Főcsatornára 
települt felszíni vízműből 2015. 
évben 4 193 ezer m3 vizet 
vásároltunk, 9,4%-kal kevesebbet a 
2014. évitől. 
 
 
A Debreceni Vízmű Zrt. Debrecen városban a megtermelt és tisztított vizet 795 km 
gerincvezetéken és 250 km bekötővezetéken juttatja el a fogyasztókhoz. 
2015. év végén a főmérők száma 36 986 db, a mellékmérők száma 64 197 db. 
 
2015. április 1-jétől 21 db új települési vízművet üzemeltet a Debreceni Vízmű Zrt., melyek 
mindegyike rendelkezik mélyfúrású víztermelő kutakkal. A kutak száma jelenleg 59 db. 2015. 
évben termelt víz 1 576 ezer m3. 
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11. KÖZMŰVES SZENNYVÍZELVEZETÉS- ÉS TISZTÍTÁS SZOLGÁLTATÁS 
 
Debrecen csatornarendszerének építése 1910-es években kezdődött. Debrecen városban a 
háborút követő rekonstrukciós igény teljesítése után a lakótelepek építésével egy időben a 
főgyűjtő- és mellékgyűjtő csatornák építése valósult meg. 
A lakótelep építési, beruházási programja 1985-ben befejeződött. A város domborzati viszonya 
alapján a csatornavezetékek döntő része gravitációs és egyesített és a befogadó viszonylatában 
mélyterületek. A város keleti területei elválasztott rendszerű csatornavezetékek. 
Ideiglenes szennyvíztisztító 1967-ben épült, majd a szennyvíztisztítás mechanikai fokozatának 
építése 1980-ben kezdődött. 
1994-ben megépítésre kerültek a szennyvíztisztítás biológiai fokozatának létesítményei, 
iszapkezelés nélkül. 
1998-ban a biológiai tisztítás fokozatának kapacitása 60 ezer m3/napra lett növelve és 
megvalósult a szennyvíziszap kezelés anerob stabilizációjának fokozata, a szennyvíziszap 
energetikai hasznosítása. 
2009-ben a környezetvédelmi jogszabályok változása, szigorodása további fejlesztéseket 
igényelt, a tisztítómű technológiai folyamatának változtatása nélkül korszerűsítésre került a 
rendszer, továbbá a hidraulikai és szerves terhelés kapacitás is növekedett. 
Jelenleg a szennyvíztisztító telep napi 28 tonna BOI-ban mért szerves anyag eltávolítására 
alkalmas, továbbá a nitrogénnek és foszfornak, mint tápanyagoknak a jogszabályi 
megfelelőséggel történő eltávolítására. 
A szennyvíziszap rothasztás folyamatának hatékonyabbá tétele, valamint a biogáz termelés 
növelés fokozása érdekében újabb, a meglévő kapacitás mellé 1 db 6 000 m3 térfogatú rothasztó 
műtárgy épült a szennyvízgépészeti berendezésével az ISPA projekt keretében. 

Az ISPA projekt csatornamű fejlesztési program keretében megépített városi gyűjtővezetékek, 
valamint a programban résztvevő 4 településről gyűjtött szennyvizeket a város főgyűjtő rendszere 
fogadja és vezeti el közvetve-, közvetlenül a szennyvíztisztító üzembe. 
 
2015. év végén Debrecen városban a csatornahálózat nyomvonal hossza 973,3 km (szennyvíz-
gyűjtővezeték hossza 611,5 km, a bekötővezeték hossza 361,8 km). 
 
SZENNYVÍZTISZTÍTÁS FOLYAMATA ÉS EREDMÉNYEI 2015. ÉVBEN 
 
A Víz Keretirányelv programjaival összhangban, az elmúlt évek feladata volt, és az elkövetkező 
évek fontos feladata lesz a települések csatornázási, szennyvíztisztítási létesítményei 
fejlesztésének folytatása. A magyarországi szennyvízelvezetés- és tisztítás elmúlt 25 évi 
fejlesztései (1990-2015) Debrecen és térségének településeire is hatással voltak. 

Debrecen, Hajdúsámson, Sámsonkert, Mikepércs, Sáránd, Ebes, Kismacs, Nagymacs 
csatornamű fejlesztésének beruházási programjai 2011. évben befejeződtek, eredményeként ezt 
a szolgáltatást lakos-számra vetítetten ma már 96-98%-ot meghaladóan veszik igénybe. 
A Debrecen és térségének településeiről összegyűjtött szennyvizeknek a mechanikai, biológiai 
tisztítása mellett a harmadlagos tisztítási fokozat működtetésével, az élővizek tápanyag 
fölösleget okozó, az élővizek hasznosítási lehetőségét jelentősen befolyásoló szennyező 
anyagoknak – a nitrogén és foszfor vegyületeknek – az eltávolítása is megtörténik. 

A tisztítási technológia első fokozatában a szennyvíz mechanikai tisztításon esik át, ahol a 
szilárd, úszó, lebegő és az ülepíthető anyagoknak fizikai leválasztása, eltávolítása történik. 
A szennyvíztisztítás legkiterjedtebben alkalmazott műszaki megoldása az ún. eleveniszapos 
biológiai tisztítási eljárás, azaz a szennyvíztisztítás második fokozata. 



ÜZLETI JELENTÉS 2015. 
 

 

DEBRECENI VÍZMŰ ZRT. 16 

A biológiai fokozatot a levegőztetés és a kapcsolódó fázisszétválasztás (víz és szilárd anyag) 
alkotja, melynek technológiai szempontból szükséges és elmaradhatatlan része az iszap 
recirkulációja (visszavezetése). 

A szennyvíztisztítás folyamatában képződő szennyvíziszapnak (ülepített lebontó szervezetek, 
mikrobák fölös tömege) anaerob körülmények között történő stabilizálására kerül sor, miközben 
biogáz termelődik. A biogáz energiatermelő eszközökben, berendezésekben villamos és 
hőenergia termelés mellett hasznosul. A rothasztott, víztelenített szennyvíziszap komposztálás, 
mezőgazdasági hasznosítás céljából elszállításra kerül. A debreceni szennyvíztisztítási 
technológia alkalmas a környezetvédelmi előírások teljesítésére. 

A víztisztításunk technológiai folyamatából távozó tisztított vízben a mérhető szennyezőanyag 
komponensek és azok koncentrációi megfeleltek a hatályos jogszabályi előírásoknak, melyek a 
befogadó Tócó vízfolyás védelme érdekében lettek meghatározva. 2015-ben a szennyvíztisztító 
üzemünkben 13,4 millió m3 mennyiséget meghaladó szennyvíz került megtisztításra, a tisztítandó 
átlagos napi mennyiség több mint 36 000 m3 volt. 
2015. évben 10 060 tonna szerves anyag, 1 267 tonna nitrogén és 122 tonna foszfor vegyülettel 
szennyezett víz tisztításakor a szerves anyagnak 93%-a, a nitrogén tartalomnak 85,5%-a, a 
foszfortartalomnak 94%-a került eltávolításra. 
A szennyvíztisztítás során eltávolításra került szerves anyagok abban a 19 763 tonna 
szennyvíziszapban koncentrálódtak, amelynek elszállítása érdekében 2015-ben közel 4 165 db 
teherautó fordulóra volt szükség. 
A szennyvíziszap rothasztásakor a debreceni szennyvíztisztító üzem iszapkezelő 
létesítményeiben 2015-ben 2,167 millió m3 biogáz termelődött. A biogázzal működtetett 
gázmotorokkal előállított villamos energiával a szennyvíztelep 75%-ban önellátó volt. 
 
Szennyvíziszap, mint értékes nyersanyagforrás 
 
A szennyvíziszap komposztálásra, illetve mezőgazdasági hasznosításra kerül. A komposzt, mint 
késztermék a növénytermesztésben értékes talajjavító és tápanyagpótló anyagként kerül 
forgalmazásra, amely alapanyaga a virágföldnek is. 
A biogáz a gázmotorokban üzemanyagként hasznosult, ezáltal 4 879 MWh villamos, és mintegy 
6 842 MWh hőenergia előállítására került sor. 
2012. év végén üzembe helyezésre került egy 150 kW csúcsteljesítményű napelem park, amely 
2015. évben összesen 144,97 MWh villamos energiát termelt. 
 
Biotechnológiai beavatkozás 
 
2015. második felében egy új kísérleti bio-kémiai kezelőszer alkalmazásával növelni tudtuk a 
biogáz előállításra alkalmas iszap mennyiségét, ezáltal növekedett az előállított biogáz 
mennyisége. Az eredmények hatására a szennyvíztisztító telep az év vége felé már 85-90%-ban 
önellátó volt villamos energia vonatkozásában, azzal együtt, hogy sikerült a telep energia igényét 
is csökkenteni. A korábbi közel 20 MWh napi energiaigény lecsökkent 16-17 MWh mértékűre, és 
mellette olyan mennyiségű hőenergia szabadul fel, amelynek az értékesítésére szerződést 
kötöttünk a Debreceni Hőszolgáltató Zrt.-vel. 
 
TELEPÜLÉSI FOLYÉKONY HULLADÉK KÖTELEZŐ KÖZSZOLGÁLTATÁS 
 

Debrecen városban 2004. január 1-én bevezetett települési folyékony hulladék kötelező 
közszolgáltatás gyűjtési, szállítási feladatait közszolgáltatási szerződés keretében 2013. július 
7-ig vállalta a Debreceni Vízmű Zrt. 
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szabályozása 2013. évtől megváltozott az új 
hulladéktörvény hatályba lépésével. A DMJV Önkormányzat helyi rendeletében újraszabályozta a 
közszolgáltatás ellátását. 
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Az ingatlanokon keletkező, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizeket ártalmatlanítás 
céljából a kijelölt átadási helyen kell elhelyezni, erre a célra a Debreceni Vízmű Zrt. 
szennyvízfogadó műtárgya van kijelölve. 
DMJV Önkormányzat 2014. évben bevezette a talajterhelési díjat, mely azokra a lakosokra ró 
többletterhet, akik csatornázott ingatlanban élnek, de nem kötöttek rá a csatornára. A 
talajterhelési díj életbelépésével egyidejűleg jelentős számú fogyasztó jelezte a Debreceni Vízmű 
Zrt felé, hogy visszamenőleg rendelkezik csatornarákötéssel. Így a korábbi időszakokat érintően 
a csatornán elvezetett szennyvíz kiszámlázásával egyidejűleg a települési folyékony hulladék 
kötelező közszolgáltatás mennyiségének stornózása történt, mely 2015. évben 1,3 MFt árbevétel 
csökkenést okozott. A csatornán elvezetett szennyvíz visszamenőleges kiszámlázása ezzel 
párhuzamosan 0,5 MFt-os többlet bevételt eredményezett. 

12. VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÁSI (ÉRTÉKESÍTÉSI) MENNYISÉGEK – DEBRECEN 
 
A víziközmű-szolgáltatásban 2011-től 2013-ig az ivóvíz- és szennyvíz-szolgáltatás mennyisége 
évről évre folyamatosan csökkent. 2013. évi mélypont után, 2015-ig a mennyiségek lassú 
emelkedése figyelhető meg, melynek eredményeként az ivóvíz értékesítés mennyisége 0,4%-kal, 
a szennyvízelvezetés 0,3%-kal lett több a 2011. évihez képest (ennél a szolgáltatásnál az ISPA 
projekt kivitelezése következtében javult a lakossági csatornázottság és emelkedett az elvezetett 
mennyiség). 
 
 
A 2015. évi mennyiség a 2011. 
évitől az ivóvíznél 46 ezer m3-rel, 
a szennyvíznél 42 ezer m3-rel 
több. 
 
A 2015. évi értékesített ivóvíz és 
elvezetett szennyvíz 
mennyiségeknél az előző évihez 
viszonyítva minimális mennyiségi 
növekedés figyelhető meg: ivóvíz 
esetén +3%, szennyvíz esetén 
pedig +2,1%. 
 
 
 
 
 
 
A lakossági szolgáltatási 
mennyiség esetében 2011. és 
2015. évek viszonylatában az 
ivóvíznél és a szennyvíznél is 
növekedés figyelhető meg 
(+1,1%, illetve 2%), ezzel 
szemben a nagyfogyasztók felé 
szolgáltatott ivóvíznél minimális, 
0,2%-os, a szennyvíznél pedig 
3,6%-os a visszaesés 2011. 
évhez viszonyítva. 
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13. KÖZMŰVES IVÓVÍZ-, SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS SZOLGÁLTATÁS DÍJAI 
2011. december 31-ig a közüzemi díjak ár-megállapítási jogkörét – az árak megállapításáról 
szóló 1990. évi LXXXVII. törvény módosításáról szóló 1993. CIV. törvény értelmében – DMJV 
Polgármesteri Hivatal gyakorolta, az ivóvíz- és csatornaszolgáltatás díját a 7/1996. (II. 19.) Kr. 
helyi rendelet tartalmazta. A Debreceni Vízmű Zrt-nél a víziközmű-szolgáltatásban 2011. 
november 30-tól érvényes a kéttényezős díjrendszer, mely fogyasztással arányos díjból és 
alapdíjból tevődik össze. 
A 2011. december 31. napján hatályba lépett víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. 
meghatározta és kialakította a víziközmű-szolgáltatás feltételrendszerét, köztük a központi 
ármegállapítás folyamatát. 
A központi ármegállapításhoz a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal díjelőkészítő 
és díjfelügyeleti feladatának ellátása érdekében eseti adatszolgáltatás keretében, határozat 
alapján táblarendszer kidolgozásával, meghatározott tartalmú adatszolgáltatásra kötelezte a 
víziközmű szolgáltatókat 2015. évben is. 
 
A MEKH részéről kidolgozott módszertan meghatározza a díjkidolgozás adattartalmát a 2014. évi 
tényadatok alapján, valamint a víziközmű-szolgáltatás ágazatonkénti indokolt költségek körét: 

– a technológiai folyamatok üzemelési költségét, 
– a közművagyon és működtető eszközök karbantartási, javítási, hibaelhárítási költségét, 
– a jogszabály által előírt és befizetett adókat, járulékokat, illetékeket, illetve a felügyeleti díjat 

az esedékességük idején ismert jogszabályokban meghatározott mértékig, 
– az amortizációt (pótlási fedezetet), 
– az eszközök tervhez képest előbb bekövetkezett elhasználódásával kapcsolatos selejtezés 

költségét, 
– a be nem szedhető követelés okozta veszteségek adott évi nagyságát, 
– a beruházások finanszírozási források árát, a hitelkamatot és a tőkeköltséget. 

 
Az adatszolgáltatás az ágazati szemléleten belül víziközmű rendszerekre határozza meg az 
indokolt költségeket a közölt adatokból. 
 
Nem indokolt költség többek között a közművezeték adó a rezsicsökkentésről szóló törvény 
rendelkezése szerint, a terven felüli értékcsökkenés, a felmondási díj, a végkielégítés törvény 
által előírt mérték feletti része. 
 
A MEKH részéről a víziközmű törvény szerint október 15.-i határidővel kell felterjeszteni a 2016. 
évi díjakat a miniszter részére. Nincs információnk arról, hogy a miniszter részéről díjjóváhagyás 
lesz-e. 
 
A kormány jövőbeni célja, hogy a jelenlegi sokféle víziközmű díj egységesítése irányába lépjen. 
A miniszteri rendelet megjelenéséig a törvény az átmeneti időszakra a 2011. december 31-én 
érvényes, jogszerűen alkalmazott díjhoz képest bruttó 4,2%-os díjemelést engedélyezett. A 
Debreceni Vízmű Zrt. a víziközmű-szolgáltatást ellátó gazdálkodó szervezet a törvény által 
biztosított lehetőség alapján 2013. január 1-től a 2011. december 31-én érvényes bruttó díjakat 
4,2%-kal megemelte, mely nettó 2,56%-os növekedést jelentett (a különbség az ÁFA mérték 
változása). 
A rezsicsökkentésről szóló 2013. évi LIV. törvény írja elő a 2013. július 1-ét követő időszakban 
teljesített lakossági víziközmű-szolgáltatás vonatkozásában, hogy a fizetendő szolgáltatási 
egységre jutó összeg (beleértve az alapdíjat és minden egyéb számlázott díjelemet) nem 
haladhatja meg a 2013. január 31-én jogszerűen alkalmazott díjtételek és egyéb számlaelemek 
alapján, ugyanazon feltételekkel számított összeg 90%-át. A víziközmű-szolgáltatásban a 
díjcsökkentés bevezetése a társaság részére többlet feladatot jelentett, el kellett készíteni a 
kibocsátandó számlaképet, új feldolgozásban kellett összeállítani a számlatételeket, melynek 
során meg kellett felelni az előírt feltételeknek (kerekítési szabályok és egyéb formai 
követelmények). 
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A rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló törvény 4. § (2) bekezdése kimondja, hogy a 
szolgáltató a kibocsátott számlán szereplő összeg vonatkozásában a számla kiküldésével 
egyidejűleg részletes írásbeli tájékoztatást kell, adjon a lakossági felhasználó részére a 
csökkentés teljesüléséről. A közszolgáltató a kibocsátott számlán köteles jól láthatóan, a számla 
első oldalán színes mezőben feltüntetni a rezsicsökkentés eredményeképpen jelentkező 
összeget az elszámolt időszak és 2013. július 1-e óta eltelt időszak vonatkozásában. 
A Debreceni Vízmű Zrt. a rezsitörvényben előírt követelményeket 2013. II. félévében jogszerűen 
teljesítette, a számlaképen feltünteti az adott hónap és az időszak kumulált összegű 
rezsicsökkentés hatását, a tájékoztatót az aktuális számlával eljutatta a fogyasztókhoz és a 
honlapon is olvashatóvá tette. 
A Debreceni Vízmű Zrt. debreceni szolgáltatási területén, a rezsitörvény alapján számított, a 
lakossági fogyasztói kört érintő értékesítési árbevételt csökkentő hatás éves szinten 2015. évben 
-361,3 MFt. 

14. BEVÉTELEK 
 
A társaságnál a 2015. évi összes bevétel értéke 6 491,0 MFt. 
A 2014. évben az összes bevétel 5 923,9 MFt volt, ettől a 2015. évi több 567,1 MFt-tal 
(9,6%-kal). 
 
Az üzemi tevékenységek bevétele 2015. évben 6 358,6 MFt (az összes bevételnek 98%-a), 
2014. évben 5 779,5 MFt összegű és 97,6% arányú volt. 
 

MFt 2014. év 2015. év Eltérés Elt. %-a 
Belföldi értékesítés nettó árbevétele 5 457,5 6 009,3 551,8 10,1 
Export értékesítés nettó árbevétele 10,2 8,5 -1,7 -16,7 
Aktivált saját teljesítmények 14,9 37,1 22,2 148,9 
Egyéb bevételek 296,8 303,7 6,9 2,3 
Pénzügyi műveletek bevétele 73,0 51,4 -21,6 29,6 
Rendkívüli bevételek 71,5 81,0 9,5 13,3 

Bevételek összesen 5 923,9 6 491,0 567,1 9,6 
 
Az összes bevétel megoszlása az egymást követő üzleti években: 
2014. évben az összes bevételből a víziközmű-szolgáltatás árbevétele 86,7%-ot, 2015. évben 
86,6%-ot tett ki, tárgyévben nőtt az ivóvíz szolgáltatás aránya. 
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1. Értékesítés nettó árbevétele 
Az értékesítés nettó árbevételének tényezőnkénti alakulása: 
 

 

2014. tény 2015. tény tény-
bázis 

eltérés 

tény-
bázis 

eltérés / 
bázis 

 
millió Ft 

megoszlás 
% millió Ft 

megoszlás 
% millió Ft % 

Értékesítés nettó árbevétele 5 467,7 100,0 6 017,8 100,0 550,1 10,1 
Víziközmű-szolgáltatás 5 136,6 93,9 5 620,5 93,4 483,9 9,4 

Ivóvíz szolgáltatás 2 651,5 48,5 3 068,0 51,0 416,5 15,7 
Debrecen 2 604,3 47,6 2 680,6 44,5 76,3 2,9 
Db-en kívül üzemeltetett települések 47,2 0,9 51,9 0,9 4,7 10,0 
22 új település ivóvízszolgáltatás, 

vízátadással 0,0 0,0 335,5 5,6 335,5 0,0 
Szennyvíz szolgáltatás 

(elvezetés, tisztítás) 2 485,1 45,5 2 552,5 42,4 67,4 2,7 
Debrecen 2 310,4 42,3 2 354,1 39,1 43,7 1,9 
Db-en kívül üzemeltetett települések 78,3 1,4 78,0 1,3 -0,3 -0,4 
4+4 új település szennyvízelvezetés 0,0 0,0 96,1 1,6 96,1   
Agglomerációs települések szennyvíz tisztítás 96,4 1,8 24,3 0,4 -72,1 -74,8 

Vízterhelési díj (szennyvízszolgáltatáshoz 
kapcsolódó) 50,3 0,9 56,8 0,9 6,5 12,9 

Debrecen 49,4 0,9 53,7 0,9 4,3 8,7 
Db-en kívül üzemeltetett települések 0,9 0,0 0,8 0,0 -0,1 -11,1 
22 új település  0,0 0,0 2,2 0,0 2,2   
Agglomerációs települések szennyvíz tisztítás 3,2 0,1 0,8 0,0 -2,4 -75,0 

Háztartási szennyvíz tisztítás -2,5 0,0 12,9 0,2 15,4 -616,0 
Debrecen -3,6 -0,1 10,4 0,2 14,0 -388,9 
Db-en kívül üzemeltetett települések 1,2 0,0 1,1 0,0 -0,1 -8,3 
22 új település  0,0 0,0 1,4 0,0 1,4   

Laboratóriumi szolgáltatások 53,5 1,0 57,8 1,0 4,3 8,0 
Beszállított hulladék ártalmatlanítása 30,3 0,6 29,6 0,5 -0,7 -2,3 
Uszoda szolgáltatás 21,8 0,4 21,4 0,4 -0,4 -1,8 
Többletszennyezés 10,1 0,2 20,0 0,3 9,9 98,0 
Továbbszámlázott szolgáltatások 48,9 0,9 78,1 1,3 29,2 59,7 
További egyéb árbevétel (üzemeltetett település 

is) 108,5 2,0 112,2 1,9 3,7 3,4 
Belföldi értékesítés nettó árbevétele 5 457,5 99,8 6 009,3 99,9 551,8 10,1 
Export árbevétel 10,2 0,2 8,5 0,1 -1,7 -16,7 

 

A víziközmű-szolgáltatás együttes árbevétele 2015. évben 5 620,5 MFt. A két év víziközmű-
szolgáltatásból eredő árbevételét vizsgálva a 2015. évi 483,9 MFt-tal, 9,4%-kal magasabb. 
 
