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I. Víziközmű szolgáltatás díjai 

 

2020. január 01-én hatályos díjai 
 

SZJ: 41.00.20.0  Vízelosztás 
SZJ: 90.01.11.  Szennyvíz gyűjtése, kezelése 
ÁFA:    27 % 

 
 
1. Debrecen város területén az ivóvíz- és közüzemi szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás- 

és kezelés szolgáltatás díjai az alábbiak: 
  
 
 
            A lakosság részére nyújtott közüzemi szolgáltatás ivóvizet mérő fő- és mellékvízmérőhöz 

kapcsolódó alap,- és fogyasztással arányos díjai (2013. július 01-től): 
 

Sorszám: A B C D E 

1. Megnevezés Ivóvízszolgáltatás Szennyvízszolgáltatás 

 

2. 

 

Vízmérő átmérő 
(mm) 

Nettó alapdíj, 
fogyasztási 
helyenként  
(Ft/hónap) 

Nettó 
fogyasztási 

díj 
 (Ft/m3) 

Nettó alapdíj, 
fogyasztási helyenként 

(Ft/hónap) 

Nettó 
fogyasztási díj 

 (Ft/m3) 

3. 13 – 20 92,34  

 

220,41 

92,34  

 

175,23 

4. 25 – 32 369,18 184,59 

5. 40 – 65 1476,81 738,45 

6. 80 – 125 5907,42 2953,71 

7. 150 - 14768,46 7384,23 

            A díjak az általános forgalmi adó összegét nem tartalmazzák. 
 
 
 
            Költségvetési szervek lakossági célú közüzemi szolgáltatás ivóvizet mérő fő- és 

mellékvízmérőhöz kapcsolódó alap,- és fogyasztással arányos díjai (2013. január 01-től): 
 

Sorszám: A B C D E 

1. Megnevezés Ivóvízszolgáltatás Szennyvízszolgáltatás 

 

2. 

 

Vízmérő átmérő 
(mm) 

Nettó alapdíj, 
fogyasztási 
helyenként  
(Ft/hónap) 

Nettó 
fogyasztási 

díj 
 (Ft/m3) 

Nettó alapdíj, 
fogyasztási helyenként 

(Ft/hónap) 

Nettó 
fogyasztási díj 

 (Ft/m3) 

3. 13 – 20 102,60  

 

244,90 

102,60  

 

194,70 

4. 25 – 32 410,20 205,10 

5. 40 – 65 1640,90 820,50 

6. 80 – 125 6563,80 3281,90 

7. 150 - 16409,40 8204,70 

           A díjak az általános forgalmi adó összegét nem tartalmazzák. 
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 Gazdálkodó szervezetek részére nyújtott közüzemi szolgáltatás ivóvizet mérő fő- és 
mellékvízmérőhöz kapcsolódó alap,- és fogyasztással arányos díjai (2013. január 01-től): 

 
Sorszám: A B C D E 

1. Megnevezés Ivóvízszolgáltatás Szennyvízszolgáltatás 

 

2. 

 

Vízmérő átmérő 
(mm) 

Nettó alapdíj, 
fogyasztási 
helyenként  
(Ft/hónap) 

Nettó 
fogyasztási 

díj 
 (Ft/m3) 

Nettó alapdíj, 
fogyasztási helyenként 

(Ft/hónap) 

Nettó 
fogyasztási díj 

 (Ft/m3) 

3. 13 – 20 102,60  

 

244,90 

102,60  

 

272,30 

4. 25 – 32 410,20 205,10 

5. 40 – 65 1640,90 820,50 

6. 80 – 125 6563,80 3281,90 

7. 150 - 16409,40 8204,70 

 
  A díjak az általános forgalmi adó összegét nem tartalmazzák. 
 

 
 
 
2. Debrecenben a távhőszolgáltató rendszert üzemeltető gazdálkodó szervezetek 2013. 

január 01-től a nem lakossági fogyasztókra vonatkozóan az alábbi alapdíjat és 
fogyasztással arányos díjat fizetik a szolgáltatónak: 

 
Sorszám: A B C D E 

1. Megnevezés Ivóvízszolgáltatás Szennyvízszolgáltatás 

 

2. 

 

Vízmérő átmérő 
(mm) 

Nettó alapdíj, 
fogyasztási 
helyenként  
(Ft/hónap) 

Nettó 
fogyasztási 

díj 
 (Ft/m3) 

Nettó alapdíj, 
fogyasztási helyenként 

(Ft/hónap) 

Nettó 
fogyasztási díj 

 (Ft/m3) 

3. 13 – 20 102,60  

 

232,70 

102,60  

 

184,90 

4. 25 – 32 410,20 205,10 

5. 40 – 65 1640,90 820,50 

6. 80 – 125 6563,80 3281,90 

7. 150 - 16409,40 8204,70 

A díjak az általános forgalmi adó összegét nem tartalmazzák. 
 
 
 Debrecenben a távhőszolgáltató rendszert üzemeltető gazdálkodó szervezetek lakossági 

fogyasztókra vonatkozóan 2013. július 01-től az alábbi alapdíjat és fogyasztással arányos 
díjat fizetik a szolgáltatónak: 

 
Sorszám: A B C D E 

1. Megnevezés Ivóvízszolgáltatás Szennyvízszolgáltatás 

 

2. 

 

Vízmérő átmérő 
(mm) 

Nettó alapdíj, 
fogyasztási 
helyenként  
(Ft/hónap) 

Nettó 
fogyasztási 

díj 
 (Ft/m3) 

Nettó alapdíj, 
fogyasztási helyenként 

(Ft/hónap) 

Nettó 
fogyasztási díj 

 (Ft/m3) 

3. 13 – 20 92,34  

 

209,43 

92,34  

 

166,41 

4. 25 – 32 369,18 184,59 

5. 40 – 65 1476,81 738,45 

6. 80 – 125 5907,42 2953,71 

7. 150 - 14768,46 7384,23 

A díjak az általános forgalmi adó összegét nem tartalmazzák. 
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3. Debrecen város belterületén közfürdőt üzemeltető gazdasági társaság, aki az általa 

üzemeltetett közfürdő területén kialakított saját kútból származó termálvizet vagy gyógyvizet 
is felhasznál a medencék töltéséhez, 2013. január 01-től az alábbi alapdíjat és 
szolgáltatási díjat fizeti a szolgáltatónak: 

 
Sorszám: A B C D E 

1. Megnevezés Ivóvízszolgáltatás Szennyvízszolgáltatás 

 

2. 

 

Vízmérő átmérő 
(mm) 

Nettó alapdíj, 
fogyasztási 
helyenként  
(Ft/hónap) 

Nettó 
fogyasztási 

díj 
 (Ft/m3) 

Nettó alapdíj, 
fogyasztási helyenként 

(Ft/hónap) 

Nettó 
fogyasztási díj 

 (Ft/m3) 

3. 13 – 20 102,60  

 

3,00 

102,60  

 

2,00 

4. 25 – 32 410,20 205,10 

5. 40 – 65 1640,90 820,50 

6. 80 – 125 6563,80 3281,90 

7. 150 - 16409,40 8204,70 

A díjak az általános forgalmi adó összegét nem tartalmazzák. 
 
 
4. Vízterhelési díj összege (a 2003. évi LXXXIX. tv. 10. §, illetve a 207/2003.(XII.24.) 

Kormányrendelet 7. § (1) és (2) bekezdése alapján )  2015. január 01-től: 
  4,75 Ft/m3 + Áfa 
 Vízterhelési díj a 2013. évi LIV. tv. 4. § (1) bek. alapján 
 lakossági fogyasztókra vonatkozóan 2015. január 01-től: 4,27 Ft/m3 + Áfa 

 Alapja:  

≈ a fogyasztók által kibocsátott és mért szennyvízmennyiség, illetve annak hiányában; 

≈ az elfogyasztott ivóvízmennyiségnek – csökkentve locsolási kedvezmény és az 
öntözési mellékmérőn mért mennyiséggel – megfelelően számlázott 
szennyvízmennyiség (közcsatornával ellátott ingatlanoknál); 

≈ a kötelező közszolgáltatás keretében igénybe vett nem közművel összegyűjtött 
szennyvíz beszállított mennyisége (közcsatornával el nem látott ingatlanoknál); 

≈ a nem kötelező közszolgáltatás keretében a nem közművel összegyűjtött szennyvíz 
beszállított mennyisége. 

 

5. Locsolási kedvezmény 

Nem vehető figyelembe a szennyvíz mennyiségének meghatározásánál elkülönített mérés 
hiányában a lakossági felhasználó által a házi-kert öntözéséhez május 01-től – szeptember 
30-ig terjedő időszakban az elszámolás alapjául szolgáló ivóvízfogyasztás 10 százaléka, ha 
ezen igényét a szolgáltatónál írásbeli nyilatkozattal bejelentette (locsolási kedvezmény). 

 

 

6. Megállapodás alapján számított kedvezmény a 2013. január 31-i időpontig kötött 
megállapodásra vonatkozóan: 

a.) Az a gazdálkodási célú fogyasztó, aki a saját víztermelő kapacitását részben, vagy 
egészben közüzemi ivóvíz szolgáltatással váltotta ki és az éves vízfogyasztása eléri 
legalább 

  100 000 m3-t 25 % 

  100 - 300 000 m3-t 30 % 

  300 000 m3 felett 35 % kedvezményre jogosult  

 az érvényes gazdálkodói fogyasztással arányos vízdíjból. 
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Sorszám: A B C D E 

1. Megnevezés Ivóvízszolgáltatás Szennyvízszolgáltatás 

 

2. 

 

Vízmérő átmérő 
(mm) 

Nettó alapdíj, 
fogyasztási 
helyenként  
(Ft/hónap) 

Nettó 
fogyasztási 

díj 
 (Ft/m3) 

Nettó alapdíj, 
fogyasztási helyenként 

(Ft/hónap) 

Nettó 
fogyasztási díj 

 (Ft/m3) 

3. 13 – 20 102,60  

 

244,90 

102,60 Gazdálkodói 

díj: 

272,30 

4. 25 – 32 410,20 205,10 

5. 40 – 65 1640,90 820,50 

6. 80 – 125 6563,80 3281,90 

7. 150 - 16409,40 8204,70 

A díjak az általános forgalmi adó összegét nem tartalmazzák. 

 
b.) Amennyiben a gazdálkodási célú fogyasztó éves közüzemi vízfogyasztása – a 

hiteles mérési adatok alapján – egy naptári évet követően nem éri el a fentiekben 
meghatározott mértéket, a szolgáltató jogosult a fogyasztást a kedvezmény nélküli 
vízdíjra módosítani. 

c.) Az ingatlantulajdonos köteles a közszolgáltatónak 8 napon belül bejelenteni 
személyes adatait (a közszolgáltatási igénybevevő neve, lakcíme, születési helye 
és ideje, anyja neve), ha tulajdonosváltozás, vagy egyéb ok folytán a 
közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik. 

 

 

 

7. Ártánd község közigazgatási területén 2015. január 01-én érvényes csatornadíj: 

 Lakossági fogyasztókra vonatkozó csatornadíj 2013. július 01-től: 

≈ szennyvízelvezetés és tisztítás lakossági díja: 297,18 Ft/m3+Áfa 

≈ lakossági alapdíj: 323,10 Ft/hó/fogyasztási hely+Áfa 

≈ lakossági vízterhelési díj 2014.01.01-től: 3,78 Ft/m3+Áfa 

 
 Nem lakossági fogyasztókra vonatkozó csatornadíj 2013. január 01-től: 

≈ szennyvízelvezetés és tisztítás díja: 330,20 Ft/m3+Áfa 

≈ alapdíj: 359,00 Ft/hó/fogyasztási hely+Áfa 

≈ vízterhelési díj 2014.01.01-től: 4,20 Ft/m3+Áfa 

 

Ártánd község közigazgatási területe 2015. április 01. napjától az alábbi ivóvíz 
szolgáltatási díjakkal egészül ki 

 Lakossági ivóvíz díjak 

≈ lakossági ivóvízdíj: 265,50 Ft/m3+ Áfa 

≈ lakossági alapdíj: 243,00 Ft/hó/fogyasztási hely+Áfa 

 
 

 Nem lakossági ivóvíz díjak 

≈ nem lakossági ivóvízdíj: 295,00 Ft/m3+Áfa 

≈ alapdíj: 270,00 Ft/hó/fogyasztási hely+Áfa 
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8. Bagamér nagyközség területén 2019. január 1-től érvényes ivóvíz és szennyvízdíj:  
 
 Lakossági ivóvízdíj 

≈ lakossági ivóvízdíj: 265,50 Ft/m3+ÁFA  
≈ lakossági alapdíj: 243,00 Ft/hó/fogyasztói hely +ÁFA 

 

 Nem lakossági ivóvízdíj 
≈ nem lakossági ivóvízdíj: 295,00 Ft/m3+ÁFA  
≈ nem lakossági alapdíj: 270,00 Ft/hó/fogyasztói hely +ÁFA 

 
 Lakossági szennyvízdíjak 

 lakossági szennyvízdíj: 383,40 Ft/m3+ÁFA 
 lakossági alapdíj: 256,50 Ft/hó/fogyasztási hely+Áfa 
 lakossági vízterhelési díj: 5,292 Ft/m3+ÁFA 

 
 Nem lakossági szennyvízdíjak 

 nem lakossági szennyvízdíj: 426,00 Ft/m3+ÁFA 
 nem lakossági alapdíj: 285,00 Ft/hó/fogyasztási hely+Áfa 
 nem lakossági vízterhelési díj: 8,44 Ft/m3+ÁFA 

 

9. Bedő község területén 2015. április 01-én érvényes ivóvízdíj: 

 Lakossági ivóvíz díjak 

≈ lakossági ivóvízdíj: 265,50 Ft/m3+ Áfa 

≈ lakossági alapdíj: 243,00 Ft/hó/fogyasztási hely+Áfa 

 
 Nem lakossági ivóvíz díjak 

≈ nem lakossági ivóvízdíj: 295,00 Ft/m3+Áfa 

≈ alapdíj: 270,00 Ft/hó/fogyasztási hely+Áfa 

 
 
10. Berekböszörmény község területén 2015. április 01-én érvényes ivóvízdíj: 

 Lakossági ivóvíz díjak 

≈ lakossági ivóvízdíj: 265,50 Ft/m3+ Áfa 

≈ lakossági alapdíj: 243,00 Ft/hó/fogyasztási hely+Áfa 

 
 Nem lakossági ivóvíz díjak 

≈ nem lakossági ivóvízdíj: 295,00 Ft/m3+Áfa 

≈ alapdíj: 270,00 Ft/hó/fogyasztási hely+Áfa 

 
 
11. Biharkeresztes város közigazgatási területén 2015. január 01-én érvényes csatornadíj: 

 Lakossági fogyasztókra vonatkozó csatornadíj 2013. július 01-től: 

≈ szennyvízelvezetés és tisztítás lakossági díja: 311,94 Ft/m3+Áfa 

≈ lakossági alapdíj: 305,55 Ft/hó/fogyasztási hely+Áfa 

≈ lakossági vízterhelési díj 2014.01.01-től:  3,78 Ft/m3+Áfa 

 
 Nem lakossági fogyasztókra vonatkozó csatornadíj 2013. január 01-től: 

≈ szennyvízelvezetés és tisztítás díja: 346,60 Ft/m3+Áfa 

≈ alapdíj: 339,50 Ft/hó/fogyasztási hely+Áfa 

≈ vízterhelési díj 2014.01.01-től:    4,20  Ft/m3+Áfa 
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Biharkeresztes város közigazgatási területén 2015. április 01. napjától az alábbi ivóvíz 
szolgáltatási díjakkal egészül ki 

 Lakossági ivóvíz díjak  

≈ lakossági ivóvízdíj: 265,50Ft/m3+ Áfa 

≈ lakossági alapdíj: 243,00Ft/hó/fogyasztási hely+Áfa 

 
 Nem lakossági ivóvíz díjak  

≈ nem lakossági ivóvízdíj: 295,00Ft/m3+Áfa 

≈ alapdíj: 270,00Ft/hó/fogyasztási hely+Áfa 

 
 
12. Bihartorda község területén 2015. április 01-én érvényes ivóvízdíj: 

 Lakossági ivóvíz díjak 

≈ lakossági ivóvízdíj: 265,50Ft/m3+ Áfa 

≈ lakossági alapdíj: 243,00Ft/hó/fogyasztási hely+Áfa 

 
 Nem lakossági ivóvíz díjak 

≈ nem lakossági ivóvízdíj: 295,00Ft/m3+Áfa 

≈ alapdíj: 270,00Ft/hó/fogyasztási hely+Áfa 

 
 
13. Bojt község területén 2015. április 01-én érvényes ivóvízdíj: 

 Lakossági ivóvíz díjak 

≈ lakossági ivóvízdíj: 265,50Ft/m3+ Áfa 

≈ lakossági alapdíj: 243,00Ft/hó/fogyasztási hely+Áfa 

 
 Nem lakossági ivóvíz díjak 

≈ nem lakossági ivóvízdíj: 295,00Ft/m3+Áfa 

≈ alapdíj: 270,00Ft/hó/fogyasztási hely+Áfa 

 
 
14. Derecske város területén 2017. január 01-én érvényes ivóvíz és szennyvízdíj: 

 Lakossági ivóvíz díjak 

≈ lakossági ivóvízdíj: 258,30Ft/m3+ Áfa 

 
 Nem lakossági ivóvíz díjak 

≈ nem lakossági ivóvízdíj: 287,00Ft/m3+Áfa 

 
 Lakossági szennyvízdíj 

≈ lakossági szennyvízdíj: 151,20Ft/m3+ Áfa 

≈ lakossági vízterhelési díj: 6,38Ft/m3+Áfa 

 

 