− az ivóvízszolgáltatás együttes árbevétele 3 068 MFt, mely az előző időszaki értéket 

416,5 MFt-tal, 15,7%-kal haladja meg.  
- a Debrecen területén szolgáltatott ivóvíz árbevétele magasabb a bázistól 76,3 MFt-tal, 

melynek oka a bázis évi mennyiségeket 3%-kal meghaladó volumen, elsősorban a 
magasabb lakossági igénybevételből eredően, másrészt a nagyfogyasztói vállalkozási 
körben tapasztalható 7%-os mennyiségi növekedés miatt; 

- a Debrecenen kívül üzemeltetett településeken (Nyírségi Üzemegység) +4,7 MFt a 
bázishoz képest, 

- a 2015. április 1-jétől átvett 22 térségi település árbevétele 335,5 MFt, melyből a 
bihartordai vízműtelepről a TRV Zrt. felé történő vízátadás értéke 11 MFt. 
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− a szennyvízgyűjtés, kezelés árbevétele 2 552,5 MFt, a bázistól 67,4 MFt-tal, 2,7%-kal több: 
- a Debrecen területén végzett szennyvízelvezetés számlázott árbevétele az előző évitől 

43,7 MFt-tal több (volumenbővülés 2,1%-os); 
- a Debrecenen kívül üzemeltetett településeken (Biharkeresztesi és Nyírségi 

Üzemegység) a bevétel 2014. évhez képest minimálisan csökkent (-0,3 MFt); 
- a térségi települések (korábbi ISPA települések, valamint 2015. november 1-jétől 

üzemeltetett szennyvízhálózat Pocsaj-Esztár és Monostorpályi-Hajdúbagos 
településeken) tárgyévi bevétele 96,1 MFt; 

- az agglomerációból érkező szennyvíztisztítás bevétele 24,3 MFt, mely tevékenységet 
2015. március 31-ig végeztük (2014-es teljes évi bevétel 96,4 MFt). 

 

− a szennyvízszolgáltatáshoz kapcsolódó vízterhelési díj bevétele 6,5 MFt-tal több mint a bázis 
évben 
- a Debrecen területét érintő vtd az előző évitől 4,3 MFt-tal több (volumenbővülés hatása); 
- a Debrecenen kívül üzemeltetett településeken (Biharkeresztesi és Nyírségi 

Üzemegység) a bevétel 2014. évhez képest minimálisan csökkent (-0,1 MFt); 
- a térségi települések tárgyévi bevétele 2,2 MFt; 
- az agglomerációból érkező szennyvíztisztításhoz kapcsolódó vtd bevétel a törtévi 

szolgáltatás miatt a bázis évitől 2,4 MFt-tal kevesebb. 
 

A laborszolgáltatás árbevétele 57,8 MFt, a 2014. évi bevételt 4,3 MFt-tal haladja meg, a 
vízminőség-javító beruházások külső megrendeléseinek eredményeként. 
 

Az egyéb szennyvízkezelési tevékenységek közé tartozó: 
− háztartási szennyvíz fogadásából és tisztításából eredő bevétel az előző évitől 

15,4 MFt-tal több, mely a Debrecenben végzett ilyen jellegű tevékenységen kívül 
tartalmazza a Biharkeresztes-Ártánd és Hajdúsámson településekről származó bevételt 
is. 
A jelentős növekedés oka, hogy bázis évben DMJV Önkormányzat bevezette a 
talajterhelési díjat, mely azokra a lakosokra rótt többletterhet, akik csatornázott 
ingatlanban élnek, de nem kötöttek rá a csatornára. A korábbi időszakokat érintően a 
csatornán elvezetett szennyvíz kiszámlázásával egyidejűleg a települési folyékony 
hulladék kötelező közszolgáltatás mennyiségének stornózása történt, ez nem tervezett 
árbevétel csökkenést okozott (-14,1 MFt). 2015. évben ez az árbevétel csökkentő hatás 
enyhült, -1,3 MFt volt. 

− többletszennyezés soron a bázisnál 9,9 MFt-tal magasabb árbevétel jelentkezik, melynek 
oka: a TEVA saját tisztítóját túlterhelte, ezáltal a közcsatornába bocsátás feltételeinek 
nem felelt meg a szennyvíz, így többlettisztítási díj fizetésére vált kötelezetté. 

 

A továbbszámlázott szolgáltatások bevételénél a bázistól való eltérés +29,2 MFt, melyet 
elsősorban a DMJV felé továbbszámlázott ISPA szolgáltatások értékének növekedése okoz 
(2014. évben ilyen címen továbbszámlázott érték: 19 MFt, 2015. évi értéke 52,9 MFt), 
másodsorban az újonnan átvett települések továbbszámlázott vagyonbiztosításainak összege 
8,3 MFt helyett 0,3 MFt értékben teljesült. 
A további egyéb bevételek tényezőinek együttes értéke 112,2 MFt, mely a 2014. évit 
3,7 MFt-tal haladja meg, ebből: 
− Az építőipari tevékenység árbevétele a bázishoz képest +12,7 MFt, melyet a nem tervezett, 

lakossági megrendelésre végzett ivóvíz bekötési munkálatok mellett az egyéb építőipari 
árbevételnek növekedése okoz (Tiszántúli Református Egyházkerület Füvészkert utcai és 
Kálvin téri munkái). 
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− Szolgálati lakások árbevétele csak a tárgyév első két hónapjában keletkezett (2015. március 
1-től kerültek át a Civis Ház Zrt-hez), így az előző évhez képest -3,9 MFt bevétel jelentkezik 
ezen a soron.  

− Bázis évhez képest csökkent további egyéb bevételek: bérleti díjak, üdültetés, könyvelési és 
bérszámfejtési tevékenység bevétele. 

 
Az export szolgáltatás tényidőszaki árbevétele 8,5 MFt, az előző évihez képest 1,7 MFt-tal marad 
el, az ANH részére nyújtott tanácsadási szolgáltatás jelentős (28,2%-os) csökkenése miatt. 
 

2. Aktivált saját teljesítmények 
 
2015. évi aktivált saját teljesítmények értéke  37,1 MFt, 2014. évben 14,9 MFt volt. 
A sajátos elszámolási körbe tartozó költségmegtérülések mellett 2015. évben a Debrecenben 
saját rezsis beruházásként végzett, külső kivitelezői munkavégzést kiváltó munkálatok jelentek 
meg aktivált saját teljesítményként (Déli Ipari Park vízellátásának tervezése, kutak 
villámvédelme, szennyvíztelepi kotróhíd felújítása, szűrőhengerek felújítása. 
 

3. Egyéb bevételek 
 
Az egyéb bevételek értéke 2015. évben 303,7 MFt, 2014. évben 296,8 MFt, az eltérés 6,9 MFt. 
 
A helyi önkormányzatok által felhasználható, 2015. évi központosított előirányzatok terhére 
ivóvíz-vásárlás lakossági ráfordítását csökkentő 169,4 MFt összegű központi támogatást vettünk 
igénybe (2015. novemberi folyósítással), a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.-től utólag kapott 
engedmény összege pedig 60,4 MFt (az együttes összeg azonos a 2014. évivel). 
 
A társaság a benyújtott és befogadott képzési támogatás útján TÁMOP forrásból 2014. év 
folyamán közel 20 MFt-ot kapott a költségek ellentételezésére. 2015. évben TÁMOP 
támogatásban nem részesült, ezzel szemben közcélú és rehabilitált foglalkoztatott utáni 
támogatások összege 5,4 MFt volt. 
 
A költségek ellentételezésére kapott egyéb támogatás soron 6 MFt előző évet érintő működési 
támogatás érkezett Nyírlugos Város Önkormányzatától (2014. évben 4 MFt). 
 
A céltartalék felhasználása soron +22,4 MFt a bázishoz képest: 

• a 2015. évi nyugdíjazás kifizetéseire felhasznált céltartalék összege 12,3 MFt, 2014. 
évben 4,3 MFt volt, az eltérés +8 MFt. 

• 2014. évben képeztünk céltartalékot 15,1 MFt értékben az ISPA településeken végzett 
csatornamosatás és szivattyújavítás költségeire. Ezen jogcímen 14,4 MFt-ot 
szabadítottunk fel 2015. december hónapban az elvégzett munkák értékével egyezően. 

 
Az egyéb tényezők együttes összege 2015. évben 35,8 MFt (2014. évben 37,9 MFt volt), az 
eltérés -2,1 MFt, ebből: 

• tárgyi eszközértékesítés -1 MFt, 
• biztosítótól kapott kártérítés -2,2 MFt, 
• behajtási költségátalány és késedelmi kamat +1,9 MFt, 
• visszaírt értékvesztés +0,4 MFt, 
• különféle egyéb bevételek -1,2 MFt. 

 
4. Pénzügyi műveletek bevétele 

 
A pénzügyi műveletek bevétele 2015. évben 51,4 MFt, 2014. évben 73,0 MFt. A két év közötti 
eltérés -21,6 MFt. 
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Bázisévben a leányvállalatoktól nem származott osztalékbevétel, ezzel szemben 2015. évben a 
Devizép Kft. (4,8 MFt) és ANH Kft. részéről (18,8 MFt) összesen 23,6 MFt nem tervezett 
osztalékbevétel jelentkezett, melyet a társaságok 2014. évi gazdálkodási eredményei tettek 
lehetővé. 
A kapott kamatoknál a bázis évhez képest -9,7 MFt jelentkezik, melynek oka az alacsonyabb 
pénzeszközállomány (1 000 MFt-os cash-pool követelés 2015. márciusi átadása miatt). 
2014. évben 35,6 MFt árfolyamváltozásból eredő pénzügyi bevétel keletkezett, 2015. évben ilyen 
címen bevétel nem volt. 
 

5. Rendkívüli bevételek 
 
A rendkívüli bevételek összege 2015. évben 81 MFt, 2014. évben 71,5 MFt, az eltérés +9,6 MFt. 
A rendkívüli bevételek összegéből 2015. és 2014. évben is 60 MFt Biharkeresztes város és 
Ártánd község szennyvízközmű koncessziós üzemeltetés térítésmentes koncessziós jogának 
ellentételezett értékcsökkenése. 
2015. évben a rendkívüli bevételek között van elszámolva a Lovász-zug, Vekeri tó rekultiváció 
miatti támogatás 6,1 MFt értékben. Bázis évhez képest új tételként jelentkezett a napelem 
parkhoz kapcsolódó állami támogatás (2,4 MFt), valamint az ingyenes eszközátvétel (3,3 MFt). 
 
A társaságnál a pénzügyi műveletek 
bevételének nagyságát a kamat, az 
osztalék, az árfolyamváltozás és egyéb 
tényezők hatása együttesen befolyásolja. 
A pénzügyi műveletek bevétele 2011. 
évben volt a legmagasabb összegű, a 
leányvállalatoktól kapott osztalékbevétel 
miatt. 
A rendkívüli bevételek összege az évek 
folyamán csökkent, kivétel: 2013. évben 
növelően hatott a beolvadt leányvállalat 
üzletrész ellenértékének összege. 
 
 

15. RÁFORDÍTÁSOK 
 
A Debreceni Vízmű Zrt.-nél 2015. évben a ráfordítási főösszeg 6 197,4 MFt, 584,5 MFt-tal több a 
2014. évi 5 612,9 MFt-tól. 

A ráfordítások fő tényezőinek eltérése és a változás %-a: 
    MFt 

Ráfordítások 2014. év 2015. év Eltérés Elt. %-a 

Anyagjellegű ráfordítások 2 177,8 2 492,4 +314,6 +14,4 

Személyi jellegű ráfordítások 1 783,8 1 988,8 +205,0 +11,5 

Értékcsökkenési leírás 1 088,6 1 113,0 +24,4 +2,2 

Egyéb ráfordítások 495,2 557,8 +62,6 +12,6 

Pénzügyi műveletek ráfordítása 51,0 14,8 -36,2 -71,0 

Rendkívüli ráfordítások 16,5 30,6 +14,1 +85,5 

Ráfordítások összesen 5 612,9 6 197,4 +584,5 +10,4 
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Az üzemi ráfordítások 
összege 2015. évben 
6 152 MFt, 10,9 %-kal 
több az előző évitől. 
Az összes ráfordításhoz 
viszonyított aránya a 
tárgyévben 99,3 %, az 
előző évi 98,8 % volt. 
 
 
 

 
2015. évben az üzemi ráfordítások 
arányának változása a 2014. évihez 
képest százalékpontban 
 
- anyagjellegű ráfordítások +2 
- személyi jellegű ráfordítások 0 
- értékcsökkenési leírás -2 
- egyéb ráfordítások 0 
 
 

 
ÜZEMI RÁFORDÍTÁSOK TÉNYEZŐINEK ELTÉRÉSE 2015. ÉS 2014. ÉVEK KÖZÖTT 
 

  
MFt % 

Anyagköltség 
 

139,3 11,9 
Alapanyagok 44,9 

 
6,9 

Műszaki, fenntartási és segédanyagok anyagok 28,1 
 

23,4 
Energiaköltség 55,0 

 
16,1 

Egyéb ki nem emelt anyagok 11,3 
 

17,8 
Igénybe vett szolgáltatások 116,1 15,6 

Anyagjellegű szolgáltatások 14,1 
 

3,8 
Nem anyagjellegű szolgáltatások 102,0 

 
27,3 

Egyéb szolgáltatások 
 

28,1 13,8 
Elábé, továbbszámlázott szolgáltatások 31,1 54,8 
Személyi jellegű ráfordítások 205,0 11,5 

Bérköltség 137,8 
 

12,7 
Személyi jellegű egyéb kifizetések 20,2 

 
5,9 

Bérjárulékok 47,0 
 

13,2 
Értékcsökkenési leírás 

 
24,4 2,2 

Egyéb ráfordítások 
 

62,6 12,6 
Értékvesztés 34,1 

 
68,6 

Bírságok  39,7 
 

-413,0 
Céltartalékképzés -58,7 

 
-74,6 

Központi adók 40,0 
 

15,1 
Helyi adók 6,7 

 
6,7 

Egyéb tényezők együttesen 0,8   6,8 

Üzemi ráfordítások összesen 606,6 10,9 
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1. Anyagjellegű ráfordítások változásának főbb tényezői: 
 
Az anyagjellegű ráfordítások 2015. évi értéke 2 492,4 MFt, 314,6 MFt-tal (14,4 %-kal) több a 2014. 
évitől. 
 
1. Az anyagköltség 139,3 MFt-tal (11,9 %-kal) több: 
− Az alapanyag költség eltérése +44,9 mFt, ami nagyrészt a szennyvízkezelési vegyi 

alapanyag költség többlete (a polielektrolit és egyéb vegyi anyag felhasznált mennyiségének 
növekedésével, és a 2015. július közepétől beszerzett új, drágább, de nagyobb hatásfokú 
vegyi anyaggal összefüggésben); valamint a 22 térségi település alapanyag költsége. 

− Az energiaköltség eltérése +55,0 MFt (+16,1%): A villamos energiánál 64,6 MFt a többlet, 
mivel 2015. évben a vásárolt villamos energia mennyisége 22,1%-kal több mint a 2014. 
évben. Az új térségi települések villamos energia költsége 37,2 MFt. A gázenergiánál 
9,6 MFt-os a költségmegtakarítás, ami a gázmotorok által termelt és felhasznált biogáz 
20,1 %-os mennyiségi többletével függ össze. 

− A műszaki, fenntartási és segédanyagok költségeltérése +28,1 MFt (+23,4 %): 
− a térségi települések műszaki, fenntartási és segédanyagok költsége 21,3 MFt (a lejárt 

vízmérők cseréjének anyagköltsége, mely felújított, kedvezőbb áru vízmérők 
beszerelésével valósult meg) 

− az ivóvízágazat műszaki, fenntartási és segédanyagok költségének többlete 6,8 MFt 
(vízmérőcserék, a bekötővezetékek- és a vízhálózati csővezetékek hibaelhárításához 
felhasznált anyagok költségkülönbözete) 

− a szennyvízágazat műszaki, fenntartási és segédanyagok költségének eltérése +0,4 MFt 
(a szennyvíz tisztítótelep gépi berendezések, ISPA eszközök, szennyvízszivattyúk javítási 
anyagköltségének és a csatornahálózati üzem átemelők, szivattyúk javításának 
anyagköltségének többlete) 

− egyéb tevékenységek fenntartási anyagköltségének eltérése -0,4 MFt. 
− A munkaruha, védőruha költségének +3,4 MFt-os eltéréséből 1,9 MFt, az egyéb ki nem emelt 

anyagfelhasználás +4,8 MFt-os eltéréséből 3,0 MFt a térségi települések üzemeltetése 
érdekében felmerült költség. 

− Az egyéb, előbbiekben ki nem emelt anyagköltségek (üzemanyag felhasználás, papír, 
nyomtatvány, irodaszer és számítástechnikai kellékanyag) összes többlete 3,1 MFt. 

2. Az igénybe vett szolgáltatások költségtöbblete 116,1 MFt (15,6 %): 
− Az idegen karbantartás, javítás költsége 17,6 MFt-tal haladta meg az előző évet. A 

gépjárműjavítás 3,5 MFt-os többlet költségének 76%-a a vízágazat, 14%-a a 
szennyvízágazat és 10%-a az egyéb területek (központi laboratórium, gazdasági iroda, 
fejlesztési főmérnökség) gépjárművei karbantartása érdekében felmerült többlet. Az egyéb 
javítás költsége 14,1 MFt-tal több az előző évitől: a 22 térségi település egyéb karbantartás, 
javítás költsége 16,2 MFt, ugyanakkor a debreceni vízhálózati üzem Debrecen város 
vízhálózatának karbantartási javítási költségében megtakarítást tudott elérni. 

− Az egyéb anyagjellegű szolgáltatás költsége -4,1 MFt-tal tér el a 2014. évi költségtől, ami a 
szennyvíziszap elhelyezés költségének megtakarítása a jobb hatásfokkal víztelenített 
kiszállított iszap mennyiségének csökkenésével összefüggésben. 

− A bérleti és lízingdíj költségtöbblete 113,9 MFt: 
• az ingatlanok bérleti és lízingdíjának eltérése +7,7 MFt (a Hatvan utcai irodaépület 

bérleti díja), 
• a járművek bérleti és lízingdíjának eltérése +4,9 MFt (a Hajdú Bihari Önkormányzatok 

Vízmű Zrt-től és a Mobil Credit Kft-től a 22 térségi település ellátása érdekében bérelt 
járművek költsége), 

• valamint az egyéb bérleti és lízingdíj eltérése +101,3 MFt (a 2015. évben újonnan 
csatlakozó térségi települések közmű használati díja 42,1 MFt, az ISPA eszközök 
közműhasználati díjának többlete 55 MFt, a biharkeresztesi koncessziós díj többlete 
2,3 MFt). 
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− Az egyéb szakértői díjaknál 10,9 MFt a megtakarítás. Kevesebb szolgáltatás igénybe vételére 
került sor és alacsonyabb a felmerült műszaki szakértői díj. 

− Az oktatás, továbbképzés költsége 11 MFt-tal alacsonyabb a 2014. évitől, mivel a társaságnál 
érvényesített költségmegtakarítással összefüggésben az egyéb szakmai programokon, 
konferenciákon való részvételt vagy a résztvevők számát csökkentettük. 

− Az egyéb nem anyagjellegű szolgáltatásoknál jelentkező költség többlet eltéréséből 
(13,1 MFt) két eltérés kiemelendő: 

• az informatikai költségek többlete 10,4 MFt: az értékesítési rendszer (ZAFÍR) 
auditálás költségének 2015. évre elhatárolt összege 6,0 MFt, a DV Info Kft-től igénybe 
vett Integrált Értékesítési Rendszer üzemeltetési díjának növekedése a térségi 
települések ellátásával 3,3 MFt. 

• a számlakészítés költsége 5,4 MFt-tal több 2015. évben, ami az újonnan integrált 
települések számlakészítésének költsége. 

 
3. Az egyéb szolgáltatások értéke 2015. évben 231,8 MFt, 28,1 MFt-tal magasabb a 2014. évi 

költségtől: 
• a bankköltség 12,1 MFt-tal több (tranzakciós díj többlete), 
• a hatósági díj (térségi települések vízjogi üzemeltetési engedélyekhez kapcsolódó 

igazgatási szolgáltatási díj többlete) és a biztosítási díj együttesen 8,4 MFt-ot 
• és az egyéb nem részletezett szolgáltatások költsége (MEKH részére benyújtott GFT és a 

kiszervezési tevékenység bővítés bejelentésének, valamint az engedélyeknek az illetéke, 
illetve MEKH részére fizetett felügyeleti díj) 7,6 MFt többletet mutat. 

 
4. Az elábé és a közvetített szolgáltatások költség különbözete összesen +31,1 MFt, 54,7% 

emelkedést jelent az előző évhez képest: az elábé 1,5 mFt-tal, a közvetített szolgáltatások 
értéke 29,5 MFt-tal több mint 2014. évben. A DMJV felé továbbszámlázott ISPA 
szolgáltatások értéke 2014. évben 19,2 MFt, 2015. évben 52,6 MFt, az eltérés 33,4 MFt. 

 
2. Személyi jellegű ráfordítások 

 
A személyi ráfordítások 2015. évi összege 1 988,8 MFt, a 2014. évi 1 783,8 MFt, a változás 
+205,0 MFt (+11,5%). 
    MFt 
 2014. év 2015. év Változás (+;-) % 
 Bérköltség 1 085,1 1 222,9 +137,8 12,7 
Személyi jellegű egyéb kifizetések 342,8 363,0 +20,2 5,9 
Bérjárulékok 355,9 402,9 +47,0 13,2 
Személyi jellegű ráfordítások összesen 1 783,8 1 988,8 +205,0 11,5 

 
A bérköltség változását (+137,8 MFt) a következő tényezők befolyásolták jelentős mértékben: 

o 2015. évi alapbéremelés,  
o az átlagos statisztikai létszám 30 fővel való növekedése,  
o a megbízási díj és az egyéb bérköltség összegének növekedése. Ez utóbbi 

költségelemek azért növekedtek, mert a társaság a víz- és szennyvízszolgáltatásról 
készült számláinak lakosság részére történő kézbesítéséhez már nem a postai 
szolgáltatást veszi igénybe, hanem jelentős költségmegtakarítás érdekében saját 
munkavállalóival, megbízási díj keretében történik a számlák eljuttatása a lakossági 
fogyasztókhoz. Ennek áthúzódó hatása okoz a növekedést, 

o munkavállalóink közül 2015. évben 7 fővel többen váltak nyugdíjassá, mint az előző 
évben, és a részükre kifizetett felmondási összeg okoz további a növekedést, 

o vezérigazgató részére fizetett 2015. évre célprémium 3,3 MFt. 
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Személyi jellegű juttatások közül (összes változás +20,2 MFt 2014-ről 2015. évre): 
o a társaságot terhelő betegszabadság és táppénz, a nyugdíjpénztári-, egészségpénztári 

hozzájárulások az étkezési hozzájárulás nőtt jelentős mértékben,  
o valamint az egyéb személyi jellegű kifizetések csökkentek jelentős mértékben, 

összességében közel 17,0 MFt-tal az előző évhez képest.  
Ennek oka, az év elején végrehajtott béremelés, a kistelepülések átvétele miatt megnövekedett 
létszám, a kedvezőbb adózású béren kívüli juttatások magasabb szintű kihasználása. További 
nagyobb összegű növekedés a dolgozóhoz kapcsolódó egyéb személyi jellegű kifizetések 
növekedése 2,7 MFt-tal. Az összeg a társaságunk tulajdonában lévő üdülő fürdőszobájának 
karbantartását is tartalmazza (1,6 MFt), valamint az átvett kistelepülések miatti megnövekedett 
iskolakezdési és kisértékű (karácsonyi) ajándék összegét.  
 
A bérjárulékok növekedése a bérköltség és a személyi jellegű kifizetések növekedése miatt 
következett be (+47,0 MFt). 
 

3. Értékcsökkenési leírás 
 
Az értékcsökkenési leírás összege 2015. évben 1 113,0 MFt, 2014. évben 1 088,6 MFt, az 
eltérés +24,4 MFt. A tényezőknél a változás: a tervszerinti értékcsökkenés a tárgyi eszközöknél 
22,6 MFt-tal több az immateriális javaknál 0,6 MFt-tal kevesebb, az egy összegben elszámolt 
értékcsökkenés a tárgyi eszközöknél 2,6 MFt-tal magasabb, az immateriális javaknál 0,2 MFt-tal 
kevesebb. 
 

4. Egyéb ráfordítások 
 
Az egyéb ráfordítások 2015. évi összege 557,8 MFt, az egy évvel korábbitól 62,6 MFt-tal több. Az 
eltérések főbb tényezői: 
− az értékvesztések összege 34,1 MFt-tal több 

• 40,4 MFt-tal több a tárgyi eszközök elszámolt terven felüli értékcsökkenése 
• a követelések értékvesztésének eltérése -6,3 MFt. 

− bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok ráfordítása 39,7 MFt-tal több: 
• A Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 

bírósági felülvizsgálati eljárás során csökkentett bírságtételekkel 
állapította meg a 2012. évi vízvédelmi bírság összegét, ami 2014. 
évben került elszámolásra a jogerőre emelkedést követően +30,1 MFt 

• a vízvédelmi bírság összegének változása +15,4 MFt 
(2014. évre 13,4 MFt volt elszámolva, amitől a jogerős határozat szerinti 
bírság összege 52 eFt-tal kevesebb, 
a 2015. évi vízvédelmi bírság összege 28,7 MFt) 

• a 2014. évre elhatárolt villamos energia alulfogyasztás miatti 
kártérítés összege -3,5 MFt 

• az egyéb hatósági bírságok (MEKH, Fogyasztóvédelem) 
2015. éves értékének eltérése a 2014. évitől -2,3 MFt 

− káreseményekkel kapcsolatos ráfordítások eltérése -1,4 MFt (értéke megtérül a biztosító által 
térített összegben az egyéb bevételek között) 

− leírt behajthatatlan követelések ráfordításának eltérése +4,0 MFt 
− értékesített tárgyi eszközök nyilvántartási értékének eltérése -1,6 MFt 
− készletek sejtezési ráfordításának eltérése -0,2 MFt 
− A képzett céltartalék összege 2015. évben 58,7 MFt-tal kevesebb, mint 2014. évben. 

A 2015. évi 20,0 MFt céltartalékból: 
− 10,0 MFt, ami a 2016. üzleti évben a várható nyugdíjazások miatt felmerülő költségek 

fedezetére szolgáló a 2015. évben megképzett céltartalék összege. 
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− 10,0 MFt a jövőbeni költségekre képzett céltartalék összege, ami a térségi települések 
vízhálózat mosatási költsége. 

 
A 2014. évi 78,7 MFt céltartalékból: 
− 63,5 MFt, ami a 2014. évet követő üzleti években a várható nyugdíjazások miatt felmerülő 

költségek fedezetére szolgáló a 2014. IV. negyedévben megképzett céltartalék összege, 
ami tartalmazza a kifizetendő végkielégítés, felmondási bér, vezetői biztosítás 
engedményezésére és járulékaira a fedezetet. 

− 15,2 MFt a jövőbeni költségekre képzett céltartalék összege, amiből 8,5 MFt ISPA 
agglomerációs települések szennyvízhálózatának, és átemelőinek átvételt követő, korábbi 
években elmaradt mosatási költsége és 6,7 MFt az ISPA agglomerációs települések 
üzemeltetése keretében átvett szivattyúk javításának és egyéb gépészeti elemek 
karbantartásának költsége a folyamatos üzemképes állapot biztosítás érdekében. 

 
− központi adók eltérése +40,0 MFt: 47,3 MFt a térségi települések közművezeték adó 

összege, 1,9 MFt ugyanezen települések vízterhelési díjának összege, -10,3 MFt a debreceni 
vízterhelési díj eltérése, +1,1 MFt az egyéb központi adók (innovációs járulék, debreceni 
közművezeték adó, levegőterhelési díj, cégautó adó) eltérése összesen. 
 

− helyi adók eltérése +6,7 MFt, amiből a térségi települések adó értéke 3,4 MFt, a fennmaradó 
3,3 MFt-os többlet oka a debreceni és a már 2014. évben is üzemeltetett települések adóalap 
összegének növekedése. 

 
5. Pénzügyi műveletek ráfordítása 

 
A pénzügyi műveletek ráfordítása 2015. évben 14,8 MFt, a 2014. évitől 36,2 MFt-tal kevesebb. 
2014. évben a Civisvíz Kft. saját tőkéje 20 %-kal a jegyzett tőke alá csökkent a 2014. évi 
vesztesége miatt, ezért az üzletrészre 2014. évben 47,8 MFt értékben értékvesztést számoltunk 
el, mivel 2015.-ben már nem folytatja a közüzemi szolgáltatást. 2015. évben 10,5 MFt ANH Kft. 
törzstőke átértékelésből eredő ráfordítás. 2015. évben a Debreceni Vízmű Ingatlanfejlesztő Kft-
nek fizetett kamat 1,2 MFt, a Civisvíz Kft.-nek fizetett kamat 0,3 MFt volt, 2014. évben ezen 
kamatráfordítások nem merültek fel. Az OTP-nek járó cash-pool kamat ráfordítás 0,3 MFt-tal 
kevesebb a 2014. évitől. 
 

6. Rendkívüli ráfordítások 
 
A rendkívüli ráfordítások összege 2015. évben 30,6 MFt, ami 14,1 MFt-tal több mint a 2014. évi 
érték: 
2015. évi 30,6 MFt tényezői: 
− az Igazgatóság döntése alapján a látvány-csapatsport támogatás összege 28,6 MFt 

(a támogatás összegéből társasági adókedvezményként megtérült 26,6 MFt), 
− a munkahelyi szakszervezet támogatására fordított összeg 1,4 MFt, 
− az alapítványi támogatás összege 0,6 MFt. 
 
2014. évi 16,5 MFt tényezői: 
− az Igazgatóság döntése alapján a látvány-csapatsport támogatás összege 15,1 MFt 

(a támogatás összege társasági adókedvezményként megtérült), 
− a munkahelyi szakszervezet támogatására fordított összeg 1,4 MFt volt. 
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16. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY 
 
A társaságnál a ráfordítások és a bevételek egymáshoz viszonyított aránya 2015. évben 95,5% 
(2014. évben 94,7%). 
 
2015. évben az adózás előtti 
eredmény a bevételnek 4,5 %-a 
(2014. évben 
5,3 %-a volt). 
2015. évben a ráfordítások 
bevételekhez viszonyított aránya 
magasabb a 2014. évinél. Ennek 
a hatása az adózás előtti 
eredmény (nyereség) 
csökkenése: egyedi hatások miatt 
a ráfordítások nagyobb 
mértékben növekedtek, mint a 
bevételek. 
 
A társaság 2015. évi üzleti tevékenységében takarékosabb költséggazdálkodást folytatott, melyet 
a költségkeretek szűkítésével, alacsonyabb áru anyagok beszerzésével, a felhasználásban 
mennyiségi csökkenéssel, a víziközmű-szolgáltatás biztonságos nyújtását jelentő felülvizsgált 
munkavégzéssel, közbeszerzési eljárások eredményességével, a minőségileg elfogadható 
olcsóbb, mennyiségileg takarékosabb külső szolgáltatás igénybe vételével valósított meg. 
 
2015. évben az alábbi tényezők is befolyásolták a víziközmű-szolgáltatás eredményességét: 

− a rezsitörvényből eredő lakossági árbevétel csökkenés hatása -361,3 MFt, 
− az éves összegű felügyeleti díj 73,7 MFt, 
− a közművezeték-adó 241,6 MFt. 

2015. évben a 2014. évitől a bevételek összes értéke 9,6 %-kal, a ráfordításoké 10,4 %-kal több, 
az adózás előtti eredmény 5,6 %-kal kevesebb. 
A két egymást követő év eredménykategóriák összegei és változása MFt-ban: 

 2014. év 2015. év Eltérés 
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye 234,1 206,6 -27,5 
Pénzügyi műveletek eredménye 21,9 36,6 +14,7 
Rendkívüli műveletek eredménye 55,0 50,4 -4,6 

Adózás előtti eredmény 311,0 293,6 -17,4 
 
A Debreceni Vízmű Zrt-nél 2015. 
évben 206,6 MFt nyereség az üzemi 
eredmény. 
2015. évben az üzemi bevételek 
összege kisebb mértékben haladta 
meg az üzemi ráfordítások összegét, 
mint 2014. évben, ezért az üzemi 
eredmény két év közötti eltérése 
-27,5 MFt. 
2015. évben a pénzügyi műveleteknek 
36,6 MFt az eredménye, az előző 
évhez képest 14,7 MFt-tal több. A 
rendkívüli eredmény 2015. évben 
50,4 MFt volt, 4,6 MFt-tal kevesebb, 
mint a 2014. évben. 
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A kiemelt változások által okozott eltérések: 
 

1. Szolgáltatási terület bővülése 
A 2015. április 1-jével átvett 22 új, ivóvíz-szolgáltatásba bevont település 9 havi ivóvíz 
fogyasztása 1 094,4 ezer m3. 
A Debreceni Vízmű Zrt. szennyvízszolgáltatását közvetlenül 2015. április 1-jétől igénybe vevő 
4 ISPA település (Sáránd, Hajdúsámson, Ebes, Mikepércs) felé számlázott szennyvíz 
mennyisége 504,4 ezer m3.  
A 2015. november 1-jétől Debreceni Vízmű Zrt. szennyvízszolgáltatását igénybe vevő 4 új 
településen (Pocsaj, Esztár, Hajdúbagos, Monostorpályi) 6 ezer m3 szennyvíz mennyiség 
került kalkulálásra. 
 
Ezen kiszámlázott ivóvíz- és szennyvíz mennyiségekből, valamint a hozzá tartozó 
fogyasztási helyekre számlázott alapdíjból eredő bevétel 420 684 eFt. 
A bevételt növelte a bihartordai vízműtelepről a TRV Zrt. felé történő vízátadás 
(Bihardancsháza, Nagyrábé, Sáp településekre), mely 112,9 ezer m3 átadott víz esetében 11 
MFt bevételt jelent. 
 
2014. évben képeztünk céltartalékot 15,2 MFt értékben az ISPA településeken végzett 
csatornamosatás és szivattyújavítás költségeire. Ezen jogcímen 14,4 MFt-ot szabadítottunk 
fel december hónapban az elvégzett munkák értékével egyezően. 
 
Az átvett térségi települések zavartalan üzemviteléhez szükséges költségek és ráfordítások 
összege 2015. évben: 

• Anyagjellegű ráfordítások  185,8 MFt 
• Személyi jellegű ráfordítások  103,8 MFt 
• Értékcsökkenési leírás     13,2 MFt 
• Egyéb ráfordítások     52,6 MFt 

 
A 22 települést terhelő egyéb ráfordítások között elszámolt adók, díjak 2015. évben a 
következők: 

• közművezeték adó: 47,3 MFt, 
• iparűzési adó: 3,4 MFt, 
• vízterhelési díj: 1,9 MFt. 

A szolgáltatási terület bővülése a Debreceni Vízmű Zrt. adózás előtti eredményét pozitív 
irányban befolyásolta, +18,3 MFt-os eredményjavulást okozott. 
 
2. ISPA települések kieső árbevétele 
Az agglomerációból érkező, fogadott szennyvíz tisztításának bevétele 24,3 MFt, mely 
tevékenységet 2015. március 31-ig végeztük (2015. április 1-től közvetlen szennyvízelvezetés 
és –tisztítás bevételeként jelentkezik). 2014-es teljes évi bevétel 96,4 MFt volt. 
 
3. Közműhasználati díj 
A 2015. évben újonnan csatlakozó térségi települések közműhasználati díja 42,1 MFt, az 
ISPA eszközök közműhasználati díjának többlete 55 MFt, a biharkeresztesi koncessziós díj 
többlete 2,3 MFt a bázis évhez viszonyítva. 

 
4. Új szennyvízkezelési vegyi alapanyag (Viron 40) beszerzése 
2015. második felében egy új kísérleti bio-kémiai kezelőszer alkalmazásával növelni tudtuk 
a biogáz előállításra alkalmas iszap mennyiségét, ezáltal növekedett az előállított biogáz 
mennyisége. 2015. évben 27,4 MFt értékben szereztünk be ilyen jellegű anyagot. 
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5. Céltartalék képzés 
A képzett céltartalék összege 2015. évben 58,7 MFt-tal kevesebb, mint 2014. évben. 
A 2015. évi 20,0 MFt képzett céltartalékból: 

− 10,0 MFt a 2016. üzleti évben várható nyugdíjazások miatt felmerülő költségek 
fedezetére szolgál, 

− 10,0 MFt a jövőbeni költségekre képzett céltartalék összege, ami a térségi települések 
vízhálózat mosatási költsége. 

A 2014. évi 78,7 MFt képzett céltartalékból: 
− 63,5 MFt, ami a 2014. évet követő üzleti években a várható nyugdíjazások miatt 

felmerülő költségek fedezetére szolgál (tartalmazza a kifizetendő végkielégítés, 
felmondási bér, vezetői biztosítás engedményezésére és járulékaira a fedezetet), 

− 15,2 MFt a jövőbeni költségekre képzett céltartalék összege, amiből 8,5 MFt ISPA 
agglomerációs települések szennyvízhálózatának és átemelőinek átvételt követő, 
korábbi években elmaradt mosatási költsége és 6,7 MFt az ISPA agglomerációs 
települések üzemeltetése keretében átvett szivattyúk javításának és egyéb gépészeti 
elemek karbantartásának költsége a folyamatos üzemképes állapot biztosítás 
érdekében. 

17. ADÓZOTT EREDMÉNY 
 

A mérleg-beszámoló szerinti adatokkal       MFt 
 

2014. év 2015. év Eltérés  
Elt./bázis 

(%) 
Adózás előtti eredmény 311,0 293,6 -17,4 5,6 
Adófizetési kötelezettség 40,7 26,2 -14,5 35,6 
Adózott eredmény 270,3 267,4 -2,9 1,1 

 
2015. évben az adózás előtti eredmény 293,6 MFt, 2014. évben 311,0 MFt volt, az eltérés -
17,4 MFt. A 2015. évi adózás előtti eredmény 94,4%-a a 2014. évinek. Az adófizetési 
kötelezettség 2015. év után 26,2 MFt, melyből jelentős (10,5 MFt) az energia ellátók 31 %-os 
jövedelemadója és a tárgyévi társasági adó összege (15,3 MFt: a 2015. évi számított társasági 
adó összege 42,0 MFt, melyet csökkent a látvány csapatsport támogatására befizetett 
28,6 MFt-ból 26,6 MFt, ami a társasági adókedvezményként igénybe vehető összeg). 
Az adózott eredmény 267,4 MFt, a jóváhagyott osztalék 120,1 MFt. Így a mérleg szerinti 
eredmény 147,3 MFt. 

18. MÉRLEGTÉTELEK ALAKULÁSA 
 
Az eszközök és a források főösszege 2015.12.31-én 30 089,9 MFt, 2014. december 31-én 
31 608,6 MFt, a változás -1 518,7 MFt (-4,8%). 
 
Eszközök értéke és változása:    MFt 
  2014.12.31 2015.12.31 Eltérés    Változás %-a 

Befektetett eszközök  29 676,6 28 544,3 -1 132,3 -3,8 
Forgóeszközök  1 586,6 1 145,9 -440,7 -27,8 
Aktív időbeli elhatárolások  345,4 399,7 +54,3 +15,7 
Eszközök (aktívák) összesen 31 608,6 30 089,9 -1 518,7 -4,8 
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Források értéke és változása    MFt 
  2014.12.31 2015.12.31 Eltérés Változás %-a 

Saját tőke 6 415,2 4 530,1 -1 885,1 -29,4 
Céltartalékok 106,8 100,2 -6,6 -6,2 
Kötelezettségek 23 711,1 24 080,9 +369,8 +1,6 
Passzív időbeli elhatárolások 1 375,5 1 378,7 +3,2 -0,2 
Források (Passzívák) összesen 31 608,6 30 089,9 -1 518,7 -4,8 

 

19. JÖVEDELMEZŐSÉGI MUTATÓK 
(adatok ezer Ft-ban) 
 
A mérleg-beszámoló szerinti adatokkal számítva: 
 

BEVÉTEL ARÁNYOS JÖVEDELMEZŐSÉG 
 
    2014. év  2015. év 
             

Adózás előtti eredmény x 
100% 

311 033 x 100% = 5,25%  293 585 x 100% = 4,52% 
Összes bevétel 5 923 907  6 491 024 

 
ESZKÖZARÁNYOS JÖVEDELMEZŐSÉG 

 
    2014. év  2015. év 
             

Adózás előtti eredmény x 
100% 

311 033 x 100% = 0,98%  293 585 x 100% = 0,98% 
Összes eszköz 31 608 645  30 089 880 

 
TŐKEARÁNYOS JÖVEDELMEZŐSÉG 

 
    2014. év  2015. év 
             

Adózás előtti eredmény x 
100% 

311 033 x 100% = 4,85%  293 585 x 100% = 6,48% 
Saját tőke 6 415 213  4 530 128 

 
A 2015. évi adózás előtti eredmény 293,6 MFt, 94,4 %-a a 2014. éves adózás előtti 
eredménynek, ami 311,0 MFt. Az adózás előtti eredmény 17,4 MFt összegű csökkenése mellett 
a saját tőke 1 885,1 MFt-os és az összes eszköz 1 518,8 MFt-os csökkenése miatt a tőkearányos 
jövedelmezőség mutató értéke javult 2015. évben a 2014. évihez viszonyítva, míg a bevétel 
arányos jövedelmezőség romlott. 
 

20. BERUHÁZÁS, FELÚJÍTÁS, KARBANTARTÁS 
 
A Debreceni Vízmű Zrt. a beruházásra-, felújításra és a karbantartásra rendelkezésre álló 
összegek felhasználásánál a vízszolgáltatás, a szennyvízelvezetés-, tisztítás üzembiztonságát, a 
szolgáltatások színvonalának emelését és a vízminőség javítását szolgáló fejlesztések kerülnek 
előtérbe. 
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A Debreceni Vízmű Zrt. 2015. évben 
451,7 MFt összegben valósított meg 
beruházást, felújítást, mely az előző 
évitől 41,3 MFt-tal kevesebb. 
A tárgyi eszközök javító-karbantartó 
munkáira 532,9 MFt-ot fordított cégünk 
2015. évben, mely a 2014. évitől 
12,8%-kal több. 
 