 Nem lakossági szennyvízdíj 

≈ nem lakossági szennyvízdíj: 168,00Ft/m3+ Áfa 

≈ nem lakossági vízterhelési díj: 7,09Ft/m3+Áfa 
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15. Ebes község területén 2015. április 01-én érvényes ivóvíz és szennyvízdíj: 

 Lakossági ivóvíz díjak 

≈ lakossági ivóvízdíj: 243,90Ft/m3+ Áfa 

≈ lakossági alapdíj: 225,00Ft/hó/fogyasztási hely+Áfa 

 
 Nem lakossági ivóvíz díjak 

≈ nem lakossági ivóvízdíj: 271,00Ft/m3+Áfa 

≈ alapdíj: 250,00Ft/hó/fogyasztási hely+Áfa 

 
 Lakossági fogyasztókra vonatkozó szennyvízdíj 

≈ szennyvízelvezetés és tisztítás díja: 175,23Ft/m3+ Áfa 

≈ lakossági vízterhelési díj: 4,27Ft/m3+Áfa 

 

 Nem lakossági fogyasztókra vonatkozó szennyvízdíj 

≈ szennyvízelvezetés és tisztítás díja: 285,00Ft/m3+ Áfa 

≈ vízterhelési díj: 4,75Ft/m3+Áfa 

 

 Magyar Sajt Kft-től fogadott szennyvíz díjak 

≈ szennyvízelvezetés és tisztítás díja: 156,25Ft/m3+ Áfa 

≈ vízterhelési díj: 4,75Ft/m3+Áfa 

 
16. Esztár község területén 2015. április 01-én érvényes ivóvízdíj: 

 Lakossági ivóvíz díjak 

≈ lakossági ivóvízdíj: 265,50Ft/m3+ Áfa 

≈ lakossági alapdíj: 243,00Ft/hó/fogyasztási hely+Áfa 

 
 Nem lakossági ivóvíz díjak 

≈ nem lakossági ivóvízdíj: 295,00Ft/m3+Áfa 

≈ alapdíj: 270,00Ft/hó/fogyasztási hely+Áfa 

 
 Lakossági szennyvízdíjak 2015. december 01-től 

≈ lakossági szennyvízdíj:: 327,60Ft/m3+ Áfa 

≈ lakossági alapdíj: 356,40Ft/hó/fogyasztói hely+Áfa 

≈ lakossági vízterhelési díj: 6,03Ft/m3+Áfa 

 
 Nem lakossági szennyvízdíjak 2015. december 01-től 

≈ nem lakossági szennyvízdíj: 364,00Ft/m3+ Áfa 

≈ nem lakossági alapdíj: 396,00Ft/m3+Áfa 

≈ nem lakossági vízterhelési díj: 6,71Ft/m3+Áfa 

 
 
17. Fülöp község területén 2019. január 1-től érvényes ivóvíz és szennyvízdíj:  
 

Lakossági ivóvízdíjak 
 lakossági ivóvízdíj: 265,50 Ft/m3+ÁFA 
 lakossági alapdíj: 243,00  Ft/hó/fogyasztói hely+ÁFA 
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Nem lakossági ivóvízdíjak             
 nem lakossági ivóvízdíj:  295,00 Ft/m3+ÁFA 
 nem lakossági alapdíj: 270,00 Ft/hó/fogyasztói hely+ÁFA 

 
Lakossági szennyvízdíjak 
 lakossági szennyvízdíj: 220,50 Ft/m3+ÁFA 
 lakossági alapdíj:  198,00 Ft/hó/fogyasztói hely+ÁFA 
 lakossági vízterhelési díj:     5,40 Ft/m3+Áfa 

 
Nem lakossági szennyvízdíjak             
 nem lakossági szennyvízdíj: 245,00 Ft/m3+ÁFA 
 nem lakossági alapdíj: 220,00 Ft/hó/fogyasztói hely+ÁFA 
 nem lakossági vízterhelési díj:    8,144 Ft/m3+Áfa 

        
 

18. Hajdúbagos község területén 2015. április 01-én érvényes ivóvízdíj: 

 Lakossági ivóvíz díjak 

≈ lakossági ivóvízdíj: 265,50Ft/m3+ Áfa 

≈ lakossági alapdíj: 243,00Ft/hó/fogyasztási hely+Áfa 

 Nem lakossági ivóvíz díjak 

≈ nem lakossági ivóvízdíj: 295,00Ft/m3+Áfa 

≈ alapdíj: 270,00Ft/hó/fogyasztási hely+Áfa 

 
 Lakossági szennyvízdíjak 2015. december 01-től 

≈ lakossági szennyvízdíj: 233,79Ft/m3+ Áfa 

≈ lakossági alapdíj: 198,00Ft/hó/fogyasztói hely+Áfa 

≈ lakossági vízterhelési díj: 5,13Ft/m3+Áfa 

 
 Nem lakossági szennyvízdíjak 2015. december 01-től 

≈ nem lakossági szennyvízdíj: 259,77Ft/m3+ Áfa 

≈ nem lakossági alapdíj: 220,00Ft/m3+Áfa 

≈ nem lakossági vízterhelési díj: 5,70Ft/m3+Áfa 

 
 
19. Hajdúsámson város területén 2015. április 01-én érvényes ivóvíz és szennyvízdíj: 

 Lakossági ivóvíz díjak 

≈ lakossági ivóvízdíj: 243,90Ft/m3+ Áfa 

≈ lakossági alapdíj: 225,00Ft/hó/fogyasztási hely+Áfa 

 
 Nem lakossági ivóvíz díjak 

≈ nem lakossági ivóvízdíj: 271,00Ft/m3+Áfa 

≈ alapdíj: 250,00Ft/hó/fogyasztási hely+Áfa 

 
 Lakossági fogyasztókra vonatkozó szennyvízdíj  

≈ szennyvízelvezetés és tisztítás díja: 175,23Ft/m3+ Áfa 

≈ lakossági alapdíj: 92,34Ft/m3+Áfa 

≈ lakossági vízterhelési díj: 4,27Ft/m3+Áfa 
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 Közületi fogyasztókra vonatkozó szennyvízdíj 

≈ szennyvízelvezetés és tisztítás díja: 281,00Ft/m3+ Áfa 

≈ alapdíj: 200,00Ft/m++Áfa 

≈ vízterhelési díj: 4,75Ft/m3+Áfa 

 

 Gazdálkodói fogyasztókra vonatkozó szennyvízdíj 

≈ szennyvízelvezetés és tisztítás díja: 301,00Ft/m3+ Áfa 

≈ alapdíj: 200,00Ft/m++Áfa 

≈ vízterhelési díj: 4,75Ft/m3+Áfa 

 
 
20. Hajdúszovát község területén 2017. január 01-én érvényes ivóvíz és szennyvízdíj: 

 Lakossági ivóvíz díjak 

≈ lakossági ivóvízdíj: 265,50Ft/m3+ Áfa 

≈ lakossági alapdíj: 243,00Ft/hó/fogyasztási hely+Áfa 

 
 Nem lakossági ivóvíz díjak 

≈ nem lakossági ivóvízdíj: 295,00Ft/m3+Áfa 

≈ nem lakossági alapdíj: 270,00Ft/hó/fogyasztási hely+Áfa 
 Lakossági fogyasztókra vonatkozó szennyvízdíj 

≈ lakossági szennyvízdíj: 324,00Ft/m3+ Áfa 

≈ lakossági alapdíj: 211,5Ft/hó/fogyasztási hely+Áfa 

≈ lakossági vízterhelési díj: 6,29Ft/m3+Áfa 

 

 Nem lakossági fogyasztókra vonatkozó szennyvízdíj 

≈ nem lakossági szennyvízdíj: 360,00Ft/m3+ Áfa 

≈ nem lakossági alapdíj: 235,00Ft/hó/fogyasztási hely+Áfa 

≈ nem lakossági vízterhelési díj: 6,99Ft/m3+Áfa 

 
 
21. Hencida község területén 2015. április 01-én érvényes ivóvízdíj: 

 Lakossági ivóvíz díjak 

≈ lakossági ivóvízdíj: 265,50Ft/m3+ Áfa 

≈ lakossági alapdíj: 243,00Ft/hó/fogyasztási hely+Áfa 

 
 Nem lakossági ivóvíz díjak 

≈ nem lakossági ivóvízdíj: 295,00Ft/m3+Áfa 

≈ alapdíj: 270,00Ft/hó/fogyasztási hely+Áfa 

 
22. Hosszúpályi, Hosszúpályi-Sóstó területén 2017. január 01-én érvényes ivóvíz és 

szennyvízdíj: 

 Lakossági ivóvíz díjak 

≈ lakossági ivóvízdíj: 265,50Ft/m3+ Áfa 

≈ lakossági alapdíj: 243,00Ft/hó/fogyasztási hely+Áfa 

 
 Nem lakossági ivóvíz díjak 

≈ nem lakossági ivóvízdíj: 295,00Ft/m3+Áfa 

≈ nem lakossági alapdíj: 270,00Ft/hó/fogyasztási hely+Áfa 
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 Lakossági fogyasztókra vonatkozó szennyvízdíj 

≈ lakossági szennyvízdíj: 220,50Ft/m3+ Áfa 

≈ lakossági alapdíj: 198,00Ft/hó/fogyasztási hely+Áfa 

≈ lakossági vízterhelési díj: 5,13Ft/m3+Áfa 

 

 Nem lakossági fogyasztókra vonatkozó szennyvízdíj 

≈ nem lakossági szennyvízdíj: 245,00Ft/m3+ Áfa 

≈ nem lakossági alapdíj: 220,00Ft/hó/fogyasztási hely+Áfa 

≈ nem lakossági vízterhelési díj: 5,70Ft/m3+Áfa 

 
 
23. Kismarja község területén 2017. január 01-én érvényes ivóvízdíj: 

 Lakossági ivóvíz díjak 

≈ lakossági ivóvízdíj: 265,50Ft/m3+ Áfa 

≈ lakossági alapdíj: 243,00Ft/hó/fogyasztási hely+Áfa 

 
 Nem lakossági ivóvíz díjak 

≈ nem lakossági ivóvízdíj: 295,00Ft/m3+Áfa 

≈ nem lakossági alapdíj: 270,00Ft/hó/fogyasztási hely+Áfa 

 

 

24. Kokad község területén 2017. január 01-én érvényes ivóvízdíj: 

 Lakossági ivóvíz díjak 

≈ lakossági ivóvízdíj: 265,50Ft/m3+ Áfa 

≈ lakossági alapdíj: 243,00Ft/hó/fogyasztási hely+Áfa 

 
 Nem lakossági ivóvíz díjak 

≈ nem lakossági ivóvízdíj: 295,00Ft/m3+Áfa 

≈ nem lakossági alapdíj: 270,00Ft/hó/fogyasztási hely+Áfa 

 
 
25. Konyár község területén 2017. január 01-én érvényes ivóvízdíj: 

 Lakossági ivóvíz díjak 

≈ lakossági ivóvízdíj: 265,50Ft/m3+ Áfa 

≈ lakossági alapdíj: 243,00Ft/hó/fogyasztási hely+Áfa 

 
 Nem lakossági ivóvíz díjak 

≈ nem lakossági ivóvízdíj: 295,00Ft/m3+Áfa 

≈ nem lakossági alapdíj: 270,00Ft/hó/fogyasztási hely+Áfa 

 
 
26. Körösszakál község területén 2015. április 01-én érvényes ivóvízdíj: 

 Lakossági ivóvíz díjak 

≈ lakossági ivóvízdíj: 265,50Ft/m3+ Áfa 

≈ lakossági alapdíj: 243,00Ft/hó/fogyasztási hely+Áfa 

  

 Nem lakossági ivóvíz díjak 

≈ nem lakossági ivóvízdíj: 295,00Ft/m3+Áfa 

≈ alapdíj: 270,00Ft/hó/fogyasztási hely+Áfa 
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27. Körösszegapáti, Körösszegapáti-Körmösdpuszta területén 2015. április 01-én érvényes 
ivóvízdíj: 

 Lakossági ivóvíz díjak 

≈ lakossági ivóvízdíj: 265,50Ft/m3+ Áfa 

≈ lakossági alapdíj: 243,00Ft/hó/fogyasztási hely+Áfa 

 
 Nem lakossági ivóvíz díjak 

≈ nem lakossági ivóvízdíj: 295,00Ft/m3+Áfa 

≈ alapdíj: 270,00Ft/hó/fogyasztási hely+Áfa 

 
28. Létavértes, Létavértes-Cserekert területén 2017. január 01-én érvényes ivóvíz és 

szennyvízdíj: 

 Lakossági ivóvíz díjak 

≈ lakossági ivóvízdíj: 243,90Ft/m3+ Áfa 

≈ lakossági alapdíj: 225,00Ft/hó/fogyasztási hely+Áfa 

 
 Nem lakossági ivóvíz díjak 

≈ nem lakossági ivóvízdíj: 271,00Ft/m3+Áfa 

≈ nem lakossági alapdíj: 250,00Ft/hó/fogyasztási hely+Áfa 
 Lakossági fogyasztókra vonatkozó szennyvízdíj 

≈ lakossági szennyvízdíj: 202,50Ft/m3+ Áfa 

≈ lakossági alapdíj: 180,00Ft/hó/fogyasztási hely+Áfa 

≈ lakossági vízterhelési díj: 6,07Ft/m3+Áfa 

 

 Nem lakossági fogyasztókra vonatkozó szennyvízdíj 

≈ nem lakossági szennyvízdíj: 225,00Ft/m3+ Áfa 

≈ nem lakossági alapdíj: 200,00Ft/hó/fogyasztási hely+Áfa 

≈ nem lakossági vízterhelési díj: 6,75Ft/m3+Áfa 

 
 
29. Magyarhomorog község területén 2015. április 01-én érvényes ivóvízdíj: 

 Lakossági ivóvíz díjak 

≈ lakossági ivóvízdíj: 241,83Ft/m3+ Áfa 

≈ lakossági alapdíj: 396,90Ft/hó/fogyasztási hely+Áfa 

 
 Nem lakossági ivóvíz díjak 

≈ nem lakossági ivóvízdíj: 311,78Ft/m3+Áfa 

≈ alapdíj: 529,00Ft/hó/fogyasztási hely+Áfa 

 
 
30. Mezősas község területén 2015. április 01-én érvényes ivóvízdíj: 

 Lakossági ivóvíz díjak 

≈ lakossági ivóvízdíj: 298,80Ft/m3+ Áfa 

≈ lakossági alapdíj: 243,00Ft/hó/fogyasztási hely+Áfa 

 
 Nem lakossági ivóvíz díjak 

≈ nem lakossági ivóvízdíj: 332,00Ft/m3+Áfa 

≈ alapdíj: 270,00Ft/hó/fogyasztási hely+Áfa 
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31. Mikepércs község területén 2015. április 01-én érvényes ivóvíz és szennyvízdíj: 

 Lakossági ivóvíz díjak 

≈ lakossági ivóvízdíj: 265,50Ft/m3+ Áfa 

≈ lakossági alapdíj: 243,00Ft/hó/fogyasztási hely+Áfa 

 
 Nem lakossági ivóvíz díjak 

≈ nem lakossági ivóvízdíj: 295,00Ft/m3+Áfa 

≈ alapdíj: 270,00Ft/hó/fogyasztási hely+Áfa 

 
 Lakossági fogyasztókra vonatkozó szennyvízdíj 

≈ szennyvízelvezetés és tisztítás díja: 175,23Ft/m3+ Áfa 

≈ lakossági alapdíj: 92,34Ft/m3+Áfa 

≈ lakossági vízterhelési díj: 4,27Ft/m3+Áfa  

  

 Közületi fogyasztókra vonatkozó szennyvízdíj 

≈ szennyvízelvezetés és tisztítás díja: 312,00Ft/m3+ Áfa 

≈ alapdíj: 250,00Ft/m++Áfa 

≈ vízterhelési díj: 4,75Ft/m3+Áfa 

 Közületi házi átemelővel rendelkező fogyasztókra vonatkozó szennyvízdíj 

≈ szennyvízelvezetés és tisztítás díja: 312,00Ft/m3+ Áfa 

≈ alapdíj: 200,00Ft/m++Áfa 

≈ vízterhelési díj: 4,75Ft/m3+Áfa 

 

 Gazdálkodói fogyasztókra vonatkozó szennyvízdíj 

≈ szennyvízelvezetés és tisztítás díja: 343,00Ft/m3+ Áfa 

≈ alapdíj: 250,00Ft/m++Áfa 

≈ vízterhelési díj: 4,75Ft/m3+Áfa 

 

 Gazdálkodói házi átemelővel rendelkező fogyasztókra vonatkozó szennyvízdíj 

≈ szennyvízelvezetés és tisztítás díja: 343,00Ft/m3+ Áfa 

≈ alapdíj: 200,00Ft/m++Áfa 

≈ vízterhelési díj: 4,75Ft/m3+Áfa 

 
 
32. Monostorpályi község területén 2015. április 01-én érvényes ivóvízdíj: 

 Lakossági ivóvíz díjak 

≈ lakossági ivóvízdíj: 265,50Ft/m3+ Áfa 

≈ lakossági alapdíj: 243,00Ft/hó/fogyasztási hely+Áfa 

 
 Nem lakossági ivóvíz 

≈ nem lakossági ivóvízdíj: 295,00Ft/m3+Áfa 

≈ alapdíj: 270,00Ft/hó/fogyasztási hely+Áfa 

 
 Lakossági szennyvízdíjak 2015. december 01-től 

≈ lakossági szennyvízdíj:: 260,79Ft/m3+ Áfa 

≈ lakossági alapdíj: 198,00Ft/hó/fogyasztói hely+Áfa 

≈ lakossági vízterhelési díj: 5,13Ft/m3+Áfa 
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 Nem lakossági szennyvízdíjak 2015. december 01-től 

≈ nem lakossági szennyvízdíj: 289,77Ft/m3+ Áfa 

≈ nem lakossági alapdíj: 220,00Ft/m3+Áfa 

≈ nem lakossági vízterhelési díj: 5,70Ft/m3+Áfa 

 
 