 
 
 
A 2015. évi éves összegből projektenként megvalósított beruházási tételek és ráfordításai: 
 
I. projekt: Szolgáltatás biztonságát szolgáló beruházások, felújítások: 35,2 MFt 

Elkészültek a Debrecen, Csapó u., Kemény Zs. u. és a Malom utcai magáncsatornák 
állapotfelvételei tervei, melyek alapján a további, közüzemivé tételhez szükséges felújítási 
munkálatok tervezhetőek, önkormányzati forrásból. Aprító berendezések kerültek telepítésre 
a Júlia telepi és a Hortobágy úti ISPA-ban épült csatornahálózati átemelőkre, önkormányzati 
forrásból (közműhasználati díjból). A Csatornahálózati Üzem részére az ISPA projekthez 
kapcsolódóan beszereztünk 4 db Grundfos és 1 db HOMA szennyvízszivattyút hideg 
tartalékként, önkormányzati forrásból (közműhasználati díjból). Aktív szagtalanító berendezés 
telepítése helyett elkészült a Nagymacsi szennyvíz nyomóvezeték vízjogi engedélyezési 
terve, melynek önkormányzati forrásból történő megvalósítása után a lakossági panaszok 
forrását jelentő szaghatás megszűnik. A 3 000 m3-es víztorony építészeti (statikai) és 
gépészeti felújításának kiviteli tervei elkészültek. Saját forrásból elkészült a Déli Gazdasági 
Övezet közüzemű vízellátásának vízjogi engedélyezési terve. 

 
II. projekt: Technológiai folyamat és üzemeltetés: 140,3 MFt 

A Csatornahálózati Üzem telephelyére új portakonténer került telepítésre. A víz- és csatorna 
bekötését az üzem saját rezsis beruházásban elvégezte. Az erősáramú megtáplálás, a 
kiegészítő munkálatok és a belső villamoshálózat kiépítése is elkészült. A II-es vízmű 
telephez tartozó 16 db kútnál kiépítésre került a Norma szerinti villámvédelem, saját rezsis 
beruházás keretében. Az I-es telepi 35 db kút kommunikációjának GPRS alapúra történő 
átalakítása megtörtént. Az I-es telepi É-2-es kút kábel felújítása, a tartalék kábelfektetéssel 
együtt elkészült, beüzemelése megtörtént. 
Az I-es telepen a klórozó berendezés rekonstrukciója befejeződött, az automatizálás 
rendszerbe illesztése áthúzódik 2016 év februárjára. A IV-es telepi vasiszap ülepítő medence 
elvezető csatornájának felújítása megtörtént. A II-es telepi 5 000 m3-es víztároló medence 
belső szigetelésének felújítása elkészült, a negatív vízminta eredményt követően megtörtént 
az ismételt üzembehelyezés. A szűrőhengerek felújítását a Víztermelő Üzem saját rezsis 
beruházás keretében elvégezte, a belső felület festését külső vállalkozó bevonásával 
végeztettük. A szennyvíztisztító telepen a 3 db DORR utóülepítő medence járófelületének 
felújítása és beüzemelése megtörtént. A Szennyvíztisztító Üzemben az 1. sz. DORR 
előülepítő medence szigetelésének és betonfelületének felújítása megtörtént. A 
Szennyvíztisztító Üzemben megtörtént a csurgalékvíz átemelő akna felújítása. A 
Szennyvíztisztító Üzemben megtörtént a FLYGT akna építészeti és gépészeti felújítása. A 
Szennyvíztisztító Üzemben a 2-es előülepítő medence kotróhíd felújítását az üzem saját 
maga végezte. 
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A Vekeri tavi törpe vízmű gáztalanító átalakítására a vízjogi létesítési engedélyes terv 
elkészült, megkaptuk a vízjogi engedélyt. A gáztalanító átalakításának megvalósítása 
áthúzódik 2016. évre. A Csatornahálózati Üzem részére a villanyszerelő műhely és a 
ruharaktár kialakítása megtörtént. 
 

III. projekt: Víz gerinc-, bekötővezetékek építése, rekonstrukciója: 112,7 MFt 
A Miklós-Erzsébet u. sarkon a vízvezeték felújítási munkálatok elkészültek, a műszaki 
szükségességből elrendelt pótmunkákkal együtt. A Nyugati kiskörút II. ütem víz gerinc- és 
bekötővezeték felújítási munkái október végére elkészültek, az időközben szükségessé váló 
műszaki tartalom bővülésével (csomópontok átépítése) együtt. Elkészültek a  Poroszlay, Fáy 
A., Burgundia és Keleti sori ivóvíz gerinc- és bekötővezetékek felújítási munkái. 

 
IV. projekt: Építmények, létesítmények építése,felújítása, rekonstrukciója a szennyvízágazaton: 

45,8 MFt 
A Debrecen, Sámsoni út 48/a és az Ozmán u. 7. sz. alatti szennyvízátemelők építészeti és 
gépészeti felújítása az erősáramú munkarészekkel és a kommunikáció átalakításával 
megtörtént. A következő évek csatorna rekonstrukciós munkáinak előkészítéseképpen 
elkészültek a Debrecen, Monostorpályi, Vécsey, Galamb, Sebes, Gizella utcákban, ill. a 
Medgyessy sétányon a szennyvízcsatorna felújítási tervei. 

A Szennyvíztisztító Üzemben megtörtént a biogáz vezeték gázfogadón belüli átépítése. 
Önkormányzati (pénzeszköz átadás) forrásból és lakossági hozzájárulásból elkészült a 
Józsa, Érsek utcai szennyvízcsatorna vezeték, melynek megkaptuk a vízjogi üzemeltetési 
engedélyét is. A Csatornahálózat Üzem telephelyén tervezett nyitott szín építési engedélyes 
terve is elkészült, az engedélyt még nem kaptuk meg. 

 
V. projekt: Energia megtakarítás, biztonságtechnika és környezetvédelem: 7,1 MFt 

A vízhálózati üzemnél a tervezett sorompó telepítés elkészült. A pótkocsi beszerzése helyett 
tervezetten felül a Vízhálózati Üzem részére beszereztünk 1 db 0,5 m3-es vízszállító tartályt. 
A Szennyvíztisztító Üzem déli kapujánál elkészült a beléptető rendszer és a kamerarendszer 
bővítése is. 

 
VI. projekt: Gépek, eszközök beszerzése, felújítása a vízágazaton: 22,0 MFt 

A Vízhálózati Üzem részére beszerzésre került 1 db áramfejlesztő, 1 db PE hegesztőgép,1 
db garázskompresszor, 3 db Honda motoros zagyszivattyú, 1 db bontókalapács és 1 db 
légkalapács. A Víztermelő Üzem részére beszereztünk 1 db speciális táblanyomtatót, 1 db 
magasnyomású mosóberendezést, 1 db hegesztő invertert, 1 db Honda motoros 
zagyszivattyút, 1 db szabad klórmérő berendezést, 1 db PP hegesztő berendezést,1 db 
zagyszivattyút, 1 db szabadklór mérőt és 1 db kistraktort pótkocsival. Az üzemeltetésre átvett 
22 térségi település víziközműveinek üzemeltetéséhez a tervezetten felül beszerzésre került 
2 db áramfejlesztő, 2 db döngölő, 2 db bontókalapács, tüskékkel, 1 db motoros fűkasza és 2 
db vegyszer, 4 db hordó szivattyú és 12 db Lowara típusú búvárszivattyú. A beszerzéseket 
az üzemeltetési feltételek megteremtése indokolta, forrása az egyéb projekteknél elért 
megtakarítás volt. 
A IV-es vízmű telepre beszereztünk 1 db légoxidációs kompresszort, a hozzávaló szűrőkkel 
együtt, a tervezettnél 0,9 MFt-al kisebb ráfordítással. Tervezetten felül szükségessé vált a 
diszpécseri szobában a klíma berendezés cseréje. 
 
 
 
 
 
 



ÜZLETI JELENTÉS 2015. 
 

 

DEBRECENI VÍZMŰ ZRT. 35 

VII. projekt: Gépek, eszközök beszerzése, felújítása a szennyvízágazaton: 53,4 MFt 
A Szennyvíztisztító Üzem részére beszerzésre került 1 db motoros láncfűrész, 1 db 
sövényvágó, 1 db mobil vegyszerszivattyú és 1 db mobil olajszivattyú. A Szennyvíztisztító 
Üzemben felújításra került az ISPA-s 2-es sz. sűrítő és az 5-ös sz. víztelenítő Hiller 
centrifuga, önkormányzati forrásból (közműhasználati díjból). A Csatornahálózati Üzem 
részére felújításra került 1 db Zenit és 4 db Hidrostal,1 db Flygt típusú szennyvízszivattyú. Az 
ABS típusú szivattyú gazdaságtalan felújítása helyett beszereztünk 7 db MultiCut 20/2M Jung 
típusú merülő szivattyút. Beszerzésre került még 1 db UAK 75/2 és 1 db UAK 55/2 típusú 
Jung és 1 db Flygt 3068 típusú szennyvízszivattyú. Felújításra került 1 db ISPA-s Grundfos 
szennyvízszivattyú és 4 db ISPA-s Seepex csavarszivattyú, önkormányzati forrásból 
(közműhasználati díjból). A Szennyvíztisztító Üzem részére felújításra került 3 db Flygt és 4 
db Hidrostal szivattyú. Megtörtént a szennyvíztelepi 3-as gázmotor 20 000 üzemórás 
felújítása. 

 
VIII. projekt: Egyéb ágazat, Zrt. összevont: 28,2 MFt 

Beszereztünk a Központi Laboratórium részére 1 db a mikrohullámú roncsoló berendezést, 
tartozékaival, a meglévő cseréjeként. A GLE-639 frsz.-ú kombinált csatornatisztító munkagép 
felújítása megtörtént. Beszereztünk 1 db geodéziai GPS eszközt, a Közműnyilvántartási 
Csoportunk részére. A Közműnyilvántartási Csoportunk részére elkészült az ERDA szoftver 
fejlesztése, a felhasználói igényekhez igazodóan. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 
3,2 MFt-ban történt cégszinten. Tervezetten felül, a második negyedévtől üzemeltetett 22 
település miatt megnövekedett ügyfélforgalom kezelésére ügyfélhívó rendszert építettünk ki 
és helyeztünk üzembe. Használt tárgyi eszköz megvételére került sor a 2015. április 01-től 
üzemeltetett településekre a korábbi üzemeltetőtől. 

 
X-XIV. projekt Üzemeltetett települések 6,8 MFt 

Nyírlugoson az ABS típusú szivattyú gazdaságtalan felújítása helyett beszerzésre került 1 db 
MultiCut 35/2M Jung és 1 db ABS Piranha 08/2 típusú merülő szivattyú. Felújítottunk 1 db 
Flygt AFP 08.44 típusú szennyvízszivattyút. Az utolsó negyedévben került sor Templom utcai 
szennyvízátemelő gépészeti felújítására. 

Nyírmihálydiban felújításra került 1 db Flygt 3068 típusú szennyvízszivattyú. Az utolsó 
negyedévben került sor az Acsádi utcai és a Földvári utcai szennyvízátemelők gépészeti 
felújítására. 

A biharkeresztesi végátemelőhöz hidegtartalékként beszerzésre került 1 db Wilo szivattyú és 
felújításra került 1 db Wilo-Drain 50 típusú szennyvízszivattyú, önkormányzati forrásból. 
Elkészült a IV-es sz. átemelő körzetébe tartozó 1800 m NA 250-es ac. anyagú gravitációs 
csatorna állapot-felvételi vizsgálata, mely alapján a további felújítási munkálatok 
tervezhetőek. Elkészült az Ártánd-Biharkeresztes közötti szennyvízátadási pont és a 
Biharkeresztesi szennyvíztelep víztelenített iszap átmeneti tározó vízjogi engedélyes és 
kiviteli tervei, önkormányzati forrásból a koncessziós díj terhére. Tervezetten felül, 
munkavédelmi hiányosság megszűntetése miatt az üzem teherautójára felszerelésre került 
egy 500 kg teherbírású emelődaru, mely a mindennapi munkavégzés könnyebbé tételét 
szolgálja. 

A 2015.04.01.-jétől átvett térségi települések esetében, a vagyonértékelés összegével 
csökkentett eszközhasználati díjak mértékének megfelelő váratlan meghibásodásokból 
adódó felújításokra tartalék összegek kerültek előirányzásra. Ilyen jellegű váratlan helyzet 
csak egy esetben volt. Tervezetten felül, meghibásodás miatt szükségessé vált a Sáránd, 
Alkotmány utcai átemelőben található Grundfos szennyvízszivattyú felújítása. 
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21. TÁRGYI ESZKÖZÖK JAVÍTÁS, KARBANTARTÁS 
 

A Debreceni Vízmű Zrt. 2015. évben 532,9 MFt-ot fordított karbantartásra, ebből 140,8 MFt az 
igénybevett külső szolgáltatás, 392,1 MFt a saját munkavégzés. 

Ágazatonként és eszközcsoportonként felhasznált összegek: 

2015. éves tény karbantartási-, javítási költség Érték (MFt) 
Megoszlás 

%-a 
− Kutak és nyersvízhálózat fenntartása 28,1 5,3 
− Vízkezelés és fertőtlenítés fenntartása 7,8 1,5 
− Tárolás és szivattyúzás fenntartása 4,4 0,8 
− Irányítástechnika, nyomásfokozók, búvárszivattyúk javítási 

költsége 11,8 2,2 
− Vízvezetéki szerelvények javítása 12,2 2,3 
− Vízmérők cseréje, hitelesítése és járulékos munkáinak költsége 61,1 11,4 
− Vízhálózati csővezeték hibaelhárítási költsége 57,9 10,9 
− Vízvezeték hálózattisztítás-, fertőtlenítés költsége 24,4 4,6 
− Bekötővezetékek javítása, főcsap-csere költsége 28,5 5,3 
− Vízágazati gépjárművek, munkagépek javítása 10,8 2,0 
− Csatornahálózat gyűjtő-, bekötővezetékek- és műtárgyak 

javítása 38,6 7,2 
− Csat. hál. szennyvízátemelők és szivattyúk javítása 16,3 3,1 
− Csatornahálózat és átemelők gépi tisztítása 24,6 4,6 
− ISPA eszközök (csatornák, átemelők, gépi berendezések) 

karbantartása 41,0 7,7 
− Szennyvízágazati gépjárművek, munkagépek javítása 10,5 2,0 
− Szennyvíztisztító üzem gépi berendezések karbantartása 31,5 5,9 
− Szennyvízszivattyúk javítása 9,0 1,7 
− Központi Laboratórium eszközeinek karbantartása 8,8 1,7 
− Üzemeltetett víziközművek vízmérőcserék, hálózatok, szivattyúk 

és egyéb eszközök javítása 68,1 12,8 
− Épületek karbantartása, egyéb általános javítás 37,5 7,0 
Összes költség  532,9 100,0 

 

22. LIKVIDITÁS 
 
Debreceni Vízmű Zrt. likviditási stratégiája a stabil működőképesség fenntartása és a tulajdonosi 
elvárások teljesítése. A társaság 2015. évben is megtartotta kiegyensúlyozott pénzügyi helyzetét, 
biztosította a működési- és fejlesztési kiadások fedezetét, fizetési kötelezettségeinek határidőben 
eleget tett, szabad pénzeszközei kamatoztatásával növelte pénzügyi bevételét. 
 
A nyitó pénzeszköz állomány 1 898,5 MFt. 
A társaság 2015. évi pénzügyi gazdálkodásában a működés finanszírozásához szükséges 
bevételek értéke 7 659,6 MFt, 273,8 MFt-tal több a tervezettől. Ebből 180,9 MFt a víz- és 
szennyvízszolgáltatásból eredő bevételeink többlete (az értékesítési volumen nagyobb a 
tervezettnél, kedvezőbb kintlevőség állomány), 50 MFt a Civisvíz Kft-től kapott visszafizetendő 
kölcsön összege. 
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A pénzügyi kiadások összértéke 
6 867,1 MFt, 586,1 MFt-tal 
kevesebb a tervezettől, ebből: 
2015. évi beruházási kiadások 
-474,2 MFt, szállítói kifizetések 
-151,4 MFt, ÁFA befizetés 
+134 MFt. 
Év végi záró pénzeszközállomány 
a márciusban teljesült 1 000 MFt-
os cash-pool követelés átadása 
után 2 012 MFt, 675,3 MFt-tal 
több a tervezettől. 
2015. évben a tervezetthez képest 
a havi záró egyenlegek 
kedvezőbben alakultak. 
 

23. KÖTELEZETTSÉGEK ÉS A SAJÁT TŐKE ARÁNYA 
 
A kötelezettségek saját tőkéhez viszonyított aránya 2015. évben 531,3%, 161,7%-kal több a 
2014. évitől, amikor 369,6% volt.  
A kötelezettségek mérleg főösszeghez viszonyított aránya 2015. évben 80,0%, ez az arány 2014. 
évben 75,0 % volt. 

24. HUMÁNERŐ GAZDÁLKODÁS 
 
A Debreceni Vízmű Zrt. működésének, feladatai jó színvonalú és eredményes ellátásának 
feltétele a munkavállalók elkötelezettsége, elégedettsége és szakmai ismerete. 
A társaság humánstratégiai feladatai teljesítése során biztosítja a munkatársak folyamatos 
továbbképzését, az érdekvédelmi szervezettel egyeztetve a munkavállalók érdekeit figyelembe 
véve a bérmegállapodást, és a Kollektív Szerződést évenként felülvizsgálja. 
A Debreceni Vízmű Zrt. munkavállalói teljesítményének növelése érdekében 
teljesítményértékelési rendszert (prémiumfeladat kitűzése – végrehajtása – elszámolása) 
működtet, vízügyi jubileumi jutalmat, karácsonyi jutalmat fizet, melynek alapja a társaság 
eredményessége.  
2015. évben a személyi jellegű ráfordítások tényösszege 1 988,9 MFt, ebből bérköltség 
1 222,9 MFt, személyi jellegű egyéb kifizetések 363,0 MFt, bérjárulékok 402,9 MFt. 
A beszámolási időszak végén a társaság átlagos állományi létszáma 375 fő. A társaság létszáma 
2015.04.01-től 33 fő munkavállalóval növekedett, mert 22 település viziközmű szolgáltatási 
tevékenységét vette át társaságunk a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt-től. Az átvett 
munkavállalók ugyanazon juttatásokban részesülnek, mint társaságunk többi dolgozója. 
 
A Debreceni Vízmű Zrt. működési évei alatt bérmegállapodás keretében béren kívüli juttatási 
rendszerét bővítette, emelte összegét és mértékét. Az adózási szabályok keretében az 
adómentes juttatási elemek (lakáscélú hiteltörlesztés támogatása, sport és kultúra utalvány) 
valamint a kedvezményezett mértékkel adózó cafetéria elemek (Erzsébet utalvány, SZÉP kártya) 
felhasználási lehetőségei kerültek előtérbe a dolgozók egyéni választása alapján 2014-2015. 
években. A béren kívüli juttatási elemek bővítése (a lakáscélú hiteltörlesztésre fordítható 
cafetéria felhasználásával) 2015. évben valósult meg. 
 
A munkavállalók évenként rendszeresen részt vesznek a jogszabályi változásokat ismertető, 
felkészítő továbbképzéseken. 
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Képzési lehetőségek: iskolarendszerű képzések-, vezetőképzés, szakmai továbbképzés. 
Szakmai továbbképzés keretében 2015. évben megvalósított képzések: villamos berendezések 
túlfeszültségvédelme, villámvédelem ellenőrzése, villamosbiztonsági felülvizsgáló, klórozó és UV 
berendezés kezelő, áramfejlesztő és kompresszorkezelő, szennyvízszállító és szippantó jármű 
kezelői, energia átalakító berendezés kezelő, földmunkagép kezelő tanfolyam. A tanfolyamok 
elvégzése a munkafolyamatok biztosítása miatt szükséges. A térségekkel kapcsolatban átvett 
munkavállalók képzését terv szerint megvalósítottuk (0,4 MFt). 

Pályázati forrás felhasználással: 
− 2011. évben 100 %-ban támogatásból finanszírozott „Egészségre nevelő és 

szemléletformáló” életmód programokon vettek részt a munkavállalók. Főbb programok: 
egészséges táplálkozás, stressz-oldás, szemtorna, szabadtéri programok, 
sportrendezvények. Az egészségmegőrző program utógondozását vállalta társaságunk 
(utolsó év: 2014. év), melynek keretében sportnap, szabadidős programok, szemléletformáló 
továbbképzések lehetőségét biztosítottuk dolgozóinknak. 2015. évben is folytattuk az előző 
években megkezdett programokat, melynek során vállalati nap (csapatépítő tréninggel 
összekötve), sportprogramok (asztali tenisz, gerinctorna, egészségmegőrző torna) valósultak 
meg. A vállalati napon már az üzemeltetett térségek munkavállalói is részt vettek. 

− 2013-2014. évben TÁMOP pályázati forrás keretében megvalósított képzéseket 
(elsősegélynyújtás, Lean menedzsment képzés, excel informatikai képzés, folyamatok lean 
alapú fejlesztése) 100%-os állami támogatással valósítottunk meg. A pénzügyi elszámolást 
követően ezt az összeget társaságunknak a támogató szervezet visszatérítette 2015. év 
folyamán. A két évre a Támogató Szervezet közel 26 MFt állami támogatást biztosított, mely 
teljes egészében fedezi a Debreceni Vízmű Zrt. elszámolt pályázati költségeit. A 2014. év 
végéig kifizetett állami támogatás összege 6,2 MFt, valamint 7,1 MFt előleg. 2015. évben a 
már elszámolt költségeinkre további 12,7 MFt jóváírása érkezett. 