33. Nagykereki község területén 2015. április 01-én érvényes ivóvízdíj: 

 Lakossági ivóvíz díjak 

≈ lakossági ivóvízdíj: 265,50Ft/m3+ Áfa 

≈ lakossági alapdíj: 243,00Ft/hó/fogyasztási hely+Áfa 

 
 Nem lakossági ivóvíz díjak 

≈ nem lakossági ivóvízdíj: 295,00Ft/m3+Áfa 

≈ alapdíj: 270,00Ft/hó/fogyasztási hely+Áfa 

 
 
34. Nyíradony város területén 2019. január 1-től érvényes ivóvíz és szennyvízdíj:  
 
 Lakossági ivóvízdíjak 

 lakossági ivóvízdíj: 228,90 Ft/m3+ÁFA 
 lakossági házi átemelős díj: 228,90 Ft/m3+ÁFA 
 lakossági alapdíj: 223,20  Ft/hó/fogyasztói hely+ÁFA 

  
 Nem lakossági ivóvízdíjak             

 közületi ivóvízdíj: 254,34 Ft/m3+ÁFA 
 közületi alapdíj: 248,00 Ft/hó/fogyasztói hely+ÁFA 
 intézményi ivóvízdíj: 228,90 Ft/m3+ÁFA 
 intézményi alapdíj: 223,20 Ft/hó/fogyasztói hely+ÁFA 
 gazdálkodói ivóvízdíj: 331,26 Ft/m3+ÁFA 
 gazdálkodói alapdíj: 248,00 Ft/hó/fogyasztói hely+ÁFA 

 
 Lakossági szennyvízdíjak 

 lakossági szennyvízdíj: 198,45 Ft/m3+ÁFA 
 lakossági házi átemelős díj: 193,83 Ft/m3+ÁFA 
 lakossági alapdíj: 180,00 Ft/hó/fogyasztói hely+ÁFA 
 lakossági vízterhelési díj:    3,383 Ft/m3+Áfa 
 lakossági házi átemelős vízterhelési díj:    8,10 Ft/m3+ÁFA 

 
 Nem lakossági szennyvízdíjak             

 közületi szennyvízdíj: 220,50 Ft/m3+ÁFA 
 közületi alapdíj: 200,00 Ft/hó/fogyasztói hely+ÁFA 
 intézményi szennyvízdíj: 198,45 Ft/m3+ÁFA 
 intézményi alapdíj: 180,00 Ft/hó/fogyasztói hely+ÁFA 
 gazdálkodói szennyvízdíj: 287,16 Ft/m3+ÁFA 
 gazdálkodói alapdíj: 200,00 Ft/hó/fogyasztói hely+ÁFA 
 közületi, gazdálkodói vízterhelési díj:    3,759 Ft/m3+ÁFA 
 intézményi vízterhelési díj:    3,383 Ft/m3+ÁFA 

 
 
35. Nyíradony-Tamásipuszta területén 2019. január 1-től érvényes ivóvízdíj:  
 
 Lakossági ivóvízdíjak 

 lakossági ivóvízdíj: 228,90 Ft/m3+ÁFA 
 lakossági alapdíj:  223,20  Ft/hó/fogyasztói hely+ÁFA 
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 Nem lakossági ivóvízdíjak 
 nem lakossági ivóvízdíj:  254,34 Ft/m3+ÁFA 
 nem lakossági alapdíj: 248,00 Ft/hó/fogyasztói hely+ÁFA 

 
 
36. Nyíradony-Aradványpuszta területén 2019. január 1-től érvényes ivóvíz és szennyvízdíj:  
 
 Lakossági ivóvízdíjak 

 lakossági ivóvízdíj: 228,90 Ft/m3+ÁFA 
 lakossági házi átemelős díj: 228,90 Ft/m3+ÁFA 
 lakossági alapdíj: 223,20  Ft/hó/fogyasztói hely+ÁFA 

  
 
 Nem lakossági ivóvízdíjak 

 közületi ivóvízdíj: 331,26 Ft/m3+ÁFA 
 közületi alapdíj: 248,00 Ft/hó/fogyasztói hely+ÁFA 
 közületi ivóvíz 

csak ivóvíz szolgáltatás esetén: 254,34 Ft/m3+ÁFA  
 közületi alapdíj 

csak ivóvíz szolgáltatás esetén: 248,00 Ft/hó/fogyasztói hely +ÁFA 
 gazdálkodói ivóvízdíj:  331,26 Ft/m3+ÁFA 
 gazdálkodói alapdíj: 248,00 Ft/hó/fogyasztói hely+ÁFA 

 
 Lakossági szennyvízdíjak 

 lakossági szennyvízdíj: 198,45 Ft/m3+ÁFA 
 lakossági házi átemelős díj: 193,83 Ft/m3+ÁFA 
 lakossági alapdíj: 180,00 Ft/hó/fogyasztói hely+ÁFA 
 lakossági vízterhelési díj:     4,50 Ft/m3+ÁFA 

 
 Nem lakossági szennyvízdíjak 

 közületi szennyvízdíj:  220,50 Ft/m3+ÁFA 
 közületi alapdíj: 200,00 Ft/hó/fogyasztói hely+ÁFA 
 gazdálkodói szennyvízdíj: 287,16 Ft/m3+ÁFA 
 gazdálkodói alapdíj: 200,00 Ft/hó/fogyasztói hely + ÁFA 
 közületi, gazdálkodói vízterhelési díj:    5,00 Ft/m3+ÁFA 

 
 
37. Nyírábrány község területén 2019. január 1-től érvényes ivóvíz és szennyvízdíj:  
 
 Lakossági ivóvízdíjak 

 lakossági ivóvízdíj: 265,50 Ft/m3+ÁFA 
 lakossági alapdíj: 243,00 Ft/hó/fogyasztói hely+ÁFA 

 
 Nem lakossági ivóvízdíjak             

 nem lakossági ivóvízdíj: 295,00 Ft/m3+ÁFA 
 nem lakossági alapdíj:  270,00 Ft/hó/fogyasztói hely+ÁFA 

 
 Lakossági szennyvízdíjak 

 lakossági szennyvízdíj: 220,50 Ft/m3+ÁFA 
 lakossági alapdíj: 198,00 Ft/hó/fogyasztói hely+ÁFA 
 lakossági vízterhelési díj:     5,40 Ft/m3+ÁFA 

        
 Nem lakossági szennyvízdíjak             

 nem lakossági szennyvízdíj: 245,00 Ft/m3+ÁFA 
 nem lakossági alapdíj: 220,00 Ft/hó/fogyasztói hely+ÁFA 
 nem lakossági vízterhelési díj:     6,00 Ft/m3+ÁFA 
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38. Nyírgelse község területén 2015. január 01-én érvényes ivóvíz díjak: 

 Lakossági ivóvíz díjak 2013. július 01-től: 

≈ lakossági ivóvízdíj: 282,42Ft/m3+ Áfa 

≈ lakossági alapdíj: 230,76Ft/hó/fogyasztási hely+Áfa 

 Közületi ivóvíz díjak 2013. január 01-től: 

≈ közületi  ivóvízdíj: 466,60Ft/m3+Áfa 

≈ alapdíj: 256,40Ft/hó/fogyasztási hely+Áfa 

 Az elkülönített vízfelhasználásra felszerelt mellékmérős fogyasztási helyekre történő 
számlázáskor, rendelkezésre állási díj nem kerül felszámításra. 

 
 
39. Nyírlugos város közigazgatási területén 2015. január 01-énl érvényes ivóvíz és csatornadíj: 

 Lakossági ivóvíz díjak 2013. július 01-től: 

≈ lakossági ivóvízdíj: 276,30Ft/m3+ Áfa 

≈ lakossági rendelkezésre állási díj: 180,00Ft/hó/fogyasztási hely+Áfa 

 

 Közületi és gazdálkodói ivóvíz díjak 2013. január 01-től: 

≈ közületi és gazdálkodói ivóvízdíj: 338,00Ft/m3+Áfa 

≈ rendelkezésre állási díj: 200,00Ft/hó/fogyasztási hely+Áfa 

 
 Lakossági csatornadíjak 2013. július 01-től: 

≈ lakossági csatornaszolgáltatási díj: 288,00Ft/m3+ Áfa 

≈ lakossági vízterhelési díj: 4,95Ft/m3+Áfa 

 

 Közületi és gazdálkodói csatornadíjak díjak 2013. január 01-től: 

≈ közületi és gazdálkodói csatornaszolgáltatás: 338,00 Ft/m3+Áfa 

≈ vízterhelési díj: 5,50Ft/m3+Áfa 

 Az elkülönített vízfelhasználásra felszerelt mellékmérős fogyasztási helyekre történő 
számlázáskor, rendelkezésre állási díj nem kerül felszámításra. 

 
 
40. Nyírmártonfalva község területén 2019. január 1-től érvényes ivóvíz és szennyvízdíj:  
 
 Lakossági ivóvízdíjak 

 lakossági ivóvízdíj: 265,50 Ft/m3+ÁFA 
 lakossági alapdíj: 243,00  Ft/hó/fogyasztói hely+ÁFA 

  
 Nem lakossági ivóvízdíjak             

 nem lakossági ivóvízdíj: 295,00 Ft/m3+ÁFA 
 nem lakossági alapdíj:  270,00 Ft/hó/fogyasztói hely+ÁFA 

 
 Lakossági szennyvízdíjak 

 lakossági szennyvízdíj: 265,50 Ft/m3+ÁFA 
 lakossági alapdíj:  210,60 Ft/hó/fogyasztói hely+ÁFA 
 lakossági vízterhelési díj:  5,292  Ft/m3+ÁFA 

 
 Nem lakossági szennyvízdíjak             

 nem lakossági szennyvízdíj: 295,00  Ft/m3+ÁFA 
 nem lakossági alapdíj: 234,00  Ft/hó/fogyasztói hely+ÁFA 
 nem lakossági vízterhelési díj:  15,359 Ft/m3+ÁFA 

 
 
41. Nyírmihálydi község területén 2015. január 01-én érvényes ivóvíz és szennyvízdíj: 
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 Lakossági ivóvíz díjak 2013. július 01-től: 

≈ lakossági ivóvízdíj: 282,42Ft/m3+ Áfa 

≈ lakossági alapdíj: 230,76Ft/hó/fogyasztási hely+Áfa 

 
 

 Közületi ivóvíz díjak 2013. január 01-től: 

≈ közületi  ivóvízdíj: 466,60Ft/m3+Áfa 

≈ alapdíj: 256,40Ft/hó/fogyasztási hely+Áfa 

 
 Lakossági szennyvízdíjak 2013. július 01-től: 

≈ lakossági szennyvízdíj: 303,66Ft/m3+ Áfa 

≈ lakossági alapdíj: 184,59Ft/hó/fogyasztási hely+Áfa 

 

 Közületi szennyvízdíjak díjak 2013. január 01-től: 

≈ közületi szennyvízdíj: 490,20Ft/m3+Áfa 

≈ alapdíj: 205,10Ft/hó/fogyasztási hely+Áfa 

 Az elkülönített vízfelhasználásra felszerelt mellékmérős fogyasztási helyekre történő 
számlázáskor, rendelkezésre állási díj nem kerül felszámításra. 

 
 
 
42. Pocsaj község területén 2015. április 01-én érvényes ivóvízdíj: 

 Lakossági ivóvíz díjak 

≈ lakossági ivóvízdíj: 265,50Ft/m3+ Áfa 

≈ lakossági alapdíj: 243,00Ft/hó/fogyasztási hely+Áfa 

 Nem lakossági ivóvíz díjak 

≈ nem lakossági ivóvízdíj: 295,00Ft/m3+Áfa 

≈ alapdíj: 270,00Ft/hó/fogyasztási hely+Áfa 

 
 Lakossági szennyvízdíjak 2015. december 01-től 

≈ lakossági szennyvízdíj:: 327,60Ft/m3+ Áfa 

≈ lakossági alapdíj: 356,40Ft/hó/fogyasztói hely+Áfa 

≈ lakossági vízterhelési díj: 6,03Ft/m3+Áfa 

 
 Nem lakossági szennyvízdíjak 2015. december 01-től 

≈ nem lakossági szennyvízdíj: 364,00Ft/m3+ Áfa 

≈ nem lakossági alapdíj: 396,00Ft/m3+Áfa 

≈ nem lakossági vízterhelési díj: 6,71Ft/m3+Áfa 

 
 
 
43. Sáránd község területén 2015. április 01-én érvényes ivóvíz és szennyvízdíj: 

 Lakossági ivóvíz díjak 

≈ lakossági ivóvízdíj: 265,50Ft/m3+ Áfa 

≈ lakossági alapdíj: 243,00Ft/hó/fogyasztási hely+Áfa 

 
 Nem lakossági ivóvíz díjak 

≈ nem lakossági ivóvízdíj: 295,00Ft/m3+Áfa 

≈ alapdíj: 270,00Ft/hó/fogyasztási hely+Áfa 
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 Lakossági fogyasztókra vonatkozó szennyvízdíj 

≈ szennyvízelvezetés és tisztítás díja: 175,23Ft/m3+ Áfa 

≈ lakossági vízterhelési díj: 4,27Ft/m3+Áfa 

 

 

 Nem lakossági fogyasztókra vonatkozó szennyvízdíj 

≈ szennyvízelvezetés és tisztítás díja: 288,00Ft/m3+ Áfa 

≈ vízterhelési díj: 4,75Ft/m3+Áfa 

 
 
44. Szentpéterszeg község területén 2015. április 01-én érvényes ivóvízdíj: 

 Lakossági ivóvíz díjak 

≈ lakossági ivóvízdíj: 265,50Ft/m3+ Áfa 

≈ lakossági alapdíj: 243,00Ft/hó/fogyasztási hely+Áfa 

  

Nem lakossági ivóvíz 

≈ nem lakossági ivóvízdíj: 295,00Ft/m3+Áfa 

≈ alapdíj: 270,00Ft/hó/fogyasztási hely+Áfa 

 
 
45. Tépe község területén 2017. január 01-én érvényes ivóvízdíj: 

 Lakossági ivóvíz díjak 

≈ lakossági ivóvízdíj: 265,50Ft/m3+ Áfa 

≈ lakossági alapdíj: 243,00Ft/hó/fogyasztási hely+Áfa 

 
 Nem lakossági ivóvíz díjak 

≈ nem lakossági ivóvízdíj: 295,00Ft/m3+Áfa 

≈ nem lakossági alapdíj: 270,00Ft/hó/fogyasztási hely+Áfa 

 
 
46. Told község területén 2015. április 01-én érvényes ivóvízdíj: 

 Lakossági ivóvíz díjak 

≈ lakossági ivóvízdíj: 265,50Ft/m3+ Áfa 

≈ lakossági alapdíj: 243,00Ft/hó/fogyasztási hely+Áfa 

 
 Nem lakossági ivóvíz díjak 

≈ nem lakossági ivóvízdíj: 295,00Ft/m3+Áfa 

≈ alapdíj: 270,00Ft/hó/fogyasztási hely+Áfa 

 

 

47. Vámospércs város területén 2019. január 1-től érvényes ivóvíz és szennyvízdíj:  
 
 Lakossági ivóvízdíjak 

 lakossági ivóvízdíj: 264,60 Ft/m3+ÁFA 
 lakossági alapdíj: 254,70  Ft/hó/fogyasztói hely+ÁFA 

  
 Nem lakossági ivóvízdíjak       

 közületi ivóvízdíj: 341,00 Ft/m3+ÁFA 
 közületi alapdíj:  283,00 Ft/hó/fogyasztói hely+ÁFA 
 intézményi ivóvízdíj: 306,90 Ft/m3+ÁFA 
 intézményi alapdíj: 254,70 Ft/hó/fogyasztói hely+ÁFA 
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 Lakossági szennyvízdíjak 

 lakossági szennyvízdíj: 122,00 Ft/m3+ÁFA 
 
 Nem lakossági szennyvízdíjak             

 közületi szennyvízdíj: 247,00 Ft/m3+ÁFA 
 intézményi szennyvízdíj: 222,30 Ft/m3+ÁFA 
 közületi vízterhelési díj: 15,359 Ft/m3+ÁFA 

        
 
 

 

Lakossági fogyasztók esetén 2013. július 01-től kezdődő fogyasztásnál azon számláknál ahol az 
érvényes díjakkal számolt összeg nem biztosítja a 10 %-os csökkenést, ott 1,- Ft+Áfa 
rezsicsökkentési kedvezményt adunk a számla összegéből. 
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II. Víziközmű szolgáltatáshoz kapcsolódó szolgáltatások és 
másodlagos tevékenységek 

 
 
II/1. Debrecen település 
 

1. Debrecen: beszállított települési folyékony hulladék fogadásának és tisztításának díja (nem 
kötelező közszolgáltatás) : 

 SZJ: 90.01.12 ÁFA: 27 % 

20 03 04 / H Emésztőgödörből származó iszap (kizárólag csatornamosatásból 
származó iszap)  

8.780 Ft/t + Áfa 

02 02 04 Folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó 
iszapok (zsírfogóból származó iszap) 

11.800 Ft/t + Áfa 

19 09 03 Karbonát sók eltávolításából származó iszapok (E-ON mésziszap)   2.820 Ft/t + Áfa 

02 05 02 Folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó 
iszapok (nem veszélyes hulladéknak minősülő, technológiai 
szennyvíziszap, tejzsír) 

  

 9.940 Ft/t + Áfa 

20 03 04 / L Emésztőgödrökből származó iszap (kizárólag lakossági eredetű 
kommunális szennyvíz) 

     665 Ft/t + Áfa 

20 03 04 / 1 Emésztőgödrökből származó iszap (kizárólag intézményi eredetű 
kommunális szennyvíz) 

     922 Ft/t + Áfa 

20 03 04 / V Emésztőgödrökből származó iszap (kizárólag vállalkozói eredetű 
kommunális szennyvíz) 

   1.040 Ft /t + Áfa 

 
EWC 20 03 04/L/I/V Emésztőgödörből származó iszap tisztítása esetén 

 
Vízterhelési díj 
≈ lakossági fogyasztóknál 4,27 Ft/m3+Áfa  
≈ nem lakossági fogyasztóknál 4,75 Ft/m3+Áfa  

 
2. Ebes, Hajdúsámson, Mikepércs és Sáránd településekről származó szennyvíz 

elvezetésének és tisztításának településenkénti díja 2013. január 1-től: (2015. április 1-től 
nem végzett szolgáltatás) 

≈ Ebes 131,30 Ft/m3 + Áfa 

≈ Hajdúsámson 141,50 Ft/m3 + Áfa 

≈ Mikepércs 136,40 Ft/m+ + Áfa 

≈ Sáránd 136,40 Ft/m3 + Áfa 

 
Vízterhelési díj 

2015.01.01-től: 4,75 Ft/m3 + Áfa 

 
3. Debrecen: nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás, kezelés díja 

(kötelező közszolgáltatás): 
 185,60 Ft/m3 + Áfa 

Vízterhelési díj  
≈ lakossági fogyasztóknál 4,27 Ft/m3+Áfa  
≈ nem lakossági fogyasztóknál 4,75 Ft/m3+Áfa  

 

 

4. Debrecen: nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésének, 
ártalmatlanításának díja (nem kötelező közszolgáltatás): 
 1.616 Ft/m3 + Áfa 
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5. Rezsi óradíj Áfa nélkül Áfa-val 

 Egyedi számlázás esetén tételes költségek 5.300 Ft 6.731 Ft 
 kiszámlázásakor alkalmazandó. 