− 2014-2015. évben további három területen pályáztunk sikerrel állami támogatásra: 
o Az ÉAOP program keretében megvalósított Lovász zugi földmedrű szigeteletlen 

oxidációs tórendszerének rekultivációja projekt megvalósításakor a pályázati vállalási 
anyagban 2 fő közfoglalkoztatott munkavállaló 5 éven át tartó foglalkoztatását 
vállaltuk. Társaságunk 2014. I. félévétől alkalmaz 2 fő munkavállalót, 2015. 03. 
hónaptól 3 fő munkavállalót, melynek elszámolt bérköltsége teljes egészében vagy 85 
százalékban megtérül. 2015. évben a havi elszámolható bérköltség 79 155 Ft/fő/hó 
volt, valamint az erre jutó szociális hozzájárulási adó. 

o A másik sikerrel megvalósított pályázat 2 fő megváltozott munkaképességű 
munkavállaló foglalkoztatására irányult. A szerződés keretében 2014. november 
hónaptól 2015. szeptember 30-ig 2 fő megváltozott munkaképességű munkavállalót 
foglalkoztatunk napi 4 órás időtartamban. A megkötött szerződés szerint a 11 hónapra 
munkavállalónként 1,1 MFt támogatást fizet a Magyar Állam. 
2015. július hónapban lehetőségünk nyílt egy újabb megváltozott munkaképességű 
munkavállaló foglalkoztatására 2015. év szeptember hónap végéig.  A megkötött 
szerződés szerint 0,2 MFt támogatást fizet a Magyar Állam. 

o 2015. november hónapban a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatallal Hatósági 
Szerződést kötöttünk 1 fő kiközvetített munkaerő-piaci program résztvevőjeként 
nyilvántartott álláskereső foglalkoztatására legfeljebb 90 napos munkatapasztalat 
szerzése érdekében. A munkabér és a hozzá kapcsolódó szociális hozzájárulás adó 
teljes mértékben támogatott összeg (0,4 MFt). 

 
A munkavállalók egészségvédelme érdekében a társaságunk foglalkozás-egészségügyi 
szakszolgálatot működtet. A Munkavédelmi Szabályzat előírása alapján a dolgozók rendszeresen 
részt vesznek orvosi vizsgálaton, védőoltásban részesülnek az előírásoknak megfelelő 
időközönként. A képernyő előtti munkavégzéshez – orvosi javaslatra – munkaszemüveget 
biztosít a társaság. 
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A fertőzés veszély elkerülése érdekében társaságunk védőruhával látja el a Szennyvíztisztító- és 
Csatornahálózati Üzem munkavállalóit, valamint azokat a kistelepüléseken dolgozó 
munkavállalókat, akik szennyvíztisztítással foglalkoznak vagy csatornamű kezelő-karbantartó 
munkakörben dolgoznak. Az egyéb munkahelyeken (az átvett kistelepüléseket is beleértve) a 
fizikai munkavállalók munkaruhát, egyedi védőeszközt kapnak. 
 

25. ENERGIAGAZDÁLKODÁS 
A társaság tevékenységei ellátásához a villamos energiát 2015. évben is két forrásból nyerte, 
vásárlásból és saját termelésből, melyet kiegészített a napelempark által termelt energia 
hasznosítása is. 
 
2015-ben a vásárolt villamos energia mennyisége 11,6 MWh, költsége 346 MFt. 2014-ben a 
vásárolt villamos energia mennyisége 9,5 MWh, költsége 281,3 MFt volt. 
A költségnövekedés 22,9%-ot ért el. A 2015. évben a vásárolt villamos energia mennyisége 
22,1%-kal több mint a 2014. évben. 
 
A gázmotorok villamos energia termelése 2015. évben 4 879,1 MWh, 2014. évben 4 888,3 MWh, 
a csökkenés 0,2%. 
A szennyvíztisztító telep villamos energia igényének 74,8%-át a termelt villamos energiából 
nyerte, tevékenységének ellátásához szükséges villamos energia mennyisége 15,4%-kal 
növekedett. 
 
A napelemek által termelt villamos energia mennyisége 2015-ben 184,7 MWh, a növekedés 
előző időszakhoz képest 17,2% volt. 
 
A társaság 2015-ben 50,8 MFt összegű gázköltséget számolt el. A 2014. évi gázfelhasználás 
költsége 60,4 MFt volt, a csökkenés 9,6 MFt (-15,9%). A gázmotorok által termelt és felhasznált 
biogáz mennyisége 20,1%-kal több. 
 

26. ANYAGELLÁTÁS, SZÁLLÍTÓI KAPCSOLATOK 
 
Az üzleti évben az anyagbeszerzést és készletezést a szolgáltatások üzembiztonsága és a 
likviditási és a költségtakarékossági szempontok figyelembe vétele határozta meg.  
A 2015. évi beszerzéseink értéke 364,8 MFt (a 2014. évi beszerzéseink értéke 277,3 MFt).  
A legnagyobb 5 MFt feletti beszállítóink: DEVÍZÉP Kft., MOL Nyrt., VÍZTEC Zrt., HAWLE Kft., 
JANKOVICS és JANKOVICS Kft. 
 
Üzemanyagot az év folyamán 34,9 MFt értékben szereztünk be, a felhasználás területén a tavalyi 
évhez viszonyítva 8,3%-os megtakarítást értünk el. 
 
A 2015. évi saját finanszírozású készletek záró értéke 26,7 MFt, 2014. év végén 21,6 MFt volt, az 
eltérés +23,7%. A bizományosi készletek záró értéke 2015. év végén 23,9 MFt (2014. év végén 
19,6 MFt volt). 
 
2015. év folyamán négy alkalommal történt selejtezés 259 eFt értékben. Három alkalommal a 
vízhálózatról leszerelt vízmérők (selejtezési javaslat: DEVÍZÉP Kft.), egy alkalommal technológiai 
váltás miatt elavult anyagok, valamint elhasználódott raklapok lettek selejtezve. 
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A Debreceni Vízmű Zrt. kiemelt beszállítói partnerei (beruházási szállítók nélkül): 
 

Szállító megnevezése 
Szállított termék, igényelt 
szolgáltatás 

2015. üzleti év 
nettó forgalom 

(eFt) 
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. Felszíni vízvásárlás 542 518 
Budapesti Elektromos Művek Nyrt. Villamos energiaszolgáltatás 345 992 

A.K.S.D. Városgazd. Kft. 
Szennyvíziszap komposztálás, 
hulladékgyűjtés, parkfenntartás 164 909 

DMJV Polgármesteri Hivatal  
ISPA eszközök közműhasználati 
díja 95 000 

OTP Bank Nyrt. 
Számlalevél befizetés tranzakciós 
díja 88 024 

DV Info Kft. 
Informatikai szolgáltatás, műszaki 
szakértői tevékenység 80 568 

Magyar Energetikai és Közmű-
szabályozási Hivatal  Felügyeleti díj 72 569 
Debreceni Vagyonkezelő Zrt. Üzletviteli tanácsadás 55 476 

DEVÍZÉP Kft.  
Egyéb tárgyi eszköz karbantartás, 
vízóra javítás  51 991 

VÍZTEC VÍZTECHNOLÓGIAI Kft. Szennyvízkezelési alapanyag 42 044 

DH Szerviz Kft. 
Üzemeltetési szolgáltatás, 
energetikai szakértés 41 544 

PANNON GUARD Kft. Biztonsági szolgáltatás 34 039 
EPDB Nyomtatási Központ Zrt. Számlalevél készítés 30 485 
JAS Budapest Zrt. Gázfelhasználás 29 394 
ALLIED SOLUTIONS Centr. East. 
EU.Kft. Polielektrolit 27 675 
MOL Magyar Olaj és Gázipari Nyrt. Üzemanyag 24 463 
BAZÁR PARKING 2000 Kft. Takarítási szolgáltatás 23 951 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Közműhasználati díj 18 036 
HAWLE Szerelvénygyártó Forg.Kft. Elzáró szerelvények 16 539 

Magyar Posta Zrt. Db-i Igazgatósága 
Számlalevél kézbesítés és egyéb 
postai szolgáltatás 16 169 

Magyar Telekom Nyrt. Gázfelhasználás 15 238 
OMV-HUNGÁRIA Ásványolaj Kft. Üzemanyag 14 697 

KUSZI Kft. 
Burkolat helyreállítási munkák 
szolgáltatási díja 12 769 

    

27. FOGYASZTÓI KAPCSOLATOK, KINTLÉVŐSÉG 
 
A Debreceni Vízmű Zrt. által ellátott terület 2015. évben: Debrecen, Nyírlugos, Nyírmihálydi, 
Nyírgelse, Biharkeresztes, Ártánd. 2015.04.01-től bővült a szolgáltatási terület: Bedő, 
Berekböszörmény, Bihartorda, Bojt, Ebes, Esztár, Hajdúbagos, Hajdúsámson, Hencida, 
Körösszakál, Körösszegapáti, Körmösdpuszta, Magyarhomorog, Mezősas, Mikepércs, 
Monostorpályi, Nagykereki, Pocsaj, Sáránd, Szentpéterszeg, Told településekkel.  
A Debreceni Vízmű Zrt. 2015. évben nyilvántartási rendszerében lévő víziközmű-szolgáltatás 
ivóvíz-felhasználó helyeinek száma 110 250 db, a csatornahasználó helyek száma összesen 
93 719 db. 
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A víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény előírása alapján a Debreceni Vízmű Zrt. felhasználói 
egyenértéke 2015. január 1-i állapot szerint 483 790, a felügyeleti díjfizetés alapja és a működési 
engedély kérelem szigorú feltétele (a működési engedélyhez szükséges törvényi előírás 150 ezer 
felhasználói egyenérték). A 22 település átvétele a felhasználói egyenérték emelkedését 
eredményezte, 2016. január 1-i állapot szerint 517 281. 
 
A Debreceni Vízmű Zrt. 2007. évtől saját állományban lévő munkavállalóival fél éves 
időközönként, körzetesítve olvassa le a lakossági szolgáltatást mérő ivóvízmérők óraállását, míg 
a meleg vízmérők esetében évente egy alkalommal, az első félévben. A rendszeres leolvasás 
mellett, az olvasási időközökben a felhasználó a mérőállást közölheti személyesen, írásban, 
interneten (a honlap címe: www.debreceni-vizmu.hu), levélben, telefonon, faxon, illetve a 
bevezetésre került portálon (a portál elérhetősége: http://e-portal.debrecen.hu).  
A Debreceni Vízmű Zrt. az igénybe vett ivóvíz mennyiségéről a közületi felhasználóknak havonta, 
a lakossági felhasználóknak kéthavonta készít számlát. A Társaság feladata ügyfélszolgálati 
munkája során a felhasználói és elkülönített vízhasználói bejelentések, megrendelések fogadása, 
ügyek intézése, panaszok kivizsgálása és orvoslása, befizetések átvétele, a felhasználók 
jogszabályban előírt tájékoztatása. Az ügyfelek kiszolgálása heti 36 órában történik. 
 
A Debreceni Vízmű Zrt. a felhasználók és a leendő ügyfelek tájékoztatása érdekében honlapján 
teszi közé a kötelezően megjelenítendő beszámolókat, működési engedélyt, Üzletszabályzatot, 
az alkalmazott díjakat, a felhasználók részére készített felvilágosító anyagokat és egyéb 
információkat, mely által bővítheti az érdeklődők ismeretanyagát, növelheti az elégedettséget. 
A megnövekedett személyes ügyfél megkeresések biztosítása, a gyorsabb ügyintézés érdekében 
időnként növeltük az ügyfélkiszolgálásba vont alkalmazottak számát, ezzel csökkentve a 
várakozási időt. 
 
2012 szeptemberétől működik az „ZAFIR” Integrált Értékesítési Rendszer, mely kiszolgálja a 
teljesített víziközmű-szolgáltatás számlázását, illetve a szolgáltatások ellenértékének 
beszedését. Az éles bevezetést követően további modulok kerültek fejlesztésre, funkcionalitása 
bővült, mely elengedhetetlen a folyamatosan változó jogszabályi környezetnek való megfelelés, 
az ügyfél kiszolgálás, adatszolgáltatások biztosítása érdekében. 
 
A Debreceni Vízmű Zrt. 2014. december 29-től rendelkezik Tanúsítvánnyal az általa használt 
informatikai rendszerről. 2015. szeptember végén az első felülvizsgálati audit is sikerrel zárult. A 
víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011 évi CCIX törvény 63 § (5) bekezdésében szereplő 
feltételeknek továbbra is eleget tett a „Zafír” Integrált Értékesítési Rendszer. 
 
A 2015. ÉVI ELÉGEDETTSÉGI FELMÉRÉS EREDMÉNYE 
 
A víziközmű-szolgáltatás jó minőségű ellátása érdekében kiemelt jelentőséggel bír, hogy a 
Társaság működése során felhasználói megelégedésére végezze munkáját. 
Szolgáltatásai minőségének biztosítása, a fejlesztési irányok meghatározása érdekében ez 
évben is megkereste Társaságunk a felhasználókat elégedettségi felméréssel, kérdőívekkel, 
melyek segítségével visszajelzéseket kaphat a szolgáltatást igénybevevők elvárásairól, 
igényeiről, elégedettségéről. Ehhez fontosnak tartjuk az ügyfelek meghallgatását és törekvésünk 
a kapcsolatok minél szorosabb kialakítása. 
2015. évben a kérdőíves megkeresés a teljes fogyasztói kör felé irányult és a személyes 
megkérdezésen túl jelentős számú (1 240 db) Felhasználótól kaptunk visszajelzést honlapunkon 
keresztül az ügyfeleink elégedettségéről. 

− Választ kaptunk Felhasználóinktól, hogy mind a vízszolgáltatás, mind a 
szennyvízszolgáltatás tekintetében elégedettek ügyfeleink. 

− Felmérésre került az új számlakép megítélése, a számlatartalmak érthetősége, 
átláthatósága. A válaszadók jelentős százaléka szerint az előállított számlák érthetőek, 
áttekinthetőek, nem igényelnek további magyarázatot. 
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− Felmérés végeztünk arra vonatkozóan is, hogy a Felhasználók ismerik-e, milyen 
gyakorisággal készít Társaságunk számlát, illetve milyen gyakorisággal végezzük a mérők 
leolvasását. A számlázás gyakorisága ismert Felhasználóink számára, azonban a mérő 
leolvasásáról nincs kellő információjuk, pedig az aktuális számlákon erről visszajelzést 
adunk. Ezen adatok visszacsatolást biztosítanak arról, hogy számláink második oldalát nem 
olvassák a Felhasználók. 

− Fontosnak találtuk, hogy az elégedettség mérés során visszajelzést kapjunk 
Felhasználóinktól az ügyfélkiszolgálás során tapasztaltakról. Elmondható a kapott adatok 
alapján, hogy jelentős számú Felhasználó elégedett a kapott információval. Az elégedettség 
növelése érdekében azonban célszerű az ügyfélhívó kijelzőjén további releváns információt, 
közérdekű tájékoztatást megjelentetni. 
 

− Társaságunkat a megkérdezett ügyfelek 73,55%-a felhasználóbarátnak tartja és nem utolsó 
sorban elégett a vízszolgáltatás minőségével is. 

 
− Bár a felhasználók csak 69,27%-a intézné ügyeit az interneten keresztül, azonban a honlap 

ismertségét növelni szükséges. 
 
A felmérés eredménye bizakodásra ad okot, hiszen az elégedettség szintje optimális, a 
kérdésekre adott válaszok a jónak tekinthető felső tartományban vannak. 
 
KINTLÉVŐSÉG 
 
 
 
A lejárt határidejű kintlévőség 
eredeti értéke leírás előtt 2015. 
december hó végén 264,6 MFt, 
leírás utáni értéke 247,8 MFt, a 
bázishoz képest a csökkenés 
1,4 MFt (-0,6%). 
 
Ebből 27,3 mFt az áprilisban átvett 
22 településen jelentkezik, melyre 
kintlévőség terv nem készült. A 
27,3 mFt kintlévőség 62%-a 91 
nap alatti lakossági, 16%-a 91-180 
napos lakossági és 22%-a nem 
lakossági tartozás. 
 

 

A keletkezett díjhátralékok behajtására fizetési felszólítások kerültek kiküldésre, díjbehajtói 
megkereséseket indítottunk, az ügyfélszolgálaton történő személyes megkeresésekkor felhívtuk 
a figyelmet a számlák pénzügyi rendezésére, a költségtakarékosság érdekében a számla mellé 
hátralékos csekket bocsátottunk ki, a nem teljesült beszedésekről felhívásokat küldtünk ki. 

A fizetési felszólítások megküldését, illetve ismételt díjbehajtói megkeresést követően a továbbra 
is díjhátralékos felhasználási helyeken a jogszabályban meghatározott korlátozást, a gazdálkodói 
tevékenységet folytatók esetén kizárást alkalmaztunk. 
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Az intézkedéseket követően a továbbra is hátralékos számlák összegének érvényesítésére jogi 
úton történő behajtást indítottunk. A társaságunkat képviselő ügyvédi iroda részére továbbítottuk 
a felhasználók adatait fizetési meghagyás, végrehajtási eljárás megindítása érdekében. 

A nehéz helyzetben lévő felhasználóknak a víziközmű-szolgáltatás díjának megfizetéséhez 
lehetősége van igénybe venni a DMJV Önkormányzat által nyújtott települési támogatást. 
A behajtási tevékenységet a Zafír Integrált Értékesítési Rendszer támogatja, kezeli. A 
hatékonyság növelése érdekében vizsgálatra kerülnek a korlátozott, de továbbra is változatlan 
vagy növekedő vízfelhasználást mutató felhasználók hátralékai illetve a felhasználási helyen 
alkalmazott szankciók. Ennek eredményeként a korábban bevezetett műszaki beavatkozások 
módosítására további intézkedések történnek. 

2015. év végén további módosításra került az 58/2013. (II.27). Korm. rendelet, mely érintette a 
behajtási tevékenységeinket is. A változás ismételten szükségessé tette a mellékmérőn 
keletkezett díjhátralékok behajtási tevékenységének módosítását. A számlázás felfüggesztése 
előtt a Felhasználónak elszámoló számlát kell készíteni, melyhez mérőállásra, vagyis ismételt, 
soron kívüli leolvasásra van szükség. 

Felhasználóinkat tájékoztatjuk a védendő felhasználókat megillető kedvezményekről. Védendő 
felhasználó a 2011. évi CCIX törvény szerint: az a természetes személy felhasználó, ideértve a 
mellékvízmérővel rendelkező elkülönített vízhasználót, valamint a fogyatékkal élő felhasználót is, 
aki jogszabályban meghatározott szociális helyzete alapján a víziközmű-szolgáltatásban 
megkülönböztetett feltételek szerint vehet részt. 

28. DEBRECENEN KÍVÜL ÜZEMELTETETT VÍZIKÖZMŰVEK 
 
BIHARKERESZTES-ÁRTÁND, NYÍRLUGOS, NYÍRMIHÁLYDI-NYÍRGELSE 
 
A településeken 2011-2015. években nyújtott szolgáltatások összesített mennyisége: 
 

 
2015. évi víziközmű-szolgáltatás 
mennyiségei:  
- ivóvíz 158,5 ezer m3 
- elvezetett, számlázott szennyvíz 

228,6 ezer m3. 
2015. évben 2014. évhez képest az 
ivóvíznél nőttek 10,7%-kal, a szennyvíz-
elvezetésnél csökkentek 0,4%-kal a 
szolgáltatási mennyiségek. 
A 2011. évi tény mennyiséghez képest az 
ivóvíznél 3%-os emelkedés figyelhető 
meg, míg a szennyvízelvezetés a 2011. 
évi szinten van. 
 
 

 
A településeken nyújtott víziközmű-szolgáltatások nagyobb hányadát a háztartási szükségletből 
eredő lakossági célú felhasználás teszi ki. Az egyéb fogyasztók (kevés számú vállalkozás és 
intézmény) gazdálkodási feltételei évről-évre nehezednek, a rosszabbodó feltételek nem teszik 
lehetővé a felhasználási igény bővülését. 
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A szolgáltatási volumenek alakulása döntően befolyásolja a realizálható árbevétel nagyságát, a 
bevételkiesések szűkítik a gazdaságos üzemeltetés feltételeit. A bevétel elmaradásának fő oka a 
2013. július 1-től érvénybe lépett a rezsicsökkentésről szóló törvény, amelynek hatására az 
üzemeltetett települések lakossági fogyasztóinál 2015. évben 12,7 MFt-tal kevesebb árbevétel 
keletkezett. 
 
A víziközmű-szolgáltatás értékesítési nettó árbevételének alkulása 2014-2015. évben: 

Üzemeltetett víziközművek 2014. év 2015. év eltérés MFt % 

Biharkeresztes-Ártánd 48,5 47,0 -1,5 -3,1  
Nyírlugos  46,1 48,0 1,9 4,1  
Nyírmihálydi-Nyírgelse 33,4 37,8 4,4 13,2  
Települések összesen 128,0 132,8 4,8 3,8  

 
A 2015. évi nettó árbevétel 4,8 MFt-tal 
haladja meg a 2014. évit, melyet a 
nyírségi településeken jelentkező 7,9%-os 
árbevétel többlet és a Biharkeresztes-
Ártánd települések bevételi elmaradása 
együttesen okoz.  
 