 

6. Vízmérő felszerelés (bekötési vízmérő biztosításával, munkadíjjal, kiszállással) 

SZJ: 45.33.20.0 ÁFA: 27 % 
 Szolgáltatás díja: Áfa nélkül Áfa-val 

≈ NA 13 mm vízmérő 22.047 Ft 28.000 Ft 
≈ NA 20 mm vízmérő 22.835 Ft 29.000 Ft 
≈ NA 25 mm vízmérő 30.078 Ft 38.200 Ft 
 
A díj ettől eltérő lehet, ha a vízvezeték nem normál szabvány szerint épült meg. 

A legfeljebb 32 mm átmérőjű ivóvízvezeték esetében a rácsatlakozáskor történő bekötési vízmérő 
és annak felszerelése díjmentes 2017. július 1-től, kiszállási díjtól mentes 2017. 11. 11-től! 

 

7. Társasági dolgozó vízmérő felszerelésének díja, plombázása: 
 
  Áfa nélkül Áfa-val 

 SZJ: 45.33.20 ÁFA: 27 % 2.835 Ft/alkalom 3.600 Ft 

 A legkisebb 32 mm átmérőjű ivóvízvezeték esetében a rácsatlakozáskor történő bekötési 
vízmérő és annak felszerelése díjmentes 2017. július 1-től! 

 

8. Az elfagyott vízmérő csere szolgáltatási díja 

 SZJ: 45.33.20 ÁFA: 27 % 

   2020. évi díj nettó 2020 évi díj Áfa-val 

Szolgáltatási díj NA-13 vízmérő 18.024 Ft 22.890 Ft 

Szolgáltatási díj NA-20 vízmérő 18.862 Ft 23.955 Ft 

Szolgáltatási díj NA-25 vízmérő 21.787 Ft 27.669 Ft 

Szolgáltatási díj NA-30 vízmérő 22.488 Ft 28.560 Ft 

Szolgáltatási díj NA-40 vízmérő 25.024 Ft 31.780 Ft 

Szolgáltatási díj NA-50 vízmérő 39.555 Ft 50.235 Ft 

Szolgáltatási díj NA-80 vízmérő 42.165 Ft 53.550 Ft 

Szolgáltatási díj NA-100 vízmérő 44.748 Ft 56.830 Ft 

 

9. Mellékmérőcsere szolgáltatási díja az alábbi (vállalkozó díja, tájékoztató adat) 

  Áfa nélkül Áfa-val 

- Távfűtött utcában hidegvízmérő csere 2 vagy több mérő 
esetén 

6.850 Ft/mérő 8.700 Ft/mérő 

- Nem távfűtött utcában hidegvízmérő cseréje    

  - Felújított vízmérő 8.189 Ft/mérő 10.400 Ft/mérő 

  - Új vízmérő (FGH,Aquarius,Maddaléna,B-meters) 10.157 Ft/mérő 12.900 Ft/mérő 

  -                   (Optima) 13.149 Ft/mérő 16.700 Ft/mérő 

 Aknás vagy nehezen hozzáférhető hidegvízmérő csere   

 Felújított vízmérő 8.661 Ft/mérő 11.000 Ft/mérő 

- Új vízmérő 13.543 Ft/mérő 17.200 Ft/mérő 
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10. Külső megrendelésre végzett vízmérő plombázás díja: 

  Áfa nélkül Áfa-val 

 SZJ: 45.33.20 ÁFA: 27 % 5.984 Ft/mérő 7.600 Ft 

 A legfeljebb 32 mm átmérőjű ivóvízvezeték esetében a rácsatlakozáskor történő bekötési 
vízmérő plombázás díjmentes! 

 
11. Külső megrendelésre végzett vízmérő plombázási díja, amennyiben a megrendelő 

hibájából ismételt kiszállás vált szükségessé: 
 SZJ: 45.33.20 ÁFA: 27 % 

  Áfa nélkül Áfa-val 

- kiszállási díj 8.110 Ft/alkalom 10.300 Ft 
 

12. Körzet zárás-nyitás és főcsap zárás-nyitás díja 

 SZJ: 45.33.20 ÁFA: 27 % 

 = szolgáltatási díj  Áfa nélkül Áfa-val 

 kiszállással 11.102 Ft/alkalom 14.100 Ft 
 kiszállás nélkül* 5.197 Ft/alkalom 6.600 Ft 

* = Egyéb szolgáltatással egy időben végzett munka esetén 
 

13. Tűzcsapon oltóvíz intenzitás és nyomás mérés szolgáltatási díja (vízzel) 

  Áfa nélkül Áfa-val 

≈ szolgáltatás díja: 27.165 Ft/alkalom 34.500 Ft 

 

14. Külső megrendelésre végzett szakfelügyelet díja 

 SZJ: 45.33.20 ÁFA: 27 %  

  Áfa nélkül Áfa-val 

≈ óraköltség 7.087 Ft/óra 9.000 Ft 

≈ kiszállási díj 5.945 Ft/alkalom 7.550 Ft 

illetve  543 Ft/km 690 Ft 
 

15. Vezetékhálózat műszeres ellenőrzésének díja ipari TV-vel 

 SZJ: 74.30.16 ÁFA: 27 % 

Önjáró kamerával Csőátmérő ÁFA nélkül ÁFA-val 

≈ ellenőrzési díj /fm 150 –   500-ig 219 Ft 278 Ft 

 600 – 1000-ig 275 Ft 349 Ft 

≈ ellenőrzési díj/óra 150 –   43.228 Ft 54.900 Ft 

≈ kiállítási minimum/alkalom  5.700 Ft 7.239 Ft 

≈ kiszállási díj/km  543 Ft 690 Ft 

Toló kamerával  Csőátmérő ÁFA nélkül ÁFA-val 

≈ ellenőrzési díj/óra 80 – 150-ig 15.590 Ft 19.800 Ft 

≈ kiállási minimum/alkalom  5.700 Ft 7.239 Ft 

≈ kiszállási díj/km  546 Ft 690 Ft 
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16. Idegen vállalkozó által készített ITV vizsgálat elemzési, értékelési díja: 

  Áfa nélkül Áfa-val 

≈ szolgáltatás díja csatorna hosszúsága alapján 110 Ft/fm 140 Ft 

17. Külső megrendelésre végzett csatornatisztítás (csatornamosatás, iszapszippantás) 

 SZJ: 74.70.14 ÁFA: 27 %  

  Áfa nélkül Áfa-val 

≈ mosatás  32.433 Ft/üzemóra 41.190 Ft 

≈ szippantás  28.071 Ft/üzemóra 35.650 Ft 

 Kiszállási díjként: → 6.300 Ft/alkalom/+Áfa felszámítandó, vagy → 630 Ft/km/+Áfa. 

 Munkaidőn túli szolgáltatás esetén a megállapított üzemóra díjra 30 % felszámítandó. 

 
 
18. Külső megrendelésre végzett vezetékmosatás,- fertőtlenítés elszámolása 

 SZJ: 74.70.14 ÁFA: 27 %  

≈ közvetlen anyagköltség: az utalványozott fertőtlenítő anyag számlázás 
időpontjában 

 érvényes tényleges beszerzési ára és a vízmennyiség ára 

≈ díjköltség: a munkalapon rögzített műszakilag szükséges idő és 
 5.300.- Ft/rezsi óradíj 

≈ laborvizsgálat: a költség felszámítása az elvégzett vizsgálat költsége 
alapján. 

 
 

19. Fogyasztói reklamációs vízmérők szolgáltatási díja 

 SZJ: 74.30.16.0 ÁFA: 27 %  
 
  B osztályú vízmérő esetén   ÁFA nélkül  ÁFA-val 

Vízmérő 13 – 30 mm    37.370 Ft/db  47.460 Ft/db 
Vízmérő 40 mm     41.000 Ft/db  52.070 Ft/db 
Vízmérő 50-100 mm    43.122 Ft/db  54.765 Ft/db 
 
C osztályú vízmérő esetén 
Vízmérő 13 – 30 mm    45.622 Ft/db  57.940 Ft/db 
Vízmérő 40 mm     49.921 Ft/db  63.400 Ft/db 
Vízmérő 50-100 mm    54.520 Ft/db  69.240 Ft/db 
 
 

Mellékmérők díjai 
≈ NA-13-as vízmérő díja 5.015 Ft 6.369 Ft 
≈ NA-20-as vízmérő díja 6.008 Ft 7.630 Ft 
≈ NA-25-ös vízmérő díja 12.390 Ft 15.735 Ft 
≈ NA-30-as vízmérő díja 14.607 Ft 18.551 Ft 
≈ NA-40-es vízmérő díja 18.918 Ft 24.026 Ft 
≈ NA-50-es vízmérő díja 78.993 Ft 100.321 Ft 

 
A fogyasztói reklamációs vízmérők szolgáltatási díja magában foglalja a vízmérő le-
felszerelés díját, a próbapadi költséget, a hitelesítés díját és a kiszállási díjat. A fogyasztói 
reklamációs vízmérők pontossági vizsgálatának költségeit a kezdeményező félnek kell 
megelőlegezni, a szolgáltatás megrendelésekor meg kell fizetni. 
 
Mellékvízmérő, telki vízmérő reklamációs felülvizsgálatakor a fenti díjon felül felszámításra 
kerül a mellékvízmérő dimenziónkénti beszerzési ára. 
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Amennyiben olyan méretű vízmérő óra pontossági vizsgálatának megrendelésére kerül sor, 
amelynek díja díjjegyzékünkben nem szerepel, úgy az a vizsgálat költségének megfelelő 
egyedi díjon kerül kiszámlázásra. 
 

Ha a pontossági vizsgálaton a fogyasztásmérő a hitelesítési előírásban megfogalmazott 
követelményeknek 

a.) megfelelt – a szolgáltatási díj a vizsgálatot kezdeményezőt terheli; 

b.) nem felelt meg – a szolgáltatási díj a fogyasztásmérő tulajdonosát terheli. 
Amennyiben bekötési vízmérő (fővízmérő) vizsgálata történt a Szolgáltató a befizetett 
összeget visszafizeti a Felhasználónak, mellék-vízmérő és telki vízmérő vizsgálata esetén a 
befizetett összeg visszafizetésre nem kerül. (Ha a fogyasztásmérő rendellenes működési 
hibája, sérülése valamelyik fél szerződésszegő magatartásának következménye, a 
szolgáltatási díj a szerződésszegő felet terheli.) 
 
Amennyiben a fogyasztó szerkezeti vizsgálatot kér, kiszámlázandó 23.000 Ft/mérő (ÁFA-
val). A díj tartalmazza a szerkezeti vizsgálat díját, a vízmérő Budapestre történő szállítási 
költségét, valamint az ezzel kapcsolatos adminisztrációs költségeket. Mellékvízmérő, telki 
vízmérő szerkezeti vizsgálata esetén előre, előlegként a 23.000 Ft/mérő díjat be kell fizetni. 

 
 
20. Felhasználó kérésére helyszíni vízmérő ellenőrzés 

 SZJ: 45.33.20. ÁFA: 27 %   

  Áfa nélkül Áfa-val 

≈ kiszállási díj 7.401 Ft/alkalom 9.400 Ft 
 
 
21. Felhasználó kérésére közetrületen lévő hálózat ellenőrzési díj (víz- és 

szennyvízhálózat) 

 SZJ: 45.33.20. ÁFA: 27 %  
  Áfa nélkül Áfa-val 

≈ óraköltség 7.087 Ft/óra 9.000 Ft 

≈ kiszállási díj 5.945 Ft/alkalom 7550 Ft 

 illetve 543 Ft/km 690 Ft 
 

 

22. Víziközmű szakági terv jóváhagyás díja 

 SZJ: 45.33.20.0 ÁFA: 27 %   
  Áfa nélkül Áfa-val 

≈ szolgáltatási díj  8.622 Ft 10.950 Ft 
 
Mentes rácsatlakozás létesítésekor, bekötővezeték esetén a legfeljebb 32 mm átmérőjű 
ivóvízvezeték és legfeljebb 160 mm átmérőjű szennyvízvezeték esetén 2017. július 1-től! 

 
 
23. Közműegyeztetés, idegen közmű adatszolgáltatás díja 

 SZJ: 45.33.20. ÁFA: 27 %   

  Áfa nélkül Áfa-val 

Közműegyeztetés díja 5.646 Ft/óra 7.170 Ft 

Legkisebb elszámolható díj:  1.016 Ft/egyeztetés 1.290 Ft 

 
Közműegyeztetés (adatszolgáltatás) mentes a víz- és szennyvíz közművekre vonatkozóan 
a legfeljebb 32 mm átmérőjű ivóvízvezeték és legfeljebb 160 mm átmérőjű 
szennyvízvezeték esetén 2017. július 1-től. 
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Gazdálkodási célú létesítménynél: minimum 0,5 óra számolandó el 

Társasházaknál:1.290 Ft/lakás bruttó (5 lakástól óradíj) 
 

 Digitális adatszolgáltatás kivágatonként Áfa nélkül Áfa-val 

= egy szelvénynél kisebb területre 5.646 Ft/kivágat 7.170 Ft 

= tízszelvényenként 20.252 Ft/kivágat 25.720 Ft 

 

24. Vonalas jellegű létesítmények terveinek felülvizsgálati díja 

  Áfa nélkül Áfa-val 

 SZJ: 74.20.34 ÁFA: 27 % 28 Ft/fm 36 Ft 

 
25. Egyéb létesítmények felülvizsgálati díja Áfa nélkül Áfa-val 

 SZJ: 74.20.34 ÁFA: 27 % 3.858 Ft/létesítmény 4.900 Ft 

 
Mentes rácsatlakozás létesítésekor, bekötővezeték esetén a legfeljebb 32 mm átmérőjű 
ivóvízvezeték és legfeljebb 160 mm átmérőjű szennyvízvezeték 2017. július 1-től! 

 
26. Terv jóváhagyás díja (nem szakági) 

  Áfa nélkül Áfa-val 

 SZJ: 74.20.34 ÁFA: 27 % 7.520 Ft/óra 9.550 Ft 

 
27. Mellékvízmérő felszerelési terv díja 

  Áfa nélkül Áfa-val 

 SZJ: 45-33-20- ÁFA: 27 % 780 Ft/lakás 990 Ft 

 

28. Ingatlan tulajdonos adatainak lekérdezési költsége 

  Áfa nélkül Áfa-val 

≈ takarnet használat 1.000 Ft/ tulajdoni lap 1.000 Ft 
 (nem hiteles) 

≈ munkadíj 2.638 Ft 3.350 Ft 

 
29. A vízszolgáltatásba történő ki,- illetve bekapcsolás díja (díjtartozás miatti 

korlátozások)  

 SZJ: 45.33.20. ÁFA: 27 % 
 

 Áfa nélkül Áfa-val 
= vízszolgáltatási ki- bekapcsolása vízmérő aknában 
   (szűkítő tárcsa beépítése, leszerelése) 19.110 Ft 24.270 Ft 

   

= vízszolgáltatási ki- bekapcsolása vízmérő aknában 22.205 Ft 28.200 Ft 

   

= vízszolgáltatási ki- bekapcsolása, bekötővezetéken kizárás, 43.622 Ft 55.400 Ft 
   szűkítő behelyezése zöld területen   

   

= vízszolgáltatási ki- bekapcsolása, bekötővezetéken kizárás, 43.622 Ft 55.400 Ft 
   Szűkítő behelyezése burkolat bontással + burkolat  

helyreállítás 
költsége 
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30. Közműves ivóvíz szolgáltatás ideiglenes szüneteltetési díja 

 SZJ: 45.33.20. ÁFA: 27 %  
  Áfa nélkül Áfa-val 

≈ szolgáltatási díj 16.614 Ft 21.100 Ft 
 

A szolgáltatási díj 2 óra rezsi óradíjat és 1 alkalom kiszállási díjat tartalmaz. 

 A szolgáltatás helyreállításának díja megegyezik a fenti szolgáltatási díjjal. 

 
31. Csatornaszolgáltatás ideiglenes szüneteltetéséhez szemledíj 

 SZJ: 45.33.20. ÁFA: 27 %  
  Áfa nélkül Áfa-val 

≈ szolgáltatási díj 13.031 Ft 16.550 Ft 
 

A szolgáltatási díj 1 óra szakfelügyeleti óradíjat  és 1 alkalom kiszállítási díjat tartalmaz. 

A csatornaszolgáltatás helyreállítása előtt a szemle ismételten szükséges, így annak díját 
akkor is meg kell fizetni. 

 
32. Szennyvízbekötések nyilvántartásba vétel előtti helyszíni szemléjének díja 

  SZJ: 45.33.20  ÁFA: 27 % 

   Áfa nélkül Áfa-val 

≈ Szolgáltatási díj 5.583 Ft/alkalom 7.090 Ft 
 

 Rácsatlakozás létesítésekor, bekötővezeték esetén a legfeljebb 160 mm átmérőjű 
szennyvízvezeték esetén díjmentes 2017. július 1-től! 

 
33. Ingatlanon belüli szennyvíz elvezetési létesítmények helyszíni szemléjének díja (épület 

használatbavételi engedélyhez vagy csatornázottság megállapításához) 

  SZJ: 45.33.20  ÁFA: 27 % 

   Áfa nélkül Áfa-val 

≈ Szolgáltatási díj 5.583 Ft/alkalom 7.090 Ft 
 

 Rácsatlakozás létesítésekor, bekötővezeték esetén a legfeljebb 160 mm átmérőjű 
szennyvízvezeték esetén díjmentes 2017. július 1-től! 

 
34. Víziközmű fejlesztési hozzájárulás 

A 2011. évi víziközmű szolgáltatásról szóló CCIX. törvény  69-72. §  alapján fizetendő a 
DMJV Polgármesteri Hivatal Beruházási és Üzemeltetési Iroda 15.442/1993. sz. alatt 
megállapított víziközmű fejlesztési hozzájárulás mértéke Debrecen közigazgatási területén: 

  Áfa nélkül Áfa-val 

≈ ivóvíz fejlesztési hozzájárulás 42.000 Ft/ 1 m3/nap 53.340 Ft 
≈ szennyvízfejlesztési hozzájárulás 57.000 Ft/ 1 m3/nap 72.390 Ft 
Mentes a víziközmű fejlesztési hozzájárulás megfizetési kötelezettség alól új létesítéskor, 
bekötővezeték esetében, a legfeljebb 32 mm átmérőjű ivóvízvezeték és legfeljebb 160 mm 
átmérőjű szennyvízvezeték 2017. július 1-től! 
 
A nem lakossági felhasználó mentesül a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás megfiztési 
kötelezetttség alól új létesítésekor, bekötővezeték esetében, amennyiben a bekötés, 
továbbértékesítésre épített új lakás víziközmű-szolgáltatását szolgálja. 
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35. Külső megrendelésre végzett számlamásolat  

kiadása 
  Áfa nélkül Áfa-val 

 SZJ: 74.84.16.9 ÁFA: 27 % 457 Ft/számla 580 Ft 

Külső megrendelésre végzett igazolások kiadása 

 SZJ: 74.84.16.9 ÁFA: 27 %  291 Ft 370 Ft 

Összevont listák készítése 

 SZJ: 74.84.16.9 ÁFA: 27 %     Egyedi kalkuláció szerint 
 
 
36. Másolások, nyomtatások díja      

 SZJ: 74.83.12.0 ÁFA: 27 % Áfa nélkül Áfa-val 

a.) Fénymásolás 

≈ A/4-es lap 24 Ft/db 30 Ft 

≈ A/3-as lap 47 Ft/db 60 Ft 

 
 
37. Fizetési felszólítás díja 

  Áfa nélkül Áfa-val 

≈ tértivevényes postai kézbesítéssel 866 Ft/db 1.100 Ft 
≈ tértivevény nélküli postai, illetve egyéb 480 Ft/db 610 Ft 

  módon történő kézbesítéssel 
 
 
38. Gépbérleti díjak 

 

 SZJ: 45.50.10 ÁFA: 27 % Építési eszköz kölcsönzése személyzettel 

 SZJ: 71.32.10 ÁFA: 27 % Építési eszköz kölcsönzése személyzet nélkül 

 A díjakban a szolgáltató és a megrendelő szabadon állapodnak meg. 

 

 

 

 

 
 
39. Csőelzárók kölcsönzési díjai 

  ÁFA: 27 % 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
A kölcsönzés maximális időtartama:  1 hét 

 Ha egy fajtából csak 1 db van, akkor nem adható kölcsön! 

 Áfa nélkül Áfa-val 

= Caterpillar földmunkagép kölcsönzése - személyzettel 15.669 Ft/óra 19.900 Ft 

= Zagyszivattyú kölcsönzése - személyzettel 5.433 Ft/óra 6.900 Ft 

                                                - személyzet nélkül 2.992 Ft/óra 3.800 Ft 

 Áfa nélkül Áfa-val 

= 150 – 200 1.070 Ft/nap 1.359 Ft 

= 300 – 400,    30/45 1.370 Ft/nap 1.740 Ft 

= 500 1.740 Ft/nap 2.210 Ft 

= 600,               40/60 2.090 Ft/nap 2.654 Ft 

= 50/75 2.740 Ft/nap 3.480 Ft 

= 800 3.055 Ft/nap 3.880 Ft 
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 Csőösszehúzó készlet napi kölcsönzési díja Áfa nélkül Áfa-val 

 Maximális kölcsönzési időtartam  3 nap 5.390 Ft/nap 6.845 Ft 

  
 Felfújható csőelzárót csak a Csatornahálózati Üzem által telepítve kölcsönzünk, az alap 

kölcsönzési díjon felül telepítési díj felszámolásával.  

 
 
 
 
 
 

 

40. Laboratóriumi vizsgálatok díja, kivonatos árlista 

 Külső megrendelésre a lakosság és közületek részére  

 SZJ: 74.30.11. ÁFA: 27 % 

40.1 Kút fennmaradáshoz Áfa nélkül Áfa-val 
 
Munkaszám: 913 431/130000 

  Csak kémiai vizsgálatok 
≈ Ammónium ion  
≈ Nitrit ion 
≈ Nitrát ion 
≈ Vezetőképesség 
≈ Mangán 
≈ Permanganát index 
 

6 komponens együttesen: 8.800 Ft  11.176 Ft 
 
40.2 Építési engedélyhez Áfa nélkül       Áfa-val 

 
Munkaszám: 913 431/130000 

  Csak kémiai vizsgálatok  
≈ Ammónium ion  
≈ Nitrit ion 
≈ Nitrát ion 
≈ Klorid ion 
≈ Permanganát index 
5 komponens együttesen:          6.260 Ft  7.950 Ft 

 

40.3 Lakhatási engedélyhez 

 A 201/2001 (X.25.) Korm.Rendelet 2.sz.mell. 4. pontja alapján + As 

Munkaszám: 913 431/130000            Kémiai vizsgálatok 

Vizsgálandó komponens  Áfa nélkül  Áfa-val 
 

≈ Vízhőmérséklet 
≈ Szín 
≈ Szag 
≈ Íz 
≈ Ammónium ion  
≈ Nitrit ion 
≈ Nitrát ion 
≈ Klorid ion 

Telepítési díj Áfa nélkül Áfa-val 

= óraköltség 7.087 Ft/óra 9.000 Ft 

= kiszállási díj 5.945 Ft/alkalom 7.550 Ft 

                           illetve 543 Ft/km 690 Ft 
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≈ Permanganát index ( KOIps ) 
≈ Vas 
≈ Mangán 
≈ Arzén 
≈ Szulfát ion 
≈ Keménység 
≈ Zavarosság  
≈ Lúgosság 
≈ vezetőképesség 

  
 12 komponens együttesen: 21.770 Ft 27.648 Ft 

  
Munkaszám: 913/432/130000 
 
Vizsgálandó komponens 

  Bakteriológiai vizsgálatok 
≈ Clostridium 
≈ Enterococcusok (Streptococcus) 
≈ Coliform szám 
≈ E.coli (továbboltás díja a coliform után) 
≈ Telepszám 22 0C-on 
≈ Klór, szabad 
 

  5 bakter komponens:  
  klórméréssel együttesen: 12.805 Ft 16.262 Ft 

 
Összesen (kémiai + bakteriológia): 34.575 Ft 43.910 Ft 
 
≈ Mintavétel saját gépkocsival 

          (városon belül) 
≈ + gépkocsi használat km-ként (városon kívül) 155 Ft/km 197 Ft 

≈ mintavétel idegen gépkocsival megkezdett 2.900 Ft/óra  3.683 Ft 
óránként  
 
Gáz-víz viszony vizsgálat mintavétellel (szep.nélkül) 39.520 Ft/db 50.190 Ft/db 
Gáz-víz viszony vizsgálat mintavétellel (szep.gáz is!) 47.840 Ft/db 60.757 Ft/db 
 

Összesen (csak bakter + mintavétel idegen gk-val) 15.705 Ft/db 19.945 Ft/db 
Összesen (mintavétellel – saját kocsinkkal 39.025 Ft/db 49.562 Ft/db 
 

 
40.4 Üzletnyitáshoz, használatbavételi engedélyhez 

Vizsgálandó komponens  Áfa nélkül Áfa-val 
  Bakteriológiai vizsgálatok 

≈ Klór, szabad aktív  
≈ Clostridium 
≈ Coliform szám 
≈ E.coli (továbboltás díja a coliform után) 
≈ Pseudomonas aeruginosa CN-agaron 
≈ Enterococcusok (Streptococcus) 
≈ Telepszám 22 0C-on 
≈ Telepszám 370C-on 

 
  Vizsgálatok összesen (továbboltással): 17.955 Ft 22.805 Ft 

 
Mintavétel 
 
Helyszíni kiszállás, mintavétel megkezdett óránként 

 (idegen gépkocsival) 2.900 Ft/óra  3.683 Ft/óra 

 Összesen (1 óra idegen gk.+vizsgálatok): 20.855 Ft 26.488 Ft 

Áfa nélkül Áfa-val 
4.450 Ft/alkalom 5.652 Ft 
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Pontminta (saját gépkocsival városon belül) 4.450 Ft/alk. 5.652 Ft/alk. 

 Részletes bakteriológia saját autóval: 22.405 Ft 28.457 Ft 

 Egyszerűsített bakteriológia (3 komponens) 

 1 óra mintavétel: 10.405 Ft 13.214 Ft 

 Egyszerűsített bakteriológia (3 komponens) 

 saját autóval: 11.955 Ft 15.183 Ft 

Fürdővíz minta vizsgálata: 7.220 Ft 9.169 Ft 

 

 
 
41. Építés- szerelési munkák díjai Debrecenben  

 SZJ: 45.21.32.,  illetve: ÉJ 

 ÁFA: 27 % 

 a.) A költségvetés felépítése az alábbi: 

≈ közvetlen anyagköltség 
≈ árkockázati fedezet (vetítési alap a közvetlen anyagköltség) 
≈ munkadíj (közvetlen bérköltség, járulékok, személyi jellegű kifizetések) és 

közvetlen gépköltség 
≈ egyéb közvetlen költség 

 
 Közvetlen költség összesen:  

≈ anyagigazgatási költség (vetítési alap az árkockázattal növelt közvetlen 
anyagköltség) 

≈ fedezet (vetítési alap a munkadíj és közvetlen gépköltség) 
≈ tartalékkeret 

  

 Létesítmény ára: 

≈ ÁFA 
≈ vállalási összeg 

 
Rácsatlakozás létesítésekor, bekötővezeték esetén a legfeljebb 32 mm átmérőjű ivóvízvezetéknél a 
bekötési vízmérő és annak felszerelése díjmentes 2017.07.01-től, kiszállási díjtól mentes 
2017.11.11-től! 

 

 b.) Építési, szerelési munka költségvetése 

 Anyagköltség: 

  A számlázás időpontjában érvényes beszerzési ár. 

Szállítási és rakodási költséget 
  kell felszámítani a nagy fuvarigényes anyagokra, a fuvartáblázat szerint. 

 Bérköltség: 

  A műszaki normák figyelembe vétele és 2.732.- Ft óraköltségek szorzata. 
(Túlórában végzett munkavégzés esetén az óraköltség: 4.098 Ft). 

 Közvetlen gépköltség: 

  A műszaki normák és átlagos kWh költségek alapján. 
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 Fedezet mértéke: 

≈ lakossági megrendelés esetén  94 % 

≈ külső megrendelésre végzett építési-, 94 % 
szerelési munkák esetén 

 

A fedezet vetítési alapja a díjköltség, amely tartalmazza a bérköltséget a járulékkal, 
valamint a gépköltséget kWh-ban. 

Anyagigazgatási költség mértéke 
  15 % (vetítési alap a közvetlen anyagköltség a szállítási és rakodási költséggel 

együtt). 

 
 
Fedezet tartalma: 

≈ üzemi és ágazatvezetés általános költségek, igazgatási költségek, 
≈ egyéb általános költségek, 
≈ nyereség. 

 
Javaslunk tartalékkeretként 5 – 10 % mértéket előirányozni, melynek mértékében meg kell 
egyezni és a szerződésben rögzíteni kell. 

 

Rácsatlakozás létesítésekor, bekötővezeték esetén a legfeljebb 32 mm átmérőjű ivóvízvezetéknél a 
bekötési vízmérő és annak felszerelése díjmentes 2017.07.01-től, kiszállási díjtól mentes 
2017.11.11-től! 

 

 

 c.) Építési szerelési munkák számlázása 

≈ Vízvezeték bekötési munkák esetén a számlázás az alapcsomagok és a földmunka, 
kalkulált díjaival történik. Útburkolat bontó,- helyreállító munkáknál a külső vállalkozó 
által átterhelt összeget növelve 5 %-kal kell figyelembe venni. 
(Az alapcsomagok tartalmát és árát, valamint a földmunka díjat az 1. sz. melléklet 
tartalmazza.) 

≈ Csatornabekötési munkáknál az elszámolás alapja a kalkulált folyóméterenkénti árak. 
(2.sz.melléklet) 

Az illetékes vezetők víz- és csatornabekötések esetén kötelesek a munkalapot úgy 
kitölteni, hogy számlázáskor az egyértelmű legyen, bizonytalanság ne keletkezzen. 

Az esetlegesen előforduló olyan építési-szerelési munkák tekintetében, amelynek 
kivitelezése, valamint a beépített anyagok mennyisége és mérete eltér az 
alapcsomagokban és a folyóméter kalkulációban rögzítettektől, számlázása a b.) 
pontban leírtak szerint történik. 

 
 d.) Műszaki tervezetés 

SZJ: 74.20.22  ÁFA: 27 % 

≈ a díjban a szerződő felek szabadon állapodnak meg; 
≈ az önkormányzati szociális segélyből megvalósuló  

bekötővezeték tervezésének díja:     52.000 Ft (Áfa-val) 
 
 
42. Csatornaépítési hozzájárulások 

a.) Amennyiben az újonnan csatornázott területek lakói az utcai gerincvezeték kivitelezési 
munkáival egyidejűleg építtetik meg bekötőcsatornájukat a tisztító idommal, az 
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ingatlanon belül 1,0 fm-re az alábbi díjakat kötelesek ingatlanonként hozzájárulásként 
megfizetni: 

= lakossági megrendelés esetén fizetendő               98.050 Ft (Áfa-val) 
= gazdálkodó szervezet megrendelésnél fizetendő            117.856 Ft (Áfa-val) 

 

b.) A fejlesztésben lévő utcákra vonatkozóan a gerincvezeték kivitelezéskor és a 
rácsatlakozási lehetőség kiépítéséért – amennyiben nem igénylik a bekötőcsatorna 
kiépítését – az alábbi hozzájárulás megfizetésével megteremtik a későbbi csatlakozás 
lehetőségét a tényleges kivitelezési költségen felül: 

= lakossági megrendelés esetén fizetendő ingatlanonként              47.955 Ft (Áfa-val) 
= gazdálkodó szervezet megrendelésnél fizetendő ingatlanonként 57.607 Ft (Áfa-val) 

 

c.) Az ISPA programból kimaradt utcák szennyvízcsatornázása során a gerincvezeték 
építésével egyidejű bekötőcsatorna építésének igénylése esetén az alábbi díjat kell 
lakásegységenként hozzájárulásként megfizetni: 

= lakossági megrendelés esetén fizetendő   83.820 Ft (Áfa-val) 
= gazdálkodó szervezet megrendelésnél fizetendő  83.820 Ft (Áfa-val) 

 
 
43. Társaságunk által vásárolt és raktáron tárolt termékek számlázása 

VTSZ: besorolás szerint 

≈ aktuális piaci áron 

 
 
 

44. A víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX.törvény 55/H.§-a alapján a DMJV 
Önkormányzat részére számlázandó vízmérő óra díja. 

 Áfa 27%       Áfa nélkül      Áfá-val 
  
 Vízmérő óra NA 13    6.100 Ft/db  7.747 Ft/db 
 Vízmérő óra NA 20    6.900 Ft/db  8.763 Ft/db 
 Vízmérő óra NA 25              13.400 Ft/db           17.018 Ft/db 
 

  
45. Tócóskerti uszoda igénybevételi díja 

SZJ: 92.61.10.0 ÁFA: 27 % 

 

 

 

 

 

 

10 bérlet egybeni megvásárlása esetén 9 bérletnek megfelelő árat kell fizetni. 
 

 

 

 

 Áfa nélkül Áfa-val 

= gyermek, diák és nyugdíjas belépőjegy díja 736 Ft/fő 935 Ft 
= felnőtt belépőjegy díja 1.055 Ft/fő 1.340 Ft 
= gyermek, diák és nyugdíjas 10 alkalomra szóló 6.890 Ft 8.750 Ft 
   bérlet díja   
= felnőtt uszoda bérlet 10 alkalomra 9.496 Ft 12.060 Ft 
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EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

 

Minden tevékenység vonatkozásában számlázásra csak olyan teljesítmény kerülhet, amelyet a 
megrendelő aláírásával elismert. 