Az üzemeltetett víziközművek 2014. évi 
7,5 MFt vesztesége 2015. évben 3,7 MFt 
veszteségre mérséklődött. A változás +3,5 
MFt-ot jelentett. 
 
 
A bevételek és ráfordítások 2014-2015. évi alakulását vizsgálva megállapítható, hogy az egy 
évvel korábbihoz képesti eredmény-javulást az árbevétel nagyobb (4,8%-os), a ráfordítások 
mérsékeltebb (2,7%-os mértékű) növekedése okozza. 
2015. évben továbbra is jelentős terhet okoztak a kistelepülések üzemeltetési ráfordításaiban a 
MEKH részére fizetett felügyeleti díj (0,8 MFt) és a közművezetékek adója (18,4 MFt). 
 
Az üzemeltető Debreceni Vízmű Zrt. tárgyalást folytatott az önkormányzatokkal a működés 
biztonságos fenntartása érdekében a ráfordítások ellentételezésében való együttműködésre, 
amellett, hogy vállalta a költségek visszafogott, takarékos felmerülését. 
Ennek eredményeként a Nyírlugosi Önkormányzat 6 MFt-os működési támogatást bocsájtott 
rendelkezésünkre, amely a 2014. évi megállapodás áthúzódó összege. 
 
A Debreceni Vízmű Zrt. már 2013. évben kezdeményezte Biharkeresztes és Ártánd települések 
felé a koncessziós díj minimális összegűre történő csökkentését. Ennek eredményeként 2014. 
évben 0,6 MFt-ot, 2015. évben közel 3 M Ft-ot fizetett a társaság az önkormányzatok részére. 
2015. évben Biharkeresztes és Ártánd települések szennyvízelvezetés és -tisztítás szolgáltatása 
1,1 MFt adózás előtti veszteséget ért el, a 2014. évi 4 MFt-os nyereséggel szemben. Ennek oka 
a 3,7%-os volumencsökenés, a koncessziós díj emelkedése és a követelésekre elszámolt 
értékvesztés növekedése - a 2014. évhez képest 1,7 MFt-tal több. 
Nyírlugos esetében a 2014. évi -14,8 MFt-os veszteség a 2015. évben -9 MFt-ra mérséklődött. A 
volumenekben bekövetkezett 4,5%-os mennyiségi növekedés ellenére a rezsicsökkentés éves 
hatása negatívan befolyásolta az értékesítés nettó árbevételét. Az eredmény javulása az 
önkormányzati működési támogatásra és az anyagköltségekkel való visszafogott gazdálkodásra 
vezethető vissza. 
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Nyírmihálydi és Nyírgelse települések víziközmű szolgáltatás üzemeltetése mindkét évben 
nyereséges volt, 2015. évi adózás előtti eredmény 6,5 MFt, mely 3,1 MFt-tal magasabb az előző 
évitől. A volumenek számottevő (átlagosan 13%-os) növekedése jelentős mértékben 
ellensúlyozta a rezsicsökkentés hatására kieső bevételt. 
 

29. A 2016. ÉVI ÜZLETI ÉV TEVÉKENYSÉGÉNEK TERVEZÉSE 
 
A Debreceni Vízmű Zrt. 2016. évre jóváhagyott üzleti tervvel rendelkezik, a gazdálkodási és 
működési feladatait ennek alapján végzi.  
A DV Zrt. Igazgatósága részéről az éves üzleti terv számszakilag és a szöveges összefoglalóval 
együtt elfogadásra került.  
A 2016. évi üzleti terv legfontosabb részei: 
 
A 2011. december 31. napján hatályba lépett víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. 
törvény (a továbbiakban: törvény) 65. § (1) bekezdése szerint a közműves ivóvízellátás, valamint 
a közműves szennyvízelvezetés és- tisztítás díját a víziközmű-szolgáltatásért felelős miniszter 
rendeletben állapítja meg. 
A vízközmű-szolgáltatási törvény 65. § (2) bekezdése szerint a Magyar Energetikai és Közmű-
szabályozási Hivatal a díjmegállapítással, díjváltozással kapcsolatos javaslatát a miniszter 
részére minden év október 15-ig küldi meg, első alkalommal 2014. október 15-ig. 
A miniszter a terv készítésének időpontjáig még nem hirdette ki a 2016. évi díjakat, így 
tervezéskor a 2015-ben alkalmazott víziközmű-szolgáltatási díjakat vettük alapul. 
 
A Debreceni Vízmű Zrt., mint víziközmű szolgáltatást ellátó gazdálkodó szervezet a törvény által 
biztosított lehetőség alapján 2013. január 1-től a 2011. december 31-én érvényes bruttó díjakat 
4,2%-kal, nettó 2,56%-kal megemelte. A lakosság és a távhőszolgáltatás felé érvényesíthető 
szolgáltatási díjakat 2013. július 1-től 10 %-kal csökkentetten alkalmazhatjuk a rezsicsökkentésről 
szóló törvény szerint. 
 
Debrecen város ivóvízellátásához 2016. évre 13 650 ezer m3 a tervezett mennyiség. Az összes 
vízmennyiségen belül 69,2% a termelt és 30,8% a vásárolt vízmennyiség tervezett aránya. 

A Debreceni Vízmű Zrt. víziközmű-szolgáltatás mennyiségi terve Debrecen területére 2016. évre: 
értékesített ivóvíz 11 248 ezer m3, elvezetett szennyvíz 11 876 ezer m3. 
2016. évre minimális mennyiségi csökkenéssel számolunk az ivóvíznél (-0,8%) és közel várható 
szintű mennyiséggel a szennyvíznél (+0,1%). 
 
A társaságnál a 2016. évi üzleti tervben a bevételek együttes összege 6 429 MFt. A tervnek a 
2015. évi várható összeghez viszonyított eltérése  +89,4 MFt (+1,4%). 
Az értékesítési tevékenység tervezett nettó árbevétele 5 935,3 MFt, az előző évitől  
57,4 MFt-tal több. 
Az eltérés tartalmazza a minimálisan csökkenő lakossági fogyasztást, a gazdálkodói jelzésekre 
alapozott ivóvíz és szennyvíz mennyiségeket, a megszűnő ISPA fogadott szennyvíz tisztítási 
tevékenység egy negyedéves hatását, a csökkenő laborbevételeket, a nem tervezett 
többletszennyezést, ezen túlmenően a térségi települések 9 havi üzemeltetési bevétele 
kiegészült teljes éves üzemeltetésre, továbbá 4 új település szennyvízelvezetési bevétele is 
beépítésre került a tervbe. 
 
A társaságnál a 2016. évi üzleti tervben a ráfordítások összege 6 342,2 MFt. A terv és az előző 
évi ráfordítás különbsége +154,9 MFt (+2,5 %). 

 
 
 



ÜZLETI JELENTÉS 2015. 
 

 

DEBRECENI VÍZMŰ ZRT. 46 

Az anyagköltség tervszáma 1 348,5 MFt, 3,1 %-kal, 40,6 MFt-tal több az előző évitől: 
– Az alapanyagok költségének többlete 37,7 MFt, amiből 34 MFt az új szennyvízkezelési 

vegyi alapanyag a Viron 40 Plus 2015. augusztusi bevezetésének áthúzódó hatása 2016. 
évben folyamatos felhasználást feltételezve, 3,7 MFt pedig az új térségi települések 
alapanyagköltségének évesített hatása. 

– A műszaki, fenntartási, segédanyagok tervezett értéke közel azonos a várhatóval, ami a 
szolgáltatás színvonalának megtartásához szükséges minimális karbantartási, javítási 
munkákhoz felhasznált fenntartási anyagok költsége a tárgyi eszköz javítás-karbantartás 
fejezetben részletezettek szerint. 

– Az energiaköltség 0,2 MFt-tal csökken. A gázenergia költségcsökkenése 8,9 MFt, az új 
szennyvízkezelési vegyi alapanyag használatával a vásárolt mennyiség csökken, amit a 
díjtételek 2015. évközi növekedésének 2016. éves hatása mérsékel. A villamos energia 
költsége 8,7 MFt-tal nő: 

o A villamos energia kereskedelmi díjának csökkenése 14,07 Ft/kWh-ról 
13,39 Ft/kWh-ra 2,15 %-os átlagdíj csökkenést jelent 2016. évben a 2015. évihez 
viszonyítva, aminek a költségcsökkentő hatása 8,2 MFt. 

o Az új szennyvízkezelési vegyi alapanyag hatására a szennyvíztelepi vásárolt 
villamos energia mennyisége, ezzel együtt a költsége is csökken, 13,8 MFt-tal. 

o Az új térségi települések I. negyedéves és a november 1-től átvett 
4 szennyvizes település éves villamos energia költség többlete 30,7 MFt. 

– Az üzemanyagköltség (+0,7 MFt), a munkaruha, védőruha költség (+0,8 MFt) és az egyéb 
ki nem emelt anyagfelhasználás (+0,9 MFt) költségtöbbletének oka a térségek 
üzemeltetésével függ össze, azok 2015. évi költségeinek 2016. évre évesített értékének 
hatása. 

 
Az igénybe vett szolgáltatások tervezett értéke 811,8 MFt, 6,7 %-kal, 58,4 MFt-tal kevesebb a 
2015. évitől: 

– 23,8 MFt-tal kevesebb a karbantartás, javítás költsége: a gépjárműjavítás, karbantartás 
költsége 4,7 MFt-tal, az egyéb javítás, karbantartás költsége 
19,1 MFt-tal kevesebb, ami egyrészt a már elvégzett felújítások javítási költségcsökkentő 
hatásának és a saját munkavállalókkal megvalósított karbantartási munkálatok arányának 
növekedésével, másrészt a takarékos költséggazdálkodási intézkedéseknek megfelelően 
csak a minimális, a szolgáltatás színvonalának megtartásához elengedhetetlenül 
szükséges karbantartási feladatok engedélyezésével függ össze. 

– 8,0 MFt-tal csökken a szennyvíziszap ártalmatlanítás, szállítás költsége, az 
iszapmennyiség 5,6 %-os csökkenésével (ami az új szennyvízkezelési alapanyag 
használatával függ össze) és a 2015. évi, változatlan árakkal, valamint a térségek 
2,4 MFt-ra tervezett iszapköltségével kalkulálva. (2015.-ben még nem merült fel, 2015. 
november 1.-ével került átadásra Pocsaj-Esztár szennyvíztelepe a Debreceni Vízmű Zrt. 
részére.) 

– 3,9 MFt-tal nő az ingatlanok bérleti díja, ami a Hatvan utcai irodaépület bérleti díjának 2 
havi költségtöbblete, 2015. évközi költségfelmerülés évesített hatása. 

– 7,8 MFt-tal nő a járművek bérleti díja, ami egyrészt a 2015. év utolsó negyedévétől 
lízingelt 6 db gépjármű bérleti díjának évesített költségtöbblete, valamint a 2016. évre 
tervezett további 6 db gépjármű bérleti díja, illetve a Hajdú Bihari Önkormányzatok Vízmű 
Zrt.-től bérelt gépjárművek évközben visszaadásra kerülnek. 

– 33,4 MFt-tal csökken az egyéb bérleti díj: 
az ISPA eszközök közműhasználati díja 2015. évben 95,0 MFt 
az ISPA eszközök közműhasználati díja 2016. évben 56,0 MFt 
a térségi települések eszközhasználati díja 2015. évben 41,1 MFt 
a térségi települések eszközhasználati díja 2016. évben 47,8 MFt 
egyéb bérleti díj megtakarítás (eseti gépbérletek) 1,1 MFt 
a biharkeresztesi koncessziós díj nem változik 
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– 7,5 MFt-tal csökken a vagyonvédelem költsége a Pannon Guard Biztonsági Szolgáltató 
Zrt.-vel 2015.09.29.-én kötött vállalkozási szerződéssel összefüggésben (a havi díj helyett 
óradíj került meghatározásra), valamint a hétvégi ügyelet saját dolgozóval való 
ellátásával. 

– 1,0 MFt-tal nő a szakértői díjak költsége: az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. 
törvény és az annak végrehajtásáról szóló 122/2015. (V. 26.) kormányrendelet kötelezi a 
nagyvállalatokat, hogy először 2015. december 5-ig, és azt követően 4 évenként 
energetikai auditot készíttessen az arra jogosult szervezettel. A kijelölt Magyar 
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 2016. december 31-ig nem szab ki bírságot a 
kötelező energetikai auditálás teljesítésének elmaradása miatt. Az auditálás költsége az 
összes energiaköltség (villamos-, gáz- és távhő költség) 2%-a 4 évre elosztva, terveink 
szerint 2016. december 1.-től kell számolnunk ezzel a 0,2 MFt 2016. évre vonatkozó 
költséggel. A térségek 0,2 MFt-os és az egyéb műszaki szakértők összesen 0,6 MFt-os 
szakértői díj többletét az eseti megbízások indokolják. 

– 0,7 MFt-tal csökken az oktatás, továbbképzés költsége, mivel csak a törvény által előírt 
kötelező képzéseken való részvétel került engedélyezésre. 

– 2,3 MFt-tal kevesebb az informatikai szolgáltatások költsége, mivel a Zafír számlázási 
rendszer törvényileg kötelező auditálásának költsége kevesebb lesz 2016. évben, mint 
2015.-ben, ugyanakkor 0,7 MFt a biztonságtechnikailag elfogadható levelezési rendszer 
DV Info Kft. általi üzemeltetésének többletköltsége, valamint 1,0 MFt-tal csökken a DV 
Info Kft. által az Intregrált Értékesítési Rendszer működtetésének számlázásakor adott 
kedvezmény értéke. 

– 3,2 MFt-tal több az egyéb nem anyagjellegű szolgáltatások (Számlakészítés) költsége, 
amiből 2,4 MFt a térségi települések 2016-ra vonatkozó évesített többletköltsége és 
0,8 MFt a törvényi kötelezések alapján tervezett számlamagyarázatok készítésének és 
borítékolásának többletköltsége. 

 

Az egyéb szolgáltatások tervezett értéke 236,2 MFt, 5,8 MFt-tal több a 2015. évitől: 
– a bankköltség 4,6 MFt-tal több: a térségek 5,1 MFt-os többletköltségét csökkenti az OTP 

díjtételei változásának 0,5 MFt-os hatása, 
– a hatósági díjak, illetékek értéke 2,7 MFt-tal csökken: a Magyar Energetikai és Közmű-

szabályozási Hivatal részére fizetett igazgatási szolgáltatási díjak összege 2,3 MFt-tal, a 
laborakkreditálás 0,4 MFt-tal csökken, (a működési engedélyeket 2015-ben beadtuk, 
üzemeltetési engedélyek névátírása megvalósul) 

– biztosítási díj 0,8 MFt-tal nő, ami a lízingelt gépjárművek és új beszerzések miatti 
növekedés tervezett értéke 

– az egyéb nem részletezett szolgáltatás költsége 3,1 MFt-tal több mint a várható: 
1,7 MFt-tal nő a vízkészletjárulék és 1,4 MFt-tal nő a felügyeleti díj az új térségek 
üzemeltetésével összefüggésben. 

 
Az eladott anyagok beszerzési értékének tervezett költsége 2016. évben 4,8 MFt, a csökkenés 
2,5 MFt 2015-höz képest, mely az alacsonyabb anyagértékesítéshez (elsősorban a DEVIZÉP Kft. 
felé) kapcsolódó beszerzési érték változását mutatja. 
 
Az eladott (közvetített) szolgáltatások tervezett értéke 119,8 MFt, amiből a bérelt ISPA 
eszközök beruházási munkálatainak tervezett közvetített szolgáltatás értéke 55,5 MFt, valamint a 
Biharkeresztes és térségi települések koncessziós díj és önkormányzati forrás terhére 
megvalósított felújítási, beruházási munkák továbbszámlázása 46,2 MFt. Az egyéb 
továbbszámlázott szolgáltatások összege 18,1 MFt, közel azonos a 2015. évi várhatóval: a 
villamos energia árváltozásának hatását (-0,9 MFt), ellensúlyozza a térségi települések 2016. 
évre tervezett vagyonbiztosításának továbbszámlázandó összege (-1,0 MFt). 
 
A 2016. évi tervezett személyi jellegű ráfordítás a létszámváltozás és a béremelés hatására 
összességében 113,6 MFt-tal (8,8%) haladja meg a 2015. évi várható személyi jellegű 
ráfordítások összegét. 
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A 2016. évi átlagos állományi létszámtervünk 394 fő, mely 18 fővel haladja meg a 2015. évi tény 
létszámot. A 18 fő megoszlása: a fizikai dolgozók átlaglétszáma 15 fővel, a szellemi dolgozók 
átlaglétszáma 3 fővel nő a 2015. tény létszámhoz képest. 
A fizikai munkavállalók átlaglétszámának növekedése az alábbi tényezőkből tevődik össze: 

≈ a 2015. évben jogutódlással átvett 22 település víz- és 4 ISPA település 
szennyvízszolgáltatásának áthúzódó létszámhatása 9 fő, 

≈ létszámbővülés új szolgáltatásokhoz kapcsolódóan 4 fő, 
≈  létszámbővülés meglévő karbantartói létszám növekedése miatt 2 fő. 

 
Az Igazgatósági döntésnek megfelelően a 3,0% béremelés dolgozóink alapbérét 38,5 MFt-tal 
növeli. 
A 2015. évi létszámfelvételek áthúzódó hatása 28,7 MFt-tal, a tervezett 2016. évi 
létszámfelvételek 16,7 MFt-tal növelik a bérköltséget. 
További bérköltség változások: 

≈ vezetők bérezésének változása, 
≈ a fejlesztési főmérnök munkakör betöltése (21,2 MFt). 

2016. évre tervezett jubileumi jutalom költségvonzata 8,3 MFt. 
Megbízási díj növekedés áthúzódó hatása számlakihordásnál 0,5 MFt, egyéb bérköltség 
növekedés 0,3 MFt. 
 
A személyi jellegű kifizetés soron tervezett növekmény 18,8 MFt a 2015. évhez képest. Az 
összeg a 2016. évi 3%-os és garantált bérminimum emelés, valamint a létszámnövekményre eső 
juttatások és a bérköltség növekményének vonzata. A személyi jelegű kifizetések 
összetételében, mértékében változást nem terveztünk. Cafetéria keretet a 2015. évi összegben 
terveztünk. 
 
A bérjárulékok tervezett összege 40,3 MFt-tal több mint a 2015. évi érték. 
A szociális hozzájárulási adó és a szakképzési hozzájárulás növekedésének oka a bérköltség 
növekedése. A munkahelyvédelmi akciótervi szociális adó kedvezmény a terv készítése során 
figyelembe vételre került. 

A rehabilitációs hozzájárulás növekedését két tényező befolyásolta: a 2015. évi létszámfelvételek 
áthúzódó hatása, valamint a 2016. évi létszámbővülés. 
 
Az értékcsökkenési leírás összege a 2016. évi tervben 1 100,6 MFt, mely az előző évitől 
14 MFt-tal, 1,3%-kal kevesebb. 
Az immateriális javak értékcsökkenése 15,2 MFt-tal marad az előző évi szint alatt, mivel 2015 
decemberében leíródik a Zafír integrált értékesítési rendszer saját fejlesztésű része. 
A tárgyi eszközök értékcsökkenése terv szerint 1,2 MFt-tal lesz több a várhatótól: 

- 2016. évre 427,6 MFt összegű beruházás, felújítás aktiválását tervezzük, melynek 
amortizációs vonzata +12,9 MFt. 

- Tárgyi eszközök közül leíródnak 2016 szeptemberében a 2011. évben átértékelt 
vagyontárgyak közül a 20%-os leírási kulcsúak, azaz a gépjárművek, és a 
szennyvízszivattyúk, melyek hatása az értékcsökkenésre -11,7 MFt. 

 
Az egyéb ráfordítások 2016. évi terve 552,8 MFt, 3,5 MFt-tal, 0,6 %-kal több a 2015. évi 
várhatótól: 
− A terven felüli értékcsökkenés különbsége +1,5 MFt. 2016. évben a megvalósított 

felújításokhoz kapcsolódó részleges tárgyi eszköz selejtezések közül kiemelendő tételek: 
Józsa városrész gerincvezeték átépítés: 16,2 MFt 
Töhötöm, Szabolcs, Kond utcákban környezetszennyező csatornák felújítása: 19,9 MFt 
Víztorony felújítás: 9,6 MFt. 
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- A bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok ráfordításának eltérése -11,0 MFt: az a vízvédelmi 
bírság, amit 2016. évre fog megállapítani a Tiszántúli Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Felügyelőség csak a nátrium egyenértékre vonatkozó bírságtétel lesz 
terveink szerint (tervezett összege 14 MFt). 
2015. évre vonatkozóan kevesebb a nátrium egyenérték miatti bírság (12,3 MFt), 
ugyanakkor a foszforterhelés miatt 10,4 MFt, az összes nitrogén miatt 2,2 MFt lesz 
várhatóan a 2015. évi vízvédelmi bírság, aminek így a 2015. évre várható összege 24,9 MFt. 

- A 2016. évben leírt behajthatatlan követelések értékének tervezett eltérése -2,7 MFt, az új 
térségek lejárt követeléseinek behajtására megtett intézkedések következtében esetükben 
nem tervezünk leírást, a debreceni és a korábbi vidéki települések esetében is csak a 
legszükségesebb esetben alkalmazzuk a leírást, az elsődleges cél a lejárt kintlévőségek 
behajtása. 

- A céltartalék képzés tervezett összegének eltérése +2,1 MFt a 2017. évre tervezett 
nyugdíjba-vonulásokkal összefüggésben. 