A számla akkor nyújtható be, ha a szerződésben foglaltakat teljes egészében teljesítették, a 
kapcsolódó többletmunkákat, az esetleges hibás teljesítésekből adódó javításokat és 
hiánypótlásokat elvégezték. 
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II/2.  Debrecenen kívüli települések  
 
 

1. Rezsi óradíj 

 Áfa nélkül Áfa-val 

  ÁFA: 27 % 4.500 Ft/óra 5.715 Ft 
 
 
2. Kiszállási díj 

 Áfa nélkül Áfa-val 

  ÁFA: 27 % 197Ft/km 250 Ft 
 
 
3. Közműves ivóvíz szolgáltatás ideiglenes szüneteltetési díja 

  SZJ 45.33.20. ÁFA: 27 % Áfa nélkül Áfa-val 
Fogyasztói megrendelés esetén a vízmérőhely megközelíthető- 5.953 Ft/alkalom 7.560 Ft 
ségének biztosításával vízmérő-helyen (aknában) végrehajtva 
 
A vízmérő leszerelése és bekötővezeték végdugózása plombával ellátva. 
A díjtétel kizárólag a DN-13 – DN 40 méretű vezetékekre vonatkozik a szolgáltatás 
helyreállításának díja megegyezik a fenti szolgáltatási díjjal. 

 

4. Vízmérő felszerelés és csere 

  SZJ 45.33.20. ÁFA: 27 % Áfa nélkül Áfa-val 
≈ DN 13 vízmérő esetén 12.819 Ft/db 16.280 Ft 

≈ DN 20 vízmérő esetén 14.543 Ft/db 18.470 Ft 

≈ DN 25 vízmérő esetén 22.378 Ft/db 28.420 Ft 

≈ DN 30 vízmérő esetén 24.346 Ft/db 30.920 Ft 

 

Alkalmazandó felhasználó kártérítési kötelezettségi körébe tartozó vagy általa soron kívül 
megrendelt mellékvízmérő telki vízmérő cserékre szolgáltatás visszaállítása céljából, vagy 
meglévő, de még használatba nem vett bekötővezeték vízmérőhelyén történő mérő 
felszerelésre. 

A díj kizárólag a mérő és csatlakozóinak szolgáltatói plombázásnak az anyag és munkadíj 
jellegű költségeit tartalmazza. Ettől eltérő műszaki tartalom esetén egyedi díjkalkuláció készül. 

A legfeljebb 32 mm átmérőjű ivóvízvezeték esetében a rácsatlakozáskor történő bekötési 
vízmérő felszerelés díjmentes 2017. július 1-től! 

 

5. Vízszolgáltatás felfüggesztése vízmérőhelyen (díjtartozás vagy szabálytalan 
közműhasználat miatti korlátozás) 

  SZJ 45.33.20. ÁFA: 27 % Áfa nélkül Áfa-val 

Vízmérőaknában, illetve egyéb vízmérőhelyen történő 13.894 Ft/db 17.645 Ft 
megszüntetés (kikötés) a vízmérő kiszerelésével, a 
bekötővezeték ledugózása és plombazárral történő 
ellátása DN40 vezeték méretig. Ettő eltérő méret 
esetén egyedi költségvetés készül. 
A szolgáltatás visszaállításakor fizetendő. 
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6. A vízszolgáltatás korlátozása szűkítő elem beszerelésével vízmérőhelyen (díjtartozás 
miatti korlátozás) 

  SZJ 45.33.20. ÁFA: 27 % Áfa nélkül Áfa-val 

  Vízmérőaknában, illetve egyéb vízmérőhelyen történő 13.701 Ft/db 17.400 Ft 
 korlátozás (szűkítés) a vízmérő a helyén 

marad,szűkítő behelyezése DN 40 vezetékméretig. 
Ettől eltérő méret esetén egyedi költségvetés készül. 

 

 
7. A vízszolgáltatás felfüggesztése bekötővezetéken 

  SZJ 45.33.20. ÁFA: 27 % Áfa nélkül Áfa-val 

Kézi földmunkával 40.795 Ft/db 51.810 Ft 

Gépi földmunkával 72.913 Ft/db 92.600 Ft 

Földmunkával feltárt bekötővezeték lezárása a közterületen, vízmérő és szerelvényei 
leszerelése, burkolatbontás nélkül. A vízmérő leszerelés további költségtételként számítandó az 
5. pont szerint. 
Alkalmazandó díjtartozás miatti korlátozás esetén vagy felhasználói megrendelésre. Nem 
tartalmazza a burkolat, árok vagy egyéb érintett létesítmény bontását, helyreállítását. 
Amennyiben burkolat vagy más létesítmény  bontás-helyreállítás szükséges, annak költsége 
külön egyedi kalkuláció alapján fizetendő többlet költségként. Díjtartozás miatt felfüggesztés 
esetén, tartozás rendezés során a szolgáltatás visszaállítás alapfeltételeként fizetendő. A 
díjtartozásból eredő járulékos költségként térítendő meg és alapfeltétele a szolgáltatás 
visszaállításának. 

 
8. Vízszolgáltatás visszaállítása bekötővezetéken 

  SZJ 45.33.20. ÁFA: 27 % Áfa nélkül Áfa-val 

Kézi földmunkával 41.748 Ft/db 53.020 Ft 

Gépi földmunkával 73.866 Ft/db 93.810 Ft 

 A 7. pont szerinti megszüntetés utáni vízszolgáltatásba történő visszakapcsolás, a megbontott 
vezeték helyreállítása. 

Amennyiben burkolat vagy egyéb érintett létesítmény bontása, helyreállítása szükséges, annak 
költsége külön egyedi kalkuláció alapján fizetendő. 
Amennyiben korábban vízmérő leszerelés történt, úgy a 4. pontban meghatározott díjjal 
növelten alkalmazandó. 
Díjtartozás miatti felfüggesztés esetén a díjtartozás és az abból eredő valamennyi járulékos 
költség rendezését követően a szolgáltatás visszaállítás felhasználó általi kezdeményezésekor 
fizetendő. 

 
9. Vízszolgáltatás díja tűzcsapról vagy közkifolyóról megrendelésre 

  ÁFA: 27 %   Áfa nélkül Áfa-val 

  Szolgáltatási díj: - munkadíj (kiszállással) 4.000 F/óra 5.080 Ft 
 + felhasznált, vételezett vízmennyiség a 

mindenkor érvényben lévő, adott 
településen alkalmazott nem lakossági 
vízdíjjal számolva. 

 
10. Megrendelésre vagy felhasználói tevékenységből eredően végzett vízmérő plombázás 

díja 

 Áfa nélkül Áfa-val 
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  SZJ 45.33.20 ÁFA: 27 % 4.898 Ft/mérő 6.220 Ft 
 

 
Rácsatlakozás létesítésekor, bekötővezeték esetében a legfeljebb 32 mm átmérőjű 
ivóvízvezeték és legfeljebb 160 mm átmérőjű szennyvízvezeték esetén díjmentes 2017. július 
1-től! 
 

11. Külső megrendelésre végzett szakfelügyelet díja 

 SZJ 45.33.20 ÁFA: 27 % 
 Áfa nélkül Áfa-val 

≈ Óraköltség 4.500 Ft/óra 5.715 Ft 
≈ Kiszállás  197 Ft/km 250 Ft 

 
12. Az üzemeltetői hozzájárulás, nyilatkozat kiadásának nem lakossági felhasználók részére 

  SZJ: 45.33.20.0  ÁFA: 27 % 
 Áfa nélkül Áfa-val 

≈ Nem lakossági szolgáltatási díj 2.677 Ft/db 3.400 Ft 
 

Alkalmazandó építésügyi eljárások során, korábban már megvalósult bekötővezetékek 
esetében. Mentes rácsatlakozás létesítésekor, bekötővezeték esetén a legfeljebb 32 mm 
átmérőjű ivóvízvezeték és legfeljebb 160 mm átmérőjű szennyvízvezeték 2017. július 1-től! 

 
13. Az üzemeltetői hozzájárulás kiadásának díja lakossági felhasználók részére 

  ÁFA: 27 % 
 Áfa nélkül Áfa-val 

≈ Lakossági szolgáltatási díj 1.992 Ft/db 2.530 Ft 
 

Alkalmazandó építésügyi eljárások során, korábban már megvalósult bekötővezeték esetében. 
Mentes rácsatlakozás létesítésekor, bekötővezeték esetén a legfeljebb 32 mm átmérőjű 
ivóvízvezeték és legfeljebb 160 mm átmérőjű szennyvízvezeték 2017. július 1-től! 

 
14. Közműegyeztetés díja 

  ÁFA: 27 % 
 Áfa nélkül Áfa-val 

≈ Szolgáltatási díj 5.646 Ft/óra 7.170 Ft 
 
15. Közmű- és üzemeltetői nyilatkozatok, állásfoglalások kiadásának, illetve tervbírálat díja 

  ÁFA: 27 % 
 Áfa nélkül Áfa-val 

≈ Szolgáltatási díj 3.858 Ft/nyilatkozat 4.900 Ft 
 

Rácsatlakozás létesítésekor, bekötővezeték esetében a legfeljebb 32 mm átmérőjű 
ivóvízvezeték és legfeljebb 160 mm átmérőjű szennyvízvezeték esetén díjmentes 2017. július 
1-től! 

 
16. Felhasználó kérésére helyszíni vízmérő, illetve vízmérőhely ellenőrzés, vízmérő leolvasás 

soron kívül 

  ÁFA: 27 % 
 Áfa nélkül Áfa-val 

≈ Szolgáltatási díj 4.500 Ft/alkalom 5.715 Ft 
 

Bekötési vízmérő esetében rácsatlakozáskor díjmentes! Legfeljebb 32 mm átmérőjű 
ivóvízvezeték esetén 2017. július 1-től! 
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17. Ingatlanon belüli szennyvíz elvezetési létesítmények helyszíni szemléjének díja (épület 
használatbavételi engedélyhez vagy csatornázottság megállapításához) 

  SZJ: 45.33.20  ÁFA: 27 % 

   Áfa nélkül Áfa-val 

≈ Szolgáltatási díj 5.583 Ft/alkalom 7.090 Ft 
 

 Rácsatlakozás létesítésekor, bekötővezeték esetén a legfeljebb 160 mm átmérőjű 
szennyvízvezeték esetén díjmentes 2017. július 1-től! 

 
18. Belső (ingatlanon belüli) vízvezeték vagy szennyvíz vezeték, illetve azok egyes elemeinek 

helyszíni ellenőrzése 

  SZJ 45.33.20. ÁFA: 27 % 
 Áfa nélkül Áfa-val 

≈ Szolgáltatási díj 5.583 Ft/alkalom 7.090 Ft 
 
 Megrendeléskor előre fizetendő. 
 
19. Kiszállási díj 

  ÁFA: 27 % 
 Áfa nélkül Áfa-val 

≈ Szolgáltatási díj 3.000 Ft/alkalom 3.810 Ft 
 

Felhasználó számára felróható okból, vagy megrendelésére történő helyszínre vonulás 
költségeinek megtérítésére irányuló díj. Alkalmazandó a fogyasztó téves információja alapján 
megvalósuló kiszállás, a fogyasztó általi kötelezettség elmulasztásából eredő (pl. díjtartozás 
befizetés igazolásának elmaradása) szükséges helyszínre vonulás esetén. 

 
20. Külső megrendelés alapján készített igazolások kiadásának díja 

  ÁFA: 27 % 
 Áfa nélkül Áfa-val 

≈ Szolgáltatási díj 291 Ft/db 370 Ft 
 
21. Másolások, nyomtatások díja 

  ÁFA: 27 % 
 Áfa nélkül Áfa-val 

≈ Fénymásolások A/4 lap 24 Ft/lap  30 Ft 
≈ Fénymásolások A/3 lap 47 Ft/lap  60 Ft 

 

22. Fizetési felszólítás díja 
   Áfa nélkül Áfa-val 

≈ tértivevényes postai kézbesítéssel 866 Ft/db 1.100 Ft 
≈ tértivevény nélküli postai, illetve egyéb módon  480 Ft/db 610 Ft 
  történő kézbesítéssel 

 
23. Áramfejlesztő igénybevételének díja 

  ÁFA: 27 % 
   Áfa nélkül Áfa-val 

  TR 6,5., JIP 3H., E3500 Honda típusok esetén 
≈ Használati időben 4.180 Ft/üzemóra 5.309 Ft 
≈ Készenléti időben 1.810 Ft/üzemóra 2.299 Ft 
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   Áfa nélkül Áfa-val 

  TRH-221 HONDA típus esetén 
≈ Használati időben 6.000 Ft/üzemóra 7.620 Ft 
≈ Készenléti időben 2.390 Ft/üzemóra 3.035 Ft 

 
  TR-30D HONDA típus esetén 

≈ Használati időben 11.960 Ft/üzemóra 15.189 Ft 
≈ Készenléti időben 4.810 Ft/üzemóra 6.109 Ft 

 
A díjtétel nem tartalmazza a helyszínre szállítás és kezelő biztosítás, szabályszerű, szakszerű 
villamos bekötés és üzembeállítás díját. Azt egyedileg az 1. és 2. pont díjtételeinek 
alkalmazásával a munkautalványon és gépjármű menetleveken rögzített adatok alapján kerül 
meghatározásra. 

 
24. DN 13 bekötési és mellékvízmérőhely szerelvényezésének kialakítása DN 13 vízmérő 

biztosításával 

  SZJ: 45.33.20.0  ÁFA: 27 % 
 Áfa nélkül Áfa-val 

≈ Szolgáltatás díja 25.685 Ft/db 32.620 Ft 
  Vízmérő beépítés előkészített csőszakaszon, szelvényekkel együtt plombázva. 

  Tartalmazza: hiteles mérő és szerelvények, kötőelemek szerelési, kiszállási díj. 

A legfeljebb 32 mm átmérőjű ivóvízvezeték esetében a rácsatlakozáskor történő bekötési 
vízmérő felszerelés esetén díjmentes 2017. július 1-től! 

 
25. DN 20 bekötési vagy mellékvízmérőhely szerelvényezésének kialakítása DN 20 vízmérő 

felszerelésével 

  SZJ: 45.33.20.0  ÁFA: 27 % 
 Áfa nélkül Áfa-val 

≈ Szolgáltatás díja 29.906 Ft/db 37.980 Ft 
 

  Vízmérő beépítés előkészített csőszakaszon, szelvényekkel együtt plombázva. 

  Tartalmazza: hiteles mérő és szerelvények, kötőelemek szerelési, kiszállási díj. 

A legfeljebb 32 mm átmérőjű ivóvízvezeték esetében a rácsatlakozáskor történő bekötési 
vízmérő felszerelés esetén díjmentes 2017. július 1-től! 

 
26. Közterületi főelzáró beépítése DN 32 átmérőig bekötővezetéken utólagosan beépítve 

  SZJ: 45.33.20.0  ÁFA: 27 % 
 Áfa nélkül Áfa-val 

≈ Szolgáltatás díja 38.000 Ft/db  48.260 Ft 
 
Műszaki tartalom: meglévő vezeték feltárásával, kizárásával, megbontásával történő 
beépítése. Földmunkát tartalmazza. Amennyiben burkolat bontás-helyreállítás szükséges, 
annak költsége külön egyedi kalkuláció alapján fizetendő, jelen díjtételnek nem része. 

 
27. Vízmérőhely felhasználói oldali szerelvényezésének kialakítása  

 Áfa nélkül Áfa-val 
≈ DN 25 méret díja 16.000 Ft/db 20.320 Ft 
≈ DN 32 méret 18.400 Ft/db 23.368 Ft 

 
Megrendelő igény esetén bekötés létesítéssel egyidőben vagy azt követő megrendelés 
alapján. 

Műszaki tartalom: elzárócsap, visszacsapó-szelep, belsővezeték ürítő csap, illetve ezeket 
kiváltó azonos funkciókat biztosító kombinált szerelvény beépítése. 
Ettől eltérő műszaki tartalom esetén egyedi díjkalkuláció készül. 
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28. Biharkeresztes nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás, kezelési díja 
(nem kötelező közszolgáltatás) 

  SZJ: 90.01.12  ÁFA: 27 % 
 Áfa nélkül Áfa-val 

≈ tisztítási díj 416 Ft/m3 528 Ft 
 
29. Víziközmű fejlesztési hozzájárulás:  

A./ Ártánd*, Bedő, Berekböszörmény, Biharkeresztes*, Bihartorda, Bojt, Ebes, Esztár, 
Hajdúbagos, Hajdúsámson, Hencida, Körösszakál, Körösszegapáti, Körösszegapáti-
Körmösdpuszta, Magyarhomorog, Mezősas, Mikepércs, Monostorpályi, Nagykereki, 
Nyírlugos, Nyírgelse, Nyírmihálydi, Pocsaj, Sáránd, Szentpéterszeg, Told 

Az üzemeltetési szerződés III. 6. pontja szerint gazdálkodó szervezetek részére új bekötés 
esetén, a szolgáltatás növelése, vagy minőségének javítása esetén 

 Áfa nélkül Áfa-val 
≈ Ivóvíz víziközmű fejlesztési hozzájárulás* 80.000 Ft/m3/nap 101.600 Ft 
≈ Szennyvíz víziközmű fejlesztési hozzájárulás 100.000 Ft/m3/nap 127.000 Ft 

 
*Ártánd és Biharkeresztes településeket csak az ivóvíz víziközmű fejlesztési hozzájárulás 
érinti! 
 