- A költségek között el nem számolt helyi adók, illetékek tervezett eltérése -2,4 MFt: az 
építményadó 2,7 MFt-tal kevesebb a Hatvan utca irodaépületre számított adó összegével, a 
debreceni iparűzési adó 0,8 MFt-tal kevesebb a térségek iparűzési adója viszont 0,9 MFt-tal 
több a bevételek tervezett változásaival összefüggésben. A maradék +0,2 MFt-os eltérés a 
lízingelt gépjárművek számának növekedésére visszavezethető gépjárműadó változás. 

- A költségek között el nem számolt központi adók tervezett értéke 18,0 MFt-tal több mint a 
várható. A 2015.04.01.-től, majd 2015.11.01.-től üzemeltetett új térségek közművezeték-
adójának 2016. évi tervezett összege 62,7 MFt, ami 15,5 MFt-tal több mint a várható (egy 
negyedéves hatás). A debreceni vízterhelési díj ráfordítása 2,0 MFt-tal nő: a tényezők 
számbavétele alapján a szennyezési mértékhez igazodó tervezett fajlagos ráfordítás 
4,0 Ft/m3 (a 2015. évi átlag 3,9 Ft/m3), míg a csapadékvíz nélküli tisztított szennyvíz 
mennyiségének tervezett értéke közel azonos a 2015. évivel. A 2015.11.01.-től üzemeltetett 
Pocsaj és Esztár települések szennyvízszolgáltatásához kapcsolódó vízterhelési díj 2016. 
éves tervezett értéke 0,6 MFt. 

- A víziközmű fejlesztési hozzájárulást az Önkormányzat egyetértésével továbbra is a 
Debreceni Vízmű Zrt. szedi be. A víziközmű fejlesztési hozzájárulás terhére az 
Önkormányzat által jóváhagyott fejlesztéseket a Debreceni Vízmű Zrt. saját beruházásként 
valósítja meg, majd az üzembe helyezést követően a Vksztv. 8. §-a alapján térítésmentesen 
átadja az Önkormányzat tulajdonába. A Debreceni Vízmű Zrt. a térítésmentes eszközátadást 
egyéb ráfordításként, míg a közműfejlesztési hozzájárulás felhasználását vele egy időben 
egyéb bevételként számolja el. Ennek várható összege 2016. év folyamán 9 MFt, 2015. évi 
várható 2,2 MFt, az eltérés +6,8 MFt. 

- A társasági adókedvezményként elszámolható támogatások tervezett értékének eltérése -
8,6 MFt. (A 2015. évi várható 15,1 MFt, a 2016. évi terv 6,5 MFt.) 

 
A társaság adózás előtti eredményterve 2016. évre 86,8 MFt. A tervezett üzemi eredmény -
12,3 MFt, a pénzügyi műveletek eredménye 99,1 MFt. 
A tervévi adózás előtti eredmény a 2015. évi várható adózás előtti eredményhez (152,3 MFt) 
képest 65,5 MFt-tal kevesebb. 
A 2016. évi üzleti terv eredménytervében a 2015. évi várhatóhoz viszonyítva a bevételek 
összege 89,4 MFt-tal, a ráfordítások összege 154,9 MFt-tal magasabb. 
 
A Debreceni Vízmű Zrt. 2016. évre előirányzott működésének ráfordítása a szolgáltatási 
feladatok teljesítéséhez minimálisan indokolt és szükséges eseti jellegű költségfelmerüléssel 
nem kalkulált, takarékos költségváltozással, 0 % inflációs rátával tervezettek. 
A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. Igazgatóságának 14/2015. (01.19.) sz. határozatának 
megfelelően a 2016. évi béremelés feltételét a 2016. évi üzleti tervben megteremtettük: 

- egyrészt az Igazgatóság által elfogadott 2016.01.04.-én beterjesztett üzleti tervben 
bemutatott 30,1 MFt-os személyi jellegű ráfordítás megtakarítással, 
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- másrészt az ezen üzleti tervben részletezettek szerint az anyagjellegű ráfordítások 
25,0 MFt-os megtakarításával, a karbantartási-javítási feladatok, szolgáltatás 
színvonalának megtartása melletti minimalizálásával. 

A víziközmű-szolgáltatás árbevételének összege 2016. évre a lakossági szolgáltatásnál 
a rezsitörvény 2013. július 1-e óta érvényes 10 %-os díjcsökkenéssel, a lakossági volumenek 
csökkenésével, valamint a nem lakossági fogyasztóknál díjnövekmény nélkül tervezettek. 
2015. évben több egyedi hatás érvényesült, melyek teljes éves bevétel és költség hatása a 2016. 
évet is érintik: 

– 22 térségi település átvétele a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt-től, mellyel 
egyidejűleg a 4 ISPA települést érintő fogadott szennyvíz-tisztítási tevékenység 
megszűnt, 

– további 4 településen szennyvízszolgáltatás indulása 2015. november 1-től, 
– leányvállalati osztalék, 
– egyedi építési munkák, 
– Debrecen szennyvíztisztító telepén az új szennyvízkezelési vegyi alapanyag (Viron 40 

Plus) 2015. augusztusi bevezetése, 
– a hatósági jogszabályok változása: ideiglenes díjkérelem benyújtási kötelezettség a 

víziközmű törvény változásával, energetikai auditálási kötelezettség az 
energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény előírása alapján. 

 
A Debreceni Vízmű Zrt. 2016. évre elkészített üzleti terve normál, üzemszerű műszaki állapotra 
tervezett, nem tartalmazza az esetlegesen előforduló kockázati tényezők kigazdálkodási 
lehetőségét. 
A víziközmű-szolgáltatás értékesítési mennyisége előre pontosabban kiszámíthatatlan. A 
víziközmű-szolgáltatásban a fogyasztóknál az előre nem látható mennyiségi kiesés más 
felhasználóktól nem pótolható, nincs új belépő fogyasztó. 
A 2016. évi szolgáltatási volumenek a többéves tapasztalatnak megfelelő lakossági 
visszaeséssel tervezettek, a többi fogyasztói csoport esetén kellően alátámasztottak. 
 
LIKVIDITÁS 
 
2016. évi induló pénzeszköz állományunk 2 012,0 MFt. 
 
Bevételünk minimális csökkenésével számolunk, melyet a közműhasználati díj terhére 
megvalósított felújítások továbbszámlázása sem egyenlít ki a 2016-os évben. A 
közműszolgáltatás és egyéb tevékenységeink árbevételét kis mértékben a bázis év alattinak 
várjuk. 
 
Cash-pool bevételeinket 2016-os évre 35 MFt–os értékben tervezzük a 2015. évi utolsó 
negyedévi kamatkifizetés áthúzódásának és az évközi záró pénzeszköz egyenlegeink 
figyelembevételével, a leányvállalati kölcsönök utáni tervezett kamat bevétel 2 MFt. 
 
2016-os évben 70 MFt-os osztalékbevételt tervezünk, leányvállalataink 2015. évi várható 
eredménye és pénzügyi helyzete alapján. 
 
Tárgyévre tervezett bruttó ÁFÁ-t is tartalmazó beruházási kifizetésünk összértéke 783,2 MFt, 
mely tartalmazza az üzemeltetésre átvett ISPA eszközökhöz kapcsolódó beruházásainkat is, 
mely Debrecenben 66 MFt. A 2015-ös évben átvett kistelepüléseknél 52,7 MFt értékben, Nyugati 
Ipari Parkban 220 MFt értékben megvalósítandó szennyvízelvezetési beruházás szerepel 
terveinkben. Az előző évről áthúzódó beruházásaink értéke 188,3 MFt, melyből 5,5 MFt ISPA 
eszköz felújításához kapcsolódik. 
Üzemeltetési szerződésünk alapján DMJV Önkormányzatának, az ISPA eszközök után 2016-os 
évre bruttó 71,1 MFt, az átvett települések után 52,7 MFt összegű közműhasználati díjfizetési 
kötelezettséggel számolunk. 
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Szállítói kiadásainkban az előző évhez képest minimális növekedést tervezünk az áramköltségek 
növekedése miatt. 
 
2016-os év végi záró pénzeszközállományunk 2 623,4 MFt. 
 
BERUHÁZÁS 
 

A 2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról III. fejezet 4. pont 11. §-a előírja a 
víziközművekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv készítését (GFT) és a Magyar Energetikai és 
Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) által történő engedélyeztetését. 
A GFT három különböző tervezési időszakra készül, amely felújítási és pótlási tervből, valamint 
beruházási tervből áll. 
 
A GFT-ben foglaltak végrehajtását a Hivatal jogosult ellenőrizni. Amennyiben az ellenőrzés során 
a Hivatal arra a megállapításra jut, hogy az ellátásért felelős vagy a víziközmű-szolgáltató a 
tervben foglaltak végrehajtását elmulasztotta, akkor víziközmű-védelmi bírság kiszabására van 
lehetősége, a törvény 40/B. § c. pontjának megfelelően. 
A törvény szellemének megfelelően a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú fenntarthatósága 
érdekében a víziközmű-szolgáltatás során megképzett amortizációt az egyes víziközmű 
vagyonelemek műszaki színvonalának, használhatóságának megőrzésére, pótlására, 
fejlesztésére kell fordítani. A tárgyévben fel nem használt, amortizációból képződő forrást a 
követő időszak fejlesztéseire tartalékolni kell! 
A jövőben a szolgáltatási díjak megállapítása az illetékes miniszter joga lesz. A díjak 
megállapításánál az elismert költségek között szerepel az amortizáció is. A fel nem használt 
amortizáció várhatóan díjcsökkentő elemmé válik. 
 
Forrásösszetétel 
 
A 2016. évi Üzleti Tervünk Beruházási, felújítási és pótlási fejezete 874 695 eFt forrásigényt 
tartalmaz, melynek összetételét az alábbiakban mutatjuk be: 
 
• ISPA eszközök után fizetendő közműhasználati díj Debrecen 

(megrendelés) 
55 500 eFt 

• Önkormányzati forrás Nyírlugos (megrendelés) 533 eFt 
• Önkormányzati forrás Ártánd (megrendelés) 2 000 eFt 
• 4 ISPA és térségi települések eszközhasználati díj (megrendelés) 40 460 eFt 
• Koncessziós díj Biharkeresztes-Ártánd (megrendelés) 3 223 eFt 
• Pályázati forrás (100%-os támogatási intenzitás) Nyírlugos 156 180 eFt 
• Pályázati forrás (100%-os támogatási intenzitás) Nyírmihálydi-Nyírgelse 180 000 eFt 
• Debreceni Vízmű Zrt. saját forrás (amortizációból) 436 799 eFt 

- ebből: vagyonkezelt eszközök forrásigénye (Debrecen) 124 740 eFt  
- ebből: vagyonkezelt eszközök forrásigénye                           167 eFt 
(Szentpéterszeg) 

 

- ebből: koncessziós üzemeltetés                                          7 210 eFt 
(Nyírlugos, Nyírmihálydi-Nyírgelse) 

 

- Debrecen, Nyugati Ipari Park szennyvízelvezetése        220 000 eFt  
Összesen:  874 695 eFtFt   

A jövő évben tervezett beruházások, felújítások a szolgáltatás biztonságát, fenntarthatóságát 
biztosítják. 
 
A teljesség igénye nélkül néhány jelentősebb beruházást, felújítást emelünk ki: 

• A technológiai folyamataink fejlesztése, fenntarthatósága miatt szükséges a kutaknál az új 
szabvány szerinti villámvédelmi rendszer kiépítése, új kút fúrása a biztonságos vízellátás 
érdekében, szűrőhengerek felújítása. 
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• Ivóvíz gerinc- és bekötővezetékek rekonstrukcióját, felújítását tervezzük a város 
különböző részein összesen 20 MFt értékben. Az ütemezett rekonstrukcióra, felújításra 
szükség van, melyet az egyre több meghibásodási statisztikai mutatók is alátámasztanak. 

• A meglévő, környezetszennyező szennyvízcsatornák rekonstrukciója valósul meg 
63 MFt-os tervezett költséggel. Az Ipari Parkban letelepült vállalkozások fejlesztései miatt 
(pl. a Richter Gedeon Gyógyszergyár) a jelenlegi szennyvízelvezető kapacitás jelentős 
bővítése vált szükségessé, mert a kibocsátott szennyvízmennyiségek meghaladják a 
meglévő csatornahálózat elvezető képességét (220 MFt). 

• Gépek, eszközök beszerzése, felújítása a víz- és a szennyvízágazaton az elhasználódott 
(selejtezett) vagy üzemóra szerinti (szivattyúk, kompresszorok, víztelenítő centrifugák, 
gázmotor) felújítását, pótlását szolgálja, összesen 17,3 MFt-os ráfordítással. 

• Nyírlugoson, Nyírmihálydiban és Nyírgelsén a vízműtelep és az ivóvíztisztítási technológia 
rekonstrukcióját tervezzük, 100%-os mértékű állami támogatás igénybevételével, 
156,2 MFt, illetve 180 MFt értékben. 

• 2015. évben átvett településeknél jellemzően csak felújítási tartalék összeget tervezünk, 
kivétel Ebes, Hajdúsámson és Sáránd. Az említett három településnél az ivóvíz 
rendszereken szükség szerinti szerelvény- és vezeték felújítások, a szennyvíz rendszeren 
szivattyú felújítások, Ebesen és Hajdúsámsonban átemelő felújítás valósul meg. 

 
TÁRGYI ESZKÖZ JAVÍTÁS-KARBANTARTÁS 
 
2016. évre tervezett: 

Debrecen  437,6 MFt 
Nyírlugos  7,0 MFt 
Nyírmihálydi-Nyírgelse 4,2 MFt 
Biharkeresztes-Ártánd 5,4 MFt 
2015.04.01.-én átvett települések 46,8 MFt 

ÖsszesenÖsszesen   501,0 501,0 MFtMFt   
  
Az 501,0 MFt-ból 118,1 MFt a külső vállalkozó által végzett szolgáltatás, 
389,7 MFt a saját javítás. A 2016. évre tervezett karbantartás összege Debrecen tekintetében a 
2015. évi karbantartásnak 96%-a, mely elsődlegesen az alacsony inflációs várakozásnak és a 
már elvégzett felújítások javítási költségcsökkentő hatásának eredménye. A 2015.04.01.-től 
átvett települések víziközműveinek karbantartására összességében 46,8 MFt-ot tervezünk 
fordítani, melyből saját munkavégzés 37,9 MFt. 

30. LEÁNYVÁLLALATOK MŰKÖDÉSE 
 

1. DEVÍZÉP KFT. 
 
A Devizép Kft-t (Debreceni Vízépítő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság) a 
Debreceni Vízmű Rt. 2000. 02. 21-i időponttal alapította. A társaság a Vízmű Rt. Építési 
Osztályából alakult. A Devizép Kft. 2000. február 22-én kezdte meg működését. A társaságot  
80%-ban a Debreceni Vízmű Zrt., 20%-ban magántőkével alapították. 
 
2013. június 30. fordulónappal a Devízgép Kft. beolvadt a Devizép Kft-be. A megváltozott 
tulajdonosi szerkezet: 

− 81,13 %-os tulajdonosi résszel a Debreceni Vízmű Zrt. 
−   7,89% Ujj Gyula Albert, 
−   5,49% Petrohai Gábor, 
−   5,49% Ráthonyi Ferenc rendelkezik. 

A társaság jegyzett tőkéje 2014. január 7-én leszállításra került 10 500 eFt-tal, így a társaság 
jegyzett tőkéje 25 000 eFt. 
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AZ ALAPÍTÓK ÉS A TÁRSASÁG CÉLJA 
 
A Devizép Kft. azzal a céllal alakult, hogy Debrecen város és környékén víz- szennyvíz- 
csapadékvíz hálózat építési területén tevékenykedjen. A társaság vállal kivitelezési munkákat a 
Debreceni Vízmű Zrt. és leányvállalatainak, illetve idegen megrendeléseket is teljesít. Kisebb 
volumenben foglalkozik vízvezeték építési anyagok értékesítésével. A társaság vállalja új 
vezetékek kiépítését, de a működő vezetékek hiba-elhárítására és felújítására is vállalkozik. 
 
2013.06.30. a Devízgép Kft. beolvadásával a társaság új tevékenységek végzését kezdte meg és 
költséghatékonyabban végzi tevékenységét, stabilizálta pénzügyi helyzetét, gazdálkodása újra 
nyereséges. 
 
Debreceni Vízmű Zrt. által pályáztatott, vállalt munkák elvégzése, főként vízmérő órák javítása, 
hitelesítése, beszerelése. Meghatározó még más vállalkozások megbízásából kapott munkák 
végzése, vízmérőcserék, vízórák hitelesítése és ezek kereskedelme. Az egyéb szolgáltatások 
körét főként a szivattyújavítások, lakatosmunkák, karbantartások, gépjavítások adják. 
 
A Devízép Kft. 2015. évi főbb adatai: 

− Az értékesítési tevékenységének nettó árbevétele 460,4 MFt, az összes bevétel  
463,9 MFt. 

− Az üzemi ráfordítás összege 440,7 MFt, az összes ráfordítás 441,6 MFt. 
− Az adózás előtti eredmény 21,9 MFt, az adózott eredmény 21,1 MFt. 

 
A Devízép Kft. 2014. évi főbb adatai: 

− Az értékesítési tevékenységének nettó árbevétele 404,9 MFt, az összes bevétel  
407,2 MFt. 

− Az üzemi ráfordítás összege 392,7 MFt, az összes ráfordítás 394,8 MFt. 
− Az adózás előtti eredmény 12,4 MFt, az adózott eredmény 11,5 MFt. 

 
A Kft. mérlegének eszközök és források főösszege: 

− 2015. évben 195,4 MFt, az előző évitől 13,4 MFt-tal 7,4%-kal több. 
− 2014. évben 182 MFt, az előző évitől 8 MFt-tal 4,6%-kal több, 

 
A Devízép Kft. a 2015. éves működése során 21,9 MFt adózás előtti nyereséget ért el, ebből az 
üzemi tevékenység eredménye 21,5 MFt, a pénzügyi műveletek vesztesége 0,9 MFt, a rendkívüli 
eredmény 1,3 MFt. 
 
A Debreceni Vízmű Zrt. 81,13 %-os tulajdonában lévő Devizép Kft a 2015. évi üzleti évben 
megoldotta a vállalt feladatok teljesítését és pozitív eredménnyel zárta az évet. A 2015. évi üzleti 
tervben megfogalmazott elvárás teljesült, az év közbeni likviditási gondok megszűnése 
alapvetően stabillá tette a működést. 
 
2016. ÉVI ÜZLETI TERV 
 
A feladat a tulajdonosok által elfogadott üzleti terv végrehajtása. A 2016. évi üzleti terv a pozitív 
gazdálkodási eredményt célozza meg. Az elfogadott üzleti terv továbbra is igen szigorú és 
takarékos gazdálkodást követel meg. 
 

2. DEBRECENI VÍZMŰ INGATLANFEJLESZTŐ KFT. 
 
A társaság Debreceni Vízmű Zrt. tulajdonában lévő 90%-os mértékű üzletrésze kedvezményezett 
átalakulás keretében 2015. február 28-i időponttal a Civisház Zrt tulajdonába kerül. A 
beolvadásos kiválást a Debreceni Törvényszék Cégbírósága 2015. február 27-én jegyezte be. 
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3. CIVISVÍZ KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓ KFT. 
 
A Cívisvíz Kft-t a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. 2/3 rész és a Debreceni Vízmű Zrt. 1/3 rész 
tulajdoni aránnyal létesítették 2006. február 14-én, a cégbíróság 2006. február 16-án jegyezte be. 
2008. szeptember 25-ével a Debreceni Vízmű Zrt. megvásárolta a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. 
2/3-os tulajdonrészét, így 100 %-ban a társaság tulajdonosává vált. 
 

Nádudvar Város Önkormányzata a város törzsvagyonát képező városi víziközművek 
üzemeltetési jogát koncessziós szerződés keretében 15 éves időtartamra ellenértékért átengedte 
a Debreceni Vízmű Zrt. koncessziós társaságának a Civisvíz Kft.-nek. 
 
A vállalkozás fő tevékenysége: víztermelés, ivóvíztisztítás, ivóvízellátás, szennyvízelvezetés- és 
tisztítás, települési folyékonyhulladék kezelés, szennyvíziszap-kezelés. 
A társaság a tevékenységét a tulajdonos által évenként elfogadott üzleti terv alapján végzi, az 
ellenőrzéseket a környezetvédelmi és egészségügyi feladatokat ellátó szervek látják el. 
 
A Civisvíz Kft. 2013. november 8.-án megkapta a MEKH működési engedélyét a Debreceni 
Vízmű Zrt. kötelezettségvállalásával, egy éves időtartamra, ami alatt a szervezet személyi 
állományának jogszabályban előírt követelményszintre történő felzárkóztatása szükséges. 
 
A Debreceni Vízmű Zrt. mint tulajdonos által, a koncessziós szerződés hosszú távú 
fenntarthatósága érdekében kezdeményezett koncessziós szerződés felülvizsgálatának 
Nádudvari Önkormányzattal történő megtárgyalására tett eredménytelen kísérletei miatt, a 
Civisvíz Kft. a nádudvari vízi-közmű szolgáltatást felmondta. 
 
A Civisvíz Kft. a víziközmű szolgáltatás felmondásáról tájékoztatta a Magyar Energetikai és 
Közmű-szabályozási Hivatalt, mely a 2014. december 30.-tól visszavonta a Cívisvíz Kft. 
működési engedélyét és a nádudvari vízi-közmű szolgáltatás végzésére közérdekű 
üzemeltetőként a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.-t jelölte ki. 
 
2015. évben a Civisvíz Kft összes bevétele 12 525 eFt, összes ráfordítása 6 951 eFt, adózás 
előtti eredménye 5 574 eFt. 
 
Mivel víziközmű szolgáltatást már nem végez a belföldi értékesítés nettó árbevétele 
megegyezik az alaptevékenységen kívüli tevékenység bevételével, összege 1 043 eFt, melyből a 
telefonköltség és bérleti díj továbbszámlázásának bevétele 692 eFt, az anyageladás árbevétele 
351 eFt. 
 
Az egyéb bevétel 11 078 eFt, amiből 10 519 eFt a leírt követelésekre befolyt összeg. A 
fennmaradó 559 eFt-ból 449 eFt a kapott bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok, 23 eFt a 
követelések visszaírt értékvesztése, valamint 87 eFt a tárgyi eszközök értékesítéséből származó 
bevétel (a Civisvíz Kft. volt dolgozói részére 5000 Ft+ÁFA díjon a társaság tulajdonában lévő 11 
db kerékpárt, valamint a Vízmű részére a nyomtatót 32 eFt értékben értékesítette). 
 
A pénzügyi műveletek bevétele 306 eFt. A likvid pénzeszköz nyitó értéke 2015. január 
1.-én 49 337 eFt, 2015. december 31.-én a záró állomány 2 614 eFt. Az éves összesen pénzügyi 
bevételnek a 25 984 eFt-os összegét csökkentette a pénzügyi kiadások 72 708 eFt-os összege, 
amiből 50 000 eFt a Debreceni Vízmű Zrt.-nek átadott pénzeszköz a Debreceni Vagyonkezelő 
Zrt. tagvállalatai között érvényes belső cash-pool kamat elszámolás mellett. 
A 2014. évben értékesített ivóvíz és elvezetett szennyvíz kiszámlázott mennyisége után fizetendő 
vízdíj, mint vevői kintlévőség állomány pénzügyi realizálódásának csökkenő tendenciáját 
igazolandó januárban 7 166 eFt, februárban 10 290 eFt, márciusban 1 290 eFt, áprilistól júniusig 
a 3 hónapban összesen 914 eFt, júliustól szeptemberig 2 648 eFt, az utolsó negyedévben 
297 eFt víz- és csatornadíj befizetése történt. 
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2015. december 31.-én a lejárt kintlévőség állomány 10 648 eFt, amiből 8 047 eFt a lakossági 
és 2 601 eFt a nem lakossági fogyasztók lejárt tartozása. A Civisvíz Kft. külső behajtó céggel 
kötött szerződést a kintlévőség behajtása érdekében, így a tartozások átadásra kerültek, mely az 
előbb részletezett befizetéseket eredményezte. A szerződés 2015.05.31.-én járt le. 
 
A bevétek összegét 98 eFt rendkívüli bevétel (átvállalt, elengedett, elévült követelés) növeli, ami 
a 2014. évben egyéb ráfordításként elszámolt behajtási költségátalány azon részének 
bevételként való elszámolása, amire a partner 2015. év I. negyedévében megküldte a behajtási 
költségátalány lemondó nyilatkozatot, miszerint nem kívánja érvényesíteni a költségátalányt. 
 
2015. évben az anyagjellegű ráfordítások összesen értéke 4 903 eFt: 

Ä anyagköltség 327 eFt, ami megegyezik a villamos energia költséggel (2014. évi 
fogyasztásra vonatkozó elszámoló számla értéke) 

Ä igénybe vett szolgáltatások értéke 2 195 eFt: 
− postaköltség 88 eFt (kintlévőség behajtással kapcsolatos) 
− az ügyvezetéssel összefüggő költségek a 322 eFt könyvviteli, 320 eFt könyvvizsgálói 

szolgáltatás és 51 eFt számítógép bérlet díja 
− ügyvédi díj 301 eFt 
− szakértői díj 532 eFt: vezetői és gazdasági (controlling) szakértői tevékenység a 

Debreceni Vízmű Zrt. munkavégzésével, 
− a Debreceni Vízmű Zrt.-től igénybevett folyószámla készítés, számlázás, 

adatfeldolgozás költsége 467 eFt, 
− a Credit Controll Kft. részére fizetett követelés behajtási díj 85 eFt. 

Ä egyéb szolgáltatások értéke 1 338 eFt, amiből 1 250 eFt a bankköltség, -12 eFt a 
hatósági díjak, illetékek költsége (-325 eFt a 2014. évben a Magyar Energetikai és 
Közmű-szabályozási Hivatal részére benyújtott 2015. évre vonatkozó Gördülő Fejlesztési 
Terv (GFT) eljárási díjának visszatérített összege, +300 eFt Nádudvar Város 
Önkormányzata elleni fizetési meghagyás kibocsátásának eljárási illetéke), 100 eFt pedig 
a biztosítási díj. 

Ä az eladott áruk beszerzési értéke 351 eFt és az eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 
692 eFt (szivattyú bérlet, vezetékes és mobiltelefon díjának továbbszámlázott értéke) a 
bevételben megtérülő költségtényezők. 

 
A személyi jellegű ráfordítások összesen értéke 2015. évben 1 276 eFt, a létszám 1 fő 
részmunkaidős vezető, aki 2015. április 1.-től megbízási jogviszony keretében látja el a Civisvíz 
Kft. ügyvezetői feladatait minimális díjazással (20 eFt/hó). 
 
Az egyéb ráfordítások értéke 772 eFt. 2014. évvel egyezően 2015. évben is a lejárt kintlévőség 
teljes összegére sávtól függetlenül 95 %, értékvesztést számoltunk el a működési engedély 
lejártával és a víziközmű szolgáltatási tevékenység megszűnésével összefüggésben. A 2014. 
évben még határidőn belüli, 50 %-os értékvesztéssel elszámolt kintlévőségekre 2015. évben 
elszámolt többletráfordítás összege a sávok eltolódásával 453 eFt. 101 eFt a gépjárműadó 
összege és 184 eFt a selejt saját és vásárolt készletek könyv szerinti értéke a használhatatlanná 
vált anyagok kiselejtezésével. 
 
Március 31.-ével eleget tettünk a Koncessziós Szerződés felmondásából adódó 
kötelezettségünknek: a koncesszió keretében megvalósított, önkormányzati törzsvagyon 
elemeket leltár szerint birtokba adtuk könyv szerinti értéken Nádudvar Önkormányzata részére. 
Az előző időszak visszatartott 22 445 eFt plusz áfa koncessziós díjat pénzügyileg nem 
teljesítettük, mivel a 22 063 eFt többletüzemeltetési költség elfogadása sem realizálódott az 
önkormányzat részéről. 
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A társaságunk jogi képviselője megkezdte külön eljárás keretében az igazságügyi szakértő által 
is igazolt mértékű többletüzemeltetési költség érvényesítését jogi úton a Nádudvar Város 
Önkormányzatával szemben, a közjegyzőhöz benyújtott fizetési meghagyással. Mivel az 
Önkormányzat a fizetési meghagyás szerinti követelésünkkel szemben ellentmondással élt, 
keresetünket benyújtottuk a bíróságnak a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. Igazgatóságának 
jóváhagyását követően 2016. januárban. 
A Nádudvar Város Önkormányzatával való elszámolás jogcímén 359 014 eFt tőkének és annak 
2014. december 29. napjától számított törvényes mértékű kamatának, és perben felmerült 
költségeknek a megtérítésére vonatkozó kereseti igény a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. 
Igazgatóságának döntését követően kerül benyújtásra a jogi képviselő által. 
 
2016. ÉVI TERV 
 
A Civisvíz Kft. 2016. évre tervezett adózás előtti eredménye -81 eFt veszteség, bevételeinek 
1 057 eFt-os tervezett összértékét meghaladja a ráfordítások 1 138 eFt-ra tervezett értéke. 
 
A Civisvíz Kft. nem végez víziközmű szolgáltatást, ezért a 2016. évre tervezett belföldi 
értékesítésből származó bevétele mindössze 33 eFt, ami az I. negyedéves szivattyú bérleti díj 
költségként is elszámolt továbbszámlázott bevétele (a Debreceni Vízmű Zrt.-vel kötött szivattyú 
bérleti szerződés 2016. március végén lejár). 
A követelések visszaírt értékvesztésének terv adata 320 eFt, a lejárt vevőkövetelésekből befolyt 
összeggel egyezően. 
 
A likvid pénzeszköz állomány 2016. évi terve szerint a Debreceni Vízmű Zrt.-nek átadott 50 mFt 
pénzeszköz 2016. évben is a vállalat rendelkezésére fog állni, így a Civisvíz Kft. 2016. évi üzleti 
tervében a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. tagvállalatai között érvényes belső cash-pool kamattal 
számolt kamatbevételének terve 704 eFt.  
 
Az anyagjellegű ráfordítások tervezett összege 835 eFt, ami kizárólag az adminisztrációhoz 
szükséges posta, könyvviteli, bérszámfejtési, könyvvizsgálati és ügyvédi költségeket, valamint a 
bankköltséget tartalmazza, illetve a bevételben elszámolt szivattyú bérlet közvetített 
szolgáltatások értékét. 
A személyi jellegű ráfordítások tervezett értéke 303 eFt, az ügyvezető megbízási jogviszony 
keretében minimális díjazással (20 eFt/hó) látja el a Civisvíz Kft. ügyvezetői feladatait. 
 
A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. Igazgatóságának jóváhagyását követően a Civisvíz Kft. megkezdi 
a peresítést Nádudvar Város Önkormányzatával szemben a többletüzemeltetési költségeinek 
megtérítésére és a koncessziós szerződés felmondását követő elszámolás jogi úton történő 
érvényesítésére. A peresítés költségeit az üzleti terv nem tartalmazza. 
 
 

4. AQUA NOVA HARGITA KFT. 
 

Az Aqua Nova Hargita Kft-nek 90 %-ban a Debreceni Vízmű Zrt., 10 %-ban a Debreceni 
Vagyonkezelő Zrt. a tulajdonosa. A vállalkozás alapításának éve 2005., a társaság működését 
2006-ban kezdte Székelyudvarhelyen. Az alapítás célja a vízi-közmű szolgáltatási tevékenység 
ellátása, piacnyerés Romániában szakmai tapasztalatok hasznosítása.  
Székhelye: Székelyudvarhely, Haáz Rezső utca 4 szám, Hargita megye, Románia 
TEVÉKENYSÉGE 
− Székelyudvarhely 2007. január 1-től ivóvíz-, szennyvízszolgáltatás, a vízközművek fejlesztése 
− Nagyszalonta 2007. március 22-től ivóvíz-, szennyvízszolgáltatás, a vízközművek fejlesztése 
− Zetelaka 2008. június 2-től 2012. január 19-ig szennyvízszolgáltatás 
− Madarász és három környező település 2009 novemberében megkötött szerződés alapján 

2010. január 1-től ivóvíz szolgáltatás, a vízközművek fejlesztése 
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− Parajd településen 2011. február 1-től ivóvíz- és szennyvízszolgáltatás, a víziközművek 
fejlesztése. 

Az Aqua Nova Hargita Kft. a 20 éves időtartamú koncessziós szerződés alapján 
Székelyudvarhelyen az üzemeltetési tevékenység szakmai színvonalának növelése mellett, 
kötelezettséget vállalt arra is, hogy a város leromlott állapotú víziközmű rendszerének szükséges 
rekonstrukcióját is elvégzi az elkövetkezendő években. 
 
A rekonstrukciós beruházási érték meghaladja a 8+1 millió EUR-t. A rekonstrukció során egy új 
víztisztító és vízkivételi üzem megépítésére, az elhasználódott vízvezetékek felújítására, illetve 
kicserélésére, a fogyasztási helyek vízmérő órával való felszerelésére, és a csatornahálózat 
felújítására- valamint a szennyvíztisztító telep korszerűsítésére vállalkozott. 
Az Aqua Nova Hargita Kft. a rábízott feladat ellátása érdekében biztosította a szükséges 
munkaerőt és eszközöket. 
 
2007. március 22-től Nagyszalontán a kiírt koncessziós pályázat elnyerését követően kezdetét 
vette az ivóvíz- és szennyvíz szolgáltatási tevékenység 20 év időtartamra. A 1693/2007 sz. 
koncessziós szerződés alapján vállalt kötelezettség 1 millió EUR értékű beruházás, 2 év 
időtartam alatti teljesítésére. A vállalt kötelezettséget a meghatározott időre teljesítette. 
 
Zetelakán a kiírt koncessziós pályázat elnyerését követően - a 2449/02.06.2008. számú 
koncessziós szerződés értelmében - 2008. június 02-től kezdte meg tevékenységét a szennyvíz 
szolgáltatás területén 2 év időtartamra. 2010 decemberében a szolgáltatási szerződés 
érvényességének határideje lejárt. A zetelaki Önkormányzat és a Társaság közt létrejött 
megállapodás alapján a szolgáltatást az ANH Kft. folytatta a közbeszerzés kiírásáig, 
2012.január 19-ig. 
 
Madarász és a hozzá tartozó három településen (Homorog, Marciháza és Jánosda) a 2009. 
november 19-én megkötött 3907/19.11.2009. számú szerződés értelmében 2010. január 01-től 
végez a társaság ivóvíz szolgáltatást a 20 éves koncessziós jog elnyerésével, mely 
településeken min. 100.000 EUR értékű vízi- közmű beruházást végez el. 
 

2011. február 1-től Parajd községben elkezdődött az ivóvíz- és szennyvíz szolgáltatási 
tevékenység a 202/25.01.2011 sz. koncessziós szerződés alapján 7 éves koncessziós jog 
elnyerésével és ez által kötelezettséget vállalt 100 000 EUR értékű beruházás 1 év időtartam 
alatti teljesítésére. 
 

Aqua Nova Hargita Kft. célkitűzéseit a víziközmű szolgáltatás ellátásának területén a Debreceni 
Vízmű Zrt. tulajdonosi felügyelet mellett, szakmai segítségnyújtásával valósítja meg 
 
A vállalt és teljesített beruházások: 
 
2006-2015. időszakban 41 200 372 Ron (10 188 396 Eur) értékben valósítottunk meg beruházást 
(tárgyi eszközök értékesítése miatt lecsökkentett összérték: -57 220 Ron; 13 712 Eur). 
Ebből működési beruházás 1 334 763 Ron (369 211 Eur) és közmű beruházás 39 865 609 Ron 
(9 819 185 Eur). 
A működési beruházásokból 2015. év végén aktivált 1 306 338 Ron (363 020 Eur) és 
folyamatban lévő 85 644 Ron (19 903 Eur). 
A közmű beruházásaink mind aktiváltak a tárgyidőszak végén. Értékük 39 865 609 Ron  
(9 819 185 Eur). 
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Az értékesített ivóvíz és az elvezetett szennyvíz mennyiségek alakulása 2011-2015. években 
(ezer m3): 

Szolgáltatás/ Évek 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 
− ivóvíz 2 647,4 2 628,9 2 580,7 2 427,1 2 445,5 
− szennyvíz 2 196,8 2 121,0 2 082,4 1 972,3 1 961,5 

 
A 2015. évi szolgáltatási mennyiség a 2011. évinek az ivóvíz-szolgáltatásnál 92,4%-a, a 
szennyvízszolgáltatásnál 89,3%. Az eltelt évek alatt a vízközmű-szolgáltatásra a folyamatos 
mennyiségi csökkenés volt a jellemző. 
 
Az ANH Kft. bevétel-, ráfordítás, adózás előtti eredmény alakulása 2007-2015. években (ezer 
Ron): 

 
 
Az ANH Kft. 2015. évi: 
−  üzemi eredménye 2 343 ezer Ron nyereség, 
−  a pénzügyi műveletek eredménye -1 087 ezer Ron veszteség, 
−  az adózás előtti eredménye 1 256 Ron nyereség, 
−  adózott eredménye 1 068 ezer Ron nyereség, 
−  mérleg szerinti eredmény 1 006 ezer Ron osztalékfizetés figyelembevétele után: 62 ezer Ron 

nyereség. 
 
A társaság üzemi tevékenységének eredménye 2015. évben 107,7%-a a 2014. évinek. A 
pénzügyi műveletek vesztesége 2015. évben 486 ezer Ron-nal több mint a 2014. évi veszteség. 
Az árfolyamnyereség és veszteség hatása döntően befolyásolta a 2015. évi adózás előtti 
eredmény nagyságát. 
 
LIKVIDITÁS 
 
2015. év végi pénzeszközállomány 2 512 143 Ron, 264 290 Ron-nal több a tervezettnél. 
Az év során a Kft. bevételeinek összege 16.710.901 Ron, kiadásainak összege 15.713.606 Ron.  
A bevételek 3,1%-kal haladják meg a tervezettet, ennek oka a 2015. évben jóváhagyott díjemelés, 
valamint az értékesített mennyiségek kismértékű növekedése a tervhez képest (ivóvíz +2%, 
szennyvíz +1,6%). 
A kiadások 1,6%-kal magasabbak a tervezettnél, melyet többek között az osztalékfizetés és a 
nagyobb értékű ÁFA befizetés indokol. 
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Tulajdonosi kölcsönök törlesztését 95 054 Ron értékben, kamatfizetési kötelezettségüket a 
tulajdonosok felé 29 525 Ron értékben teljesítettek.  
Beruházási hitel törlesztést 1 702 493 Ron értékben eszközöltek, Kamatot ezekre a hitelekre 
515 219 Ron értékben fizettek a tervezett 526 654 Ron-nal szemben. 
 
KINTLÉVŐSÉG 
 
Összkintlévőség értéke 2015. december végén 964 623 Ron, mely érték 5,95%-a a valós éves 
árbevételnek. 
 

ANH Követelések 2014. év 
végén 

2015. év 
végén 

Változás 

Ron % 
Összes követelés, amiből:  1 050 565 964 623 -85 942 -8,2 
  - Lejárt követelés 536 328 498 275 -38 053 -7,1 
  - Határidőn belüli követelés 514 237 466 348 -47 889 -9,3 

 

 
A szolgáltatás megszüntetésével sikerült több nagyfogyasztónktól behajtani a tartozásukat. 
Ezekkel az eszközökkel és szóbeli felszólítással továbbra is arra törekszünk, hogy a kintlévőség 
csökkenő tendenciát mutasson. 
 
LÉTSZÁM, SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK 
 
A foglalkoztatott létszám a tárgyév végén 110 fő, a tervezett 111 fővel szemben (bázis év végi 
létszám 111 fő volt).  
A személyi jellegű ráfordítások 2015. évi összege 4 115 767 Ron, ebből bérköltség  
3 115 225 Ron, személyi jellegű egyéb kifizetések 291 341 Ron, bérjárulékok 709 201 Ron. 
 
MÉRLEGTÉTELEK ALAKULÁSA 
 
 
 
 
Az eszközök és a források 
főösszege 2015. év végén 
37 576 110 Ron, a változás 2014. 
évhez képest +83 014 Ron (+0,2%).  

  Ron 
Eszközök értéke  2014.12.31 2015.12.31. 

− Befektetett eszközök  33 880 216 32 583 796 
− Forgóeszközök  2 693 278 3 979 983 
− Aktív időbeli elhatárolások  919 602 1 012 331 

Eszközök összesen 37 493 096 37 576 110 
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A tényezők változása: 
− befektetett eszközök         -3,8% 
− forgóeszközök                +47,8% 
− aktív időbeli elhatárolás +10,1% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Ron 
Források értéke  2014.12.31. 2014.12.31. 

− Saját tőke 12 239 166 12 495 007 
− Céltartalékok 0  0 
− Kötelezettségek 25 029 517 24 443 800 
− Passzív időbeli elhatárolások 224 413 637 303 

Források összesen         37 493 096 37 576 110 
 
A tényezők változása (%): 
− saját tőke                        +2,1 
− céltartalékok                          0,0 
− kötelezettségek                   -2,3 
− passzív időbeli elhat.      +184,0 
 
2016. ÉVI ÜZLETI TERV 
 
Az ANH Kft. értékesítési árbevételi terve 2,3%-kal, 291 172 Ron-nal magasabb a bázis évhez 
képest, melyet az alábbi tényezők befolyásolnak: 

- az értékesített ivóvíz volumene 2%-os és a szennyvíz 1,4%-os mennyiségi csökkenése a 
tervben a 2015. évi tényleges mennyiséghez képest, 

- 2016. évben nem számolunk díjemeléssel, 
- 2016. évben nagyobb mértékű szennyvízhálózati rácsatlakozásra számítunk a fogyasztók 

részéről (jogszabálymódosítás eredményeként), 
- jelentős önkormányzati megrendelések épültek be a tervbe (vezetékcsere 

Székelyudvarhelyen). 
 
Üzemi tevékenységünk költsége összesen 6,2%-kal, 683 011 Ron-nal van többre tervezve a 
2015. évitől, egyrészt a jelentősebb költségelemeknél növekedésre számítunk, másrészt az 
országos bruttó minimálbér 19,05%-os változása okoz költségnövekedés a személyi jellegű 
ráfordításoknál. 
Pénzügyi műveletek bevételeinél szerepel a devizás ügyeletek és a hitelállomány lejben való 
felértékelésekor a devizák árfolyamának kedvező alakulására számítva 1 119 137 Ron éves 
szintű bevétel, a ráfordításoknál a 2015. évre deviza árfolyamkülönbségből származó 
veszteséggel számolunk 1 408 760 Ron értékben. 
A tervezett pénzügyi műveletek eredménye cégszinten 289 623 Ron veszteség, nagyrészt a 
tulajdonosi és beruházási hitelekre kifizetett kamatköltségek miatt. 
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Az ANH Kft. cégszintű eredményét 1 3410 312 Ron nyereségszintre terveztük, melynek 
telephelyenkénti bontása: 
 

− Székelyudvarhely    1 198 295 Ron nyereség 
− Nagyszalonta        115 216 Ron nyereség 
− Madarász         42 692 Ron nyereség 
− Parajd         54 109 Ron nyereség. 