B./ Bagamér, Derecske, Fülöp*, Hajdúszovát, Hosszúpályi, Kismarja, Kokad, Konyár, 
Létavértes, Nyíradony, Nyírábrány, Nyírmártonfalva*, Tépe, Vámospércs 

Az üzemeltetési szerződés III. 6. pontja szerint gazdálkodó szervezetek részére új bekötés 
esetén, a szolgáltatás növelése, vagy minőségének javítása esetén 

 Áfa nélkül Áfa-val 
≈ Ivóvíz víziközmű fejlesztési hozzájárulás* 100.000 Ft/m3/nap 127.000 Ft 
≈ Szennyvíz víziközmű fejlesztési hozzájárulás 65.000 Ft/m3/nap 82.550 Ft 
 
*Fülöp és Nyírmártonfalva településeket csak az ivóvíz víziközmű fejlesztési hozzájárulás 
érinti! 

 
Mentes a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás megfizetési kötelezettség alól új létesítéskor, 
bekötővezeték esetében a legfeljebb 32 mm átmérőjű ivóvízvezeték és legfeljebb 160 mm 
átmérőjű szennyvízvezeték 2017. július 1-től! 

 
30. Derecske: nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz fogadásának, tisztításának 

díja  

  ÁFA: 27 % 
 Áfa nélkül Áfa-val 

≈ Szolgáltatási díj 450 Ft/m3 571,50 Ft/m3 
Vízterhelési díj 
≈ lakossági fogyasztóknál 6,38 Ft/m3 8,10 Ft/m3 
≈ nem lakossági fogyasztóknál 7,09 Ft/m3 9,00 Ft/m3 

 
31. Létavértes: nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz fogadásának, 

tisztításának díja  

  ÁFA: 27 % 
   Áfa nélkül Áfa-val 

≈ Szolgáltatási díj 344 Ft/m3 436,90 Ft/m3 
Vízterhelési díj 
≈ lakossági fogyasztóknál 6,07 Ft/m3 7,71 Ft/m3 
≈ nem lakossági fogyasztóknál 6,75 Ft/m3 8,57 Ft/m3 
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32. Hosszúpályi: nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz fogadásának, 
tisztításának díja  

  ÁFA: 27 %l 
   Áfa nélkül Áfa-val 

≈ Szolgáltatási díj 344 Ft/m3 436,90 Ft/m3 

Vízterhelési díj 
≈ lakossági fogyasztóknál 5,13 Ft/m3 6,52 Ft/m3 
≈ nem lakossági fogyasztóknál 5,70 Ft/m3 7,24 Ft/m3 

 

33. Hajdúszovát: nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz fogadásának, 
tisztításának díja  

  ÁFA: 27 % 
   Áfa nélkül Áfa-val 

≈ Szolgáltatási díj 630 Ft/m3 800,10 Ft/m3 
Vízterhelési díj 
≈ lakossági fogyasztóknál 6,29 Ft/m3 7,99 Ft/m3 
≈ nem lakossági fogyasztóknál 6,99 Ft/m3 8,88 Ft/m3 

 

34. A víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX.törvény 55/H.§-a alapján az illetékes 
önkormányzat részére számlázandó vízmérő óra díja. 

 Áfa 27% Áfa nélkül Áfá-val 
  
 Vízmérő óra NA 13 6.100 Ft/db 7.747 Ft/db 
 Vízmérő óra NA 20 6.900 Ft/db 8.763 Ft/db 
 Vízmérő óra NA 25 13.400 Ft/db 17.018 Ft/db 
 
35. Vámospércs: nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz fogadásának, 

tisztításának díja 

  ÁFA: 27 % 
   Áfa nélkül Áfa-val 

  Szolgáltatási díj 338 Ft/m3 429,26 Ft/m3 
Vízterhelési díj 
≈ lakossági fogyasztóknál 13,823 Ft/m3 17,56 Ft/m3 
≈ nem lakossági fogyasztóknál 15,359 Ft/m3 19,51 Ft/m3 

 
36. Nyírábrány: nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz fogadásának, tisztításának 

díja  

 ÁFA: 27 % Áfa nélkül Áfa-val 
  Szolgáltatási díj 344 Ft/m3 436,90 Ft/m3 

Vízterhelési díj 
≈ lakossági fogyasztóknál 5,40 Ft/m3 6,86 Ft/m3 
≈ nem lakossági fogyasztóknál 6,00 Ft/m3 7,62 Ft/m3 

 
37.  Hajdúsámson településen ürített nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
fogadásának, tisztításának díja 

 ÁFA: 27 % Áfa nélkül Áfa-val 
  Szolgáltatási díj 

≈ lakossági fogyasztóknál 175.23 Ft/m3 222,54 Ft/m3 
≈ közületi fogyasztóknál 281,00 Ft/m3 356,87 Ft/m3 
≈ gazdálkodói fogyasztóknál 301,00 Ft/m3 382,27 Ft/m3 

 
Vízterhelési díj 
≈ lakossági fogyasztóknál 4,27 Ft/m3 5,42 Ft/m3 
≈ nem lakossági fogyasztóknál 4,75 Ft/m3 6,03 Ft/m3 
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VÍZ- és SZENNYVÍZCSATORNA BEKÖTÉSI MUNKÁK DÍJAI 

 
 
A bekötések számlázása az alapcsomagok a létesítendő vezetékhosszra vetített díj, a védőcső 
elhelyezés (csak szükség szerint) díja, valamint az esetlegesen felmerülő földmunka kedvezmény 
alapján határozandó meg. 

Amennyiben a bekötés kivitelezését teljes egészében külső vállalkozó végzi, úgy a megrendelő a 
Debreceni Vízmű Zrt-nek üzembe helyezési díjat fizet. 

Az elvégzett munkáról munkalap kerül kiállításra, melyet a megrendelő is leigazol. A munkalapot 
úgy kell kitölteni, hogy számlázáskor az egyértelmű legyen. 

 

 

Ivóvízbekötő vezeték létesítésének díjai 

SZJ: 45.21.32  ÁFA: 27 % 

A legfeljebb 32 mm átmérőjű ivóvízvezeték esetében a rácsatlakozáskor történő bekötési vízmérő 
felszerelés mentes 2017. július 1-től, kiszállási díjtól mentes 2017.11.11-től! Mentesség esetén a 
díjak nem tartalmazzák az igénybejelentés elbírálásának díját, a tervegyeztetés, adategyeztetés, 
vagy ennek megfelelő szolgáltatás díját, továbbá rácsatlakozáskor a bekötési vízmérőóra 
költségeit, a bekötési vízmérőóra felszerelésének, nyomáspróbának a plombázásnak a díját 
2017.július 1-től. 
 
 
1. Alapcsomag díjak 
   Áfa nélkül Áfa-val 

  1. sz. alapcsomag 62.677 Ft/db 79.600 Ft 
 Vezeték építés normál adottságú és körülmények esetén 25 mm 
PE bekötővezeték létesítésekor. Annak beépítési szükségességét 
a tervvélemény határozza meg és 5. pont szerinti díjjal 
alkalmazandó. 

 
  1. sz. alapcsomag jogszabály szerinti díjmentességgel,  48.346 Ft/db 61.400 Ft 

 azaz NA 13 vízmérő és felszereléshez tartozó költségek,kiszállás 
díja nélkül. 

 
  2. sz. alapcsomag 66.787 Ft/db 84.820 Ft 

 Vezeték építés normál adottságú és körülmények esetén 32 mm 
PE bekötővezeték létesítésekor. Közeterületi elzáró kiépítésének 
díját nem tartalmazza. Annak beépítési szükségességét a 
tervvélemény határozza meg és 5. pont szerinti díjjal 
alkalmazandó. 

 
  2. sz. alapcsomag jogszabály szerinti díjmentességgel,  51.614 Ft/db 65.550 Ft 

azaz NA 13 vízmérő és felszereléshez tartozó költségek,kiszállás 
díja nélkül. 

 
  3. sz. alapcsomag 100.378 Ft/db 127.480 Ft 

 Normál adottságú és körülmények esetén 40 mm PE 
bekötővezeték létesítésekor. . Annak beépítési szükségességét a 
tervvélemény határozza meg és 5. pont szerinti díjjal 
alkalmazandó. 
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Az 1., 2. és 3. sz. alapcsomagtól eltérő műszaki tartalom esetén egyedi díjkalkuláció készül 
 

Az alapcsomagok műszaki tartalma: DN 200 vezeték méretig azbesztcement és KM PVC és PE 
anyagú vízvezeték megcsapolása csőtetőről elágazva, csapon keresztül, a vízmérő és 
vízmérőhely szerelvényeinek kialakítása, plombazár elhelyezés, üzembe helyezés és 
dokumentálás. 

 

 
2. Bekötővezeték díjai 
   Áfa nélkül Áfa-val 

  1 fm 25 mm KPE bekötővezetékre vetített díj 12.240 Ft/fm 15.545 Ft 
  1 fm 32 mm KPE bekötővezetékre vetített díj 12.279 Ft/fm 15.595 Ft 
  1 fm 40 mm KPE bekötővezetékre vetített díj 12.307 Ft/fm 15.630 Ft 

 
A díjtételek a vezetékre vonatkozó földmunkavégzést (gépi vagy kézi), forgalomszabályozásra 
jelzőtábla, korlát kihelyezést, szerelést, fertőtlenítést, beüzemelést, megvalósulási bemérést, 
tereprendezést tartalmazzák. Nem tartalmazza a burkolatok alatti átfúrás díját, csak 
munkaárokba fektetett vezetékhosszra számítandó. 

Felsorolt átmérőtől eltérő és egyéb rendhagyó műszaki tartalom esetén egyedi díjkalkuláció 
készül. 

 
 
3. Burkolat alatti átfúrás védőcső elhelyezésével 
   Áfa nélkül Áfa-val 

   7.165 Ft/fm 9.100 Ft 
 

Normál adottságok és körülmények között alkalmazandó maximum DN 50 átmérőjű védőcső 
elhelyezésével. A védőcső hossza vonatkoztatott díj. A védőcső hosszal csökkentendő a 2. 
pontban szereplő földmunka alapot képező munkaárok hossz. 

A díjtétel az fúrás és a védőcső anyagárát is tartalmazza. 

 
 
4. Bekötővezetékre vetített földmunka díjkedvezmény 

   Áfa nélkül Áfa-val 

≈ 1 fm 25 mm KPE bekötővezetékre vetített földmunka díjkedvezmény 8.571 Ft/fm 10.885 Ft 

≈ 1 fm 32 mm KPE bekötővezetékre vetített földmunka díjkedvezmény 8.594 Ft/fm 10.915 Ft 

≈ 1 fm 40 mm KPE bekötővezetékre vetített földmunka díjkedvezmény 8.614 Ft/fm 10.940 Ft 

  
A megrendelő abban az esetben jogosult földmunka kedvezményre, ha azt írásban kéri és 
nyilatkozik, hogy szakszerűen teszi, az esetleges más közművekben okozott károkat viseli, 
munkavédelmi, biztonságtechnikai forgalomszabályozási, jelzőtábla kihelyezési, munkaterület 
korlátozási követelmények teljesítése és az ehhez kapcsolódó közterületi, közúti engedélyezés 
és bejelentési kötelezettség az ő feladata, valamint a munkavégzés időpontját a szolgáltatóval 
egyezteti és szakfelügyeletét megrendeli. A kedvezmény a 2. pont szerinti díjtételek 70 %-a. A 
fennmaradó 30 % díjtétel fedezetet ad a szakfelügyeletre, üzemeltetői közreműködésre 
(szakaszolás, szakasz öblítés, árok igazítás, fektetett vezeték ágyazás, takarás, jelzőszalaggal 
ellátás) 

 
 
5.  Közterületi főelzáró beépítése DN 32 átmérőig bekötővezetéken létesítéssel egy időben 

 
   Áfa nélkül Áfa-val 

 33.102 Ft/db 42.040 Ft 
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Helyi adottságok és a bekötési terv jóváhagyott műszaki tartalma, kiadott tervvélemény alapján. 

Kizárólag a bekötés építéssel (1. és 2. pontok) egyidejű beépítésekor alkalmazható. Utólagos 
beépítésre jelen díjjegyzék 26. pontja vonatkozik.  

 
6.  Ivóvíz bekötővezeték fővezetékre kötésének díja DN 40 vezeték méretig 

 
   Áfa nélkül Áfa-val 

 25.512 Ft/db 32.400 Ft 

Műszaki tartalom: idegen kivitelező által végzett bekötővezeték létesítés esetén DN200 vezeték 
méretig azbesztcement és KM PVC és PE anyagú fővezeték megcsapolása csőtetőről elágazva, 
csapon keresztül. 

Felsorolt átmérőtől és műszaki tartalomtól eltérő műszaki tartalom esetén egyedi díjkalkuláció 
készül. 

 

Szennyvíz bekötőcsatorna létesítésének díjai 

SZJ: 45.21.32  ÁFA: 27 % 

1. Alapcsomag díjak 

   Áfa nélkül Áfa-val 

  1. sz. alapcsomag 74.394 Ft/db 94.480 Ft 

 Normál adottságú és körülmények esetén 160 mm KG PVC 
bekötővezeték létesítésekor, 200 mm KG PVC gerincvezetékről 
történő leágazással és a tisztító idom kialakítással. 

 

  2. sz. alapcsomag 59.559 Ft/db 75.640 Ft 

 Normál adottságú és körülmények esetén 160 mm KG PVC 
bekötővezeték létesítésekor gerincvezeték beton falazatú tisztító 
aknájára csatlakozással és tisztító idom kialakítással. 

 

  3. sz. alapcsomag (bekötővezeték rákötése fővezetékre) 54.394 Ft/db  69.080 Ft 

 Normál adottságú és körülmények esetén 160 mm KG PVC 
bekötővezeték létesítésekor, 200 mm KG PVC gerincvezetékről 
történő leágazással és tisztító idom kialakítás nélkül. 

 

  4. sz. alapcsomag (bekötővezeték rákötése fővezeték aknájára) 51.669 Ft/db 65.620 Ft 

 Normál adottságú és körülmények esetén 160 mm KG PVC 
bekötővezeték létesítésekor, gerincvezeték beton falazatú tisztító 
aknájára csatlakozással és tisztító idom kialakítás nélkül. 

 
  5. sz. alapcsomag 45.669 Ft/db  58.000 Ft 

 Normál adottságú és körülmények esetén alkalmazandó már 
kiépített 160 mm KG PVC bekötővezetéken tisztító idom kialakítás 
esetén. 

 
2. Bekötővezeték díjai 

   Áfa nélkül Áfa-val 

≈ 1 fm 160 mm KG PVC bekötőcsatornára vetített díj 13.094 Ft/fm 16.629 Ft 
 

≈ 1 fm 50 mm KPE házi átemelő bekötő szennyvíz nyomó- 
vezetékre vetített díj 9.087 Ft/fm 11.540 Ft 
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Normál adottságú, 1,5 m-nél nem mélyebb, állékony falú munkaárokban, talajvíztől mentes 
építési körülmények kötött végzett munka esetén. 

  
A díjtételek a vezetékre vonatkozó földmunkavégzést (gépi vagy kézi), szerelést, fertőtlenítést, 
beüzemelést, megvalósulási bemérést, tereprendezést tartalmazzák. Nem tartalmazza a 
burkolatok alatti átfúrás díját, csak munkaárokba fektetett vezetékhosszra számítandó. Nem 
tartalmazza a munkaárok víztelenítésének (talajvíz) költségét sem. 

Felsorolt átmérőtől és műszaki tartalomtól eltérő, egyéb rendhagyó műszaki tartalom esetén 
egyedi díjkalkuláció készül. 

 

 
3. Bekötőcsatornára vetített földmunka díjkedvezmény 

   Áfa nélkül Áfa-val 

≈ 1 fm 160 mm KG PVC bekötőcsatornára vetített földmunka 6.543 Ft/fm 8.310 Ft 
díjkedvezmény 1,5 m átlagos fektetési mélység alatt 
 
≈ 1 fm 40 mm KG PVC szennyvíz nyomóvezetékre vetített földmunka 4.543 Ft/fm 5.770 Ft 
 
A fenti kedvezmény a megállapított teljes bekötési díjból levonandó. Alapja a vezetékhossz és a 
burkolat alatti átfúrás különbözete.  

A megrendelő abban az esetben jogosult földmunka kedvezményre, ha azt kéri és írásban 
nyilatkozik, hogy a földmunkát szakszerűen végzi vagy végezteti el, a más közművekben vagy 
vízi közművekben okozott károkat viseli, munkavédelmi, biztonságtechnikai követelményeket, a 
közműnyilatkozatokban foglalt előírásokat teljesíti. A közterület kezelőjének, a közútkezelőnek 
hozzájárulását beszerzi és a Debreceni Vízmű Zrt.-vel is egyeztetett munkavégzést bejelenti. 
Saját költségén gondoskodik a forgalomszabályozásról és a burkolat helyreállításról, 
tereprendezésről.  

Normál adottságok, állékony, talajvíz mentes építési körülmények  között végzett munka esetén.  

A díjtételek a vezetékre vonatkozó földmunkavégzést (gépi vagy kézi), szerelést, fertőtlenítést, 
beüzemelést, megvalósulási bemérést, tereprendezést tartalmazzák. Nem tartalmazza a 
burkolatok alatti átfúrás díját, csak munkaárokba fektetett vezetékhosszra számítandó. Nem 
tartalmazza a munkaárok víztelenítésének (talajvíz) költségét sem. 

Felsorolt átmérőtől és műszaki tartalomtól eltérő, egyéb rendhagyó műszaki tartalom esetén 
egyedi díjkalkuláció készül 

 

EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

 

 Minden tevékenység vonatkozásában számlázásra csak olyan teljesítmény kerülhet, amelyet a 
megrendelő aláírásával elismert. 

Számla akkor nyújtható be, ha a szerződésben foglaltakat teljes egészében teljesítették, a 
kapcsolódó többletmunkákat, az esetleges hibás teljesítésekből adódó javításokat és 
hiánypótlásokat elvégezték. 

 

Minden olyan esetben, amely során jelen II/2. díjjegyzék rész nem tartalmaz meghatározott 
díjtételt az adott szolgáltatásra vagy tevékenységre, úgy a Debrecenben alkalmazott II/1. 
Debrecen település díjjegyzék részben szereplő díjakat kell alkalmazni, illetve egyedi 
költségvetés készítendő. 
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III.  Közérdekű adatigénylés költségtérítése 
 

A Kormány 301/2016.(IX.30.) Kormányrendelete alapján 

 

A közérdekű adatigénylés költségtérítése a 2007. CXXVII. ÁFA törvény 7. §-a alá tartozik, így nem 
terheli ÁFA fizetési kötelezettség. 

 

1. Az igényelt adatokat tartalmazó adathordozók költsége  Áfa nélkül 

a.) Papír alapon nyújtott színes másolat esetén 

≈ A/4-es oldal 130 Ft/oldal 
≈ A/3-as oldal 260 Ft/oldal 

b.) Papír alapon nyújtott fekete-fehér másolat esetén 

≈ A/4-es oldal 12 Ft/oldal 
≈ A/3-as oldal 24 Ft/oldal 

 
c.) Optikai adathordozón nyújtott másolat esetén 

≈ az adathordozó közvetlen önköltsége de legfeljebb 580 Ft/adathordozó 
 

d.) Elektronikus úton használható egyéb adathordozón nyújtott másolat esetén 

≈ az adathordozó közvetlen önköltsége 
 
A papír alapon nyújtott másolat költsége csak a tizedik oldalt meghaladó másolt oldalak esetén 
kerül felszámításra. 
 
 
2. Az igényelt adatokat tartalmazó adathordozó postai úton történő kézbesítési költsége 

a.) Magyarország területén belül való kézbesítés esetén a hivatalos iratokra vonatkozó 
belföldi postai szolgáltatás díja; 

b.) Külföldre történő kézbesítés esetén az egyetemes postai szolgáltatás keretében 
tértivevény többletszolgáltatással feladott, könyvelt küldeményre vonatkozó postai 
szolgáltatás díja. 

 
 
3. Az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő ráfordítás költsége 

A rendeletben foglaltak szerint egyedi kalkuláció alapján. 

A munkaerő ráfordítás költsége a 4. munkaórát meghaladó munkaidő költségére vonatkozóan 
kerül felszámításra. 

 
 
4. Amennyiben az adatigénylés kapcsán a szolgáltató munkaerő ráfordítás felszámítására 

jogosult, vagy a dokumentum, amelyről az igénylő másolatot igényelt jelentős terjedelmű, illetve 
a költségtérítés várhatóan meghaladja az 5.000 Ft összeget, úgy az igénylőt erről a szolgáltató 
előzetesen tájékoztatja. A tájékoztatás kiterjed az adatigénylés teljesítésének másolatkészítést 
nem igénylő lehetőségéről is. Az adatigénylés teljesítésére az előzetesen kalkulált 
költségtérítésnek a megfizetését követően 15 napon belül kerül sor. Ha az adatigénylés 
teljesítését követően a ténylegesen felmerült költség eltér a befizetett költségtérítéstől a 
különbözet az adatigénylés teljesítésével egyidőben rendezésre kerül. 
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IV. Ivóvíz és szennyvíz bekötővezeték megépítése, illetve 
megszüntetése díjának megfizetéséhez kapcsolódó előleg, illetve 

részletfizetés szabályai 
 

 

A bekötés megépítésére vonatkozó felhasználói megrendelés teljesítésének előfeltétele a hatályos 
Díjjegyzékben szereplő adott méretű és hosszúságú bekötésre vonatkozó díj 80 %-ának előlegként 
történő készpénzes befizetése, vagy átutalása. A bekötés megszüntetésére vonatkozó megrendelés 
teljesítésének feltétele a kivitelezés várható költségeinek 80 %-ának előlegkénti megfizetése. 

 

A megrendelt szolgáltatás díjának részletekben történő megfizetésére indokolt esetben az ügyfél 
által benyújtott kérelemre egyedi elbírálással van lehetőség. Részletfizetés engedélyezése esetén is 
legalább a szolgáltatás anyagköltségének megfelelő összegű előleg befizetése szükséges a munka 
elkezdését megelőzően. 

Különösen indokolt szociális esetben az előleg részletekben történő befizetésre is vonatkozhat a 
részletfizetés engedélyezése. 

 

 

 

V.  Kötbér alkalmazásának esetei és mértéke 
         

 

 
1. Felhasználó/elkülönített vízhasználó szerződésszegése esetén fizetendő kötbér 

 
≈ Szolgáltató a szabálytalan közműhasználat tényének megállapításának esetén 

 a kötbér mértéke 300.000 Ft/esemény 
 

≈ Szabálytalan vízvételezés esetén  
 a kötbér mértéke 300.000 Ft/esemény 
 

≈ Elkülönített vízhasználó mérőeszköz hitelesítéséről nem gondoskodik  
 a kötbér mértéke 15.000 Ft/mérőeszköz 
 

≈ A fogyasztásmérő ellenőrzését, a hibás fogyasztásmérő javítását hitelesítési vagy egyéb 
okból történő cseréjét, vagy a fogyasztásmérő leolvasását nem teszi lehetővé a víziközmű-
szolgáltató részére a kötbér mértéke 

 lakossági felhasználó: 2.000 Ft/alkalom 
 nem lakossági felhasználó: 5.000 Ft/alkalom 
 

≈ A lakossági felhasználó nem lakossági felhasználóként való bejelentkezését elmulasztotta 
vagy késedelmesen tesz eleget, a kötbér mértéke 

 lakossági felhasználó: 50.000 Ft 
 

≈ A szerződésben foglalt adatváltozás bejelentési kötelezettségének nem, vagy 
késedelmesen tesz eleget, a kötbér mértéke 

 lakossági felhasználó: 3.000 Ft/alkalom 
 nem lakossági felhasználó: 10.000 Ft/alkalom 
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2.  A Szolgáltató szerződésszegése esetén fizetendő kötbér 

 
- Amennyiben az előre tervezhető közérdekű korlátozásról a Felhasználókat 3 nappal 
korábban a Szolgáltató az Üzletszabályzat 15.1.1 fejezetben leírtak szerinti módon nem 
tájékoztatta, úgy köteles a Felhasználónak a korlátozással érintett napokra vonatkozóan 
(maximum 3 nap) a megelőző egy év fogyasztásai alapján számított napi átlagfogyasztás 
mennyiségét (maximum 5000 l) a Szolgáltatás ötszörös díjával felszorzott mértékű kötbért 
fizetni. 
 
- Ha a Szolgáltató „az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről” szóló 
201/2001. (X.25.) Kormányrendelet 1. számú melléklet „A” és „B” táblázatában rögzített 
vízminőségi paraméterek határértékeit nem teljesíti, illetve a szolgáltatási ponton mérhető 
nyomás alacsonyabb, mint 1,5 bar, úgy a Szolgáltató köteles a Felhasználónak a vízminőség 
romlással és tartós nyomáscsökkenéssel érintett napokra vonatkozóan a megelőző egy év 
fogyasztásai alapján számított napi átlagfogyasztás mennyiségét a Szolgáltatás ötszörös 
díjával felszorzott mértékű kötbért fizetni.  
 
- Amennyiben a Szolgáltató a Szolgáltatást a Felhasználó érdekkörében felmerülő mulasztás 
orvoslásától számított 3 napon belül nem állítja vissza, illetve ha a szolgáltatási szünettel járó 
munkavégzés alatt az érintett Felhasználók számára nem biztosítja a Kormányrendelet 77. § 
(2) bekezdés szerinti ivóvíz mennyiségét és annak vételezési lehetőségét, úgy köteles a 
lakossági Felhasználónak a késedelem napjaira a megelőző egy év fogyasztásai alapján 
számított napi átlagfogyasztás mennyiségét a Szolgáltatás ötszörös díjával felszorzott mértékű 
kötbért fizetni.  
 
- Ha a Szolgáltató a szolgáltatást a szerződésben rögzített időpontban nem kezdi meg, vagy 
jogellenesen szünetelteti, ha a szolgáltatás szüneteltetését okozó üzemzavar esetén nem kezdi 
meg haladéktanul az ok kivizsgálását és a kivizsgálás alapján a Szolgáltatás helyreállítás 
érdekében szükséges elhárítást, valamint az elhárítási munkákat nem végzi folyamatosan, 
illetve a közműves csatornaszolgáltatás korlátozása, felfüggesztése idején a Felhasználó által 
kibocsátott, a naponta vételezett ivóvízzel arányos mennyiségű szennyvíz elszállításáról nem 
gondoskodik: 

≈ lakossági felhasználó esetén: 5.000 Ft/esemény 
≈ nem lakossági felhasználó esetén: 10.000 Ft/esemény 

 

- Ha a Szolgáltatónak felróható okból olyan fogyasztásmérőt üzemeltet, amely érvényes 
hitelesítéssel vagy kalibrációval nem rendelkezik és annak hitelesítésére vagy kalibrálására 
jogszabály vagy szerződés a víziközmű-szolgáltatót kötelezi: 

≈  a kötbér mértéke:  15.000 Ft/mérőeszköz 
 

- Ha a Szolgáltató a fogyasztásmérők hitelesítési idejének nyilvántartásáról nem gondoskodik 
és a csere vagy újrahitelesítés szükségességéről a fogyasztásmérő tulajdonosát a Vhr-ben 
vagy az Üzletszabályzatban előírtaknak megfelelően nem értesítette:  

≈ lakossági felhasználó esetén: 5.000 Ft/esemény 
≈ nem lakossági felhasználó esetén: 10.000 Ft/esemény 

 
 
- Az Üzletszabályzatban foglalt egyéb kötelezettségeit nem teljesíti: 

≈ lakossági felhasználó esetén: 5.000 Ft/esemény 
≈ nem lakossági felhasználó esetén: 10.000 Ft/esemény 
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1. sz. melléklet 
 

ÁRJEGYZÉK A VÍZVEZETÉK BEKÖTÉSI MUNKÁK SZÁMLÁZÁSÁHOZ 
 

Debrecen közigazgatási területén 
 
 
 
 
1. 1. sz. alapcsomag tartalma és ára 
 

a.) Külső megrendelés esetén 

(NA 80 mm-es – NA 150 mm gerincvezetékre-kötésnél csőbilincs AC. sr. könyök HAWLE 
főelzáró, főcsapszekrény, beépítési készlet, bm.sr.csatlakozó, szűkítő csavar, 
bekötőcső+hollandi, vipakgyűrű, vízmérő, főcsaptábla, kiszállás, körzet zárás,-nyitás.) 
 

   Szolgáltatási díj vízmérő felszereléssel Áfa nélkül Áfa-val 

≈ NA 13  102.205 Ft 129.800 Ft 
≈ NA 20  102.992 Ft 130.800 Ft 
≈ NA 25  109.764 Ft 139.400 Ft 

  

b.) A legfeljebb 32 mm átmérőjű ivóvízvezeték esetében a rácsatlakozáskor történő bekötési 
vízmérő és felszerelésének díjától mentes 2017. július 1-től, kiszállási díjtól mentes 2017.11.11-től!  
   Szolgáltatási díj vízmérő felszerelés nélkül Áfa nélkül Áfa-val 

≈ NA 13  89.606 Ft 113.800 Ft 
≈ NA 20  89.606 Ft 113.800 Ft 
≈ NA 25  89.921 Ft 114.200 Ft 

 

 

2. 2.sz. alapcsomag tartalma és ára  

a.) Külső megrendelés esetén 

(NA 200 mm-es – NA 300 mm gerincvezetékre-kötésnél csőbilincs AC, sr. könyök, HAWLE 
főelzáró, főcsapszekrény, beépítési készlet, bm.sr. csatlakozó, szűkítő csavar, 
bekötőcső+hollandi, vipakgyűrű, vízmérő, főcsaptábla, kiszállás, körzet zárás,-nyitás.) 

 
Szolgáltatási díj vízmérő felszereléssel Áfa nélkül Áfa-val 

≈ NA 13  108.898 Ft 138.300 Ft 
≈ NA 20  109.685 Ft 139.300 Ft 
≈ NA 25  116.693 Ft 148.200 Ft 

  

 
b.) A legfeljebb 32 mm átmérőjű ivóvízvezeték esetében a rácsatlakozáskor történő 
bekötési vízmérő és felszerelésének díjától mentes 2017. július 1-től, kiszállási díjtól mentes 
2017. 11. 11-től!  

   Szolgáltatási díj vízmérő felszerelés nélkül Áfa nélkül Áfa-val 

≈ NA 13  96.220 Ft 122.200 Ft 
≈ NA 20  96.220 Ft 122.200 Ft 
≈ NA 25  96.614 Ft 122.700 Ft 
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3. Vízbekötéshez 1 fm földmunka ára 

 1 fm * 1,20 fm * 0,8 fm árokkal,   1 fm PKE 1”-os csővel 
   Áfa nélkül Áfa-val 

  Szolgáltatási díj: 12.000 Ft/fm 15.240 Ft 

 
4. Útburkolat bontás – helyreállítás ára 
  
 A külső vállalkozó által átterhelt összeg növelve 5 %-kal. 
 
5. Út alatti átfúrás  1 fm  KPE 1” csővel 
   Áfa nélkül Áfa-val 

  Szolgáltatási díj: 6.205 Ft/fm 7.880 Ft 
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ÁRJEGYZÉK  SZENNYVÍZCSATORNA   MÉTERENKÉNTI  BEKÖTÉSÉHEZ 2.sz.melléklete

Az árak 27 % általános forgalmi adót tartalmaznak

 

Megnevezés 1 fm 2 fm 3 fm 4 fm 5 fm 6 fm 7 fm 8 fm 9 fm 10 fm 11 fm 12 fm 13 fm 14 fm 15 fm

NA, 150 mm csőből bekötés
(KG-PVC cső, ív, áttoló kar-
mantyú, aknabekötő idomok) - 44.690 /fm 40 270 /fm 37 730 /fm 36 265 /fm 35 295 /fm 34 595 /fm 34 290 /fm 33 795 /fm 33 406 /fm 33 125 /fm 32 840 /fm 32 620 /fm 32 425 /fm 32 235 /fm
(2 m x 0,8 m árok mérettel,
kézi föld ki-visszatermeléssel) 1. 59 460 /db 89 380 /db 120 810 /db 150 920 /db 181 325 /db 211 770 /db 242 165 /db 274 320 /db 304 155 /db 334 060 /db 364 375 /db 394 080 /db 424 060 /db 453 950 /db 483 525 /db

NA, 150 mm csőből bekötés
(KG-PVC cső, ív, áttoló kar-
mantyú, aknabekötő )
(2 m x 0,8 m árok mérettel), - 58 045 /fm 48 875 /fm 44 240 /fm 41 475 /fm 39 610 /fm 38 315 /fm 37 935 /fm 37 165 /fm 36 533 /fm 36 025 /fm 35 595 /fm 35 185 /fm 34 815 /fm 34 480 /fm
(kézi föld ki-visszatermeléssel)
1 m2 burkolat bontás-helyre-
állítással! 2. 89 210 /db 116 090 /db 146 625 /db 176 960 /db 207 375 /db 237 660 /db 268 205 /db 303 480 /db 334 485 /db 365 330 /db 396 275 /db 427 140 /db 457 405 /db 487 410 /db 517 200 /db

NA, 150 mm csőből bekötés
(KG-PVC cső, ív, áttoló kar-
mantyú, aknabekötő idomok) - 91 810 /fm 84 960 /fm 81 910 /fm 79 935 /fm 78 600 /fm 77 655 /fm 76 945 /fm 76 430 /fm 75 976 /fm 75 615 /fm 75 320 /fm 75 050 /fm 72 570 /fm 70 450 /fm
2 m x 0,8 m árok mérettel,
(kézi föld ki-visszatermeléssel,
dúcolással) 3. 111 630 /db 183 620 /db 254 880 /db 327 640 /db 399 675 /db 471 600 /db 543 585 /db 615 560 /db 687 870 /db 759 760 /db 831 765 /db 903 840 /db 975 650 /db 1 015 980 /db 1 056 750 /db

NA, 150 mm csőből bekötés
(KG-PVC cső, ív, áttoló kar-
mantyú, aknabekötő idomok) - 100 610 /fm 94 145 /fm 90 805 /fm 88 855 /fm 87 505 /fm 86 590 /fm 85 915 /fm 85 395 /fm 84 970 /fm 84 620 /fm 84 340 /fm
(gépi föld ki-visszatermelés,
dúcolással)
(2 ,5 m x 1,2 m árok mérettel) 4. 120 670 /db 201 220 /db 282 435 /db 363 220 /db 444 275 /db 525 030 /db 606 130 /db 687 320 /db 768 555 /db 849 700 /db 930 820 /db 1 012 080 /db

NA, 150 mm csőből bekötés
(KG-PVC cső, ív, áttoló kar-
mantyú, aknabekötő idomok) - 115 130 /fm 108 700 /fm 105 365 /fm 103 360 /fm 102 035 /fm 101 155 /fm 100 460 /fm 99 945 /fm 99 529 /fm 99 175 /fm 98 900 /fm
(gépi föld ki-visszatermelés,
dúcolással)
(3  m x 1,2 m árok mérettel) 5. 135 200 /db 230 260 /db 326 100 /db 421 460 /db 516 800 /db 612 210 /db 708 085 /db 803 680 /db 899 505 /db 995 290 /db 1 090 925 /db 1 186 800 /db

NA, 150 mm csőből bekötés
(KG-PVC cső, ív,+A16 áttoló kar-
mantyú, aknabekötő idomok) - 129 780 /fm 123 245 /fm 119 920 /fm 117 910 /fm 116 600 /fm 115 700 /fm 115 020 /fm 114 500 /fm
(gépi föld ki-visszatermelés,
dúcolással)
(3,5  m x 1,2 m árok mérettel) 6. 149 740 /db 259 560 /db 369 735 /db 479 680 /db 589 550 /db 699 600 /db 809 900 /db 920 160 /db 1 030 500 /db
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Debrecen közigazgatási területén


