
NYÍRSÉGVÍZ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZAT  

7. 1. Melléklet – Igénybejelentés víziközmű-törzshálózat mentén fekvő ingatlan szennyvíz-hálózatba történő bekötésére 

MEKH jóváhagyó határozat száma: VHSFO/590-6/2022 

IGÉNYBEJELENTÉS – LAKOSSÁGI SZENNYVÍZ KÖZCSATORNA HÁLÓZATBA TÖRTÉNŐ BEKÖTÉSRE 

KIÉPÍTETT HÁZI BEKÖTŐVEZETÉK ESETÉN 

ÉSZ/B41/1/1-2 Nyírségvíz Zrt. 

2022.09.28. 

FELHASZNÁLÁSI HELY AZONOSÍTÓ              

FELHASZNÁLÓ AZONOSÍTÓ  
 

I. Bejelentő adatai: 

Név:  

Születési hely:  Születési dátum:  

Anyja neve  Telefonszám  

e-mail cím:  

Levelezési cím: I.sz.  
Település 

neve: 
 

Közterület neve, 

jellege: 
 Házszám:  épület/emelet/ajtó  

II. Felhasználási hely és felhasználás jellegére vonatkozó adatok 

Bekötés helye:  I.sz. 
 

Település neve:  

Közterület neve, jellege  Házszám:  hrsz.  

Az ingatlan vízellátása kizárólag közműves vízellátással biztosított Igen  Nem  Lakóépület esetén ellátott 

lakások száma 
 

db 

Felhasználó jogállása a közműcsatlakozással érintett ingatlanra vonatkozóan 

Tulajdonos 

neve: 

 Tulajdonos  Bérlő  Egyéb, és pedig  

Mint az ingatlan tulajdonosa* / bekötési vízmérő fogyasztója* / 

hozzájárulok a szennyvíz bekötéshez 
Aláírás: 

III. Ellátásért felelős / Víziközmű társulat nyilatkozata  

A fenti felhasználási hely szennyvíz-hálózatba történő bekötéséhez hozzájárulunk. Igazoljuk, hogy a társulati hozzájárulás az igénybejelentéssel 

érintett ingatlanra megfizetésre került. 

Dátum  Ph. Aláírás: 

 

 

Aláírásommal igazolom, hogy amennyiben ingatlanomon jövedelemszerző gazdasági tevékenységet fogok folytatni, a vonatkozó jogszabályi 

rendelkezések és az üzletszabályzatban foglaltak alapján a nem lakossági felhasználókra külön szabályok vonatkoznak, melyek alapján akár  

Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás fizetésére vonatkozó kötelezettségem is keletkezhet, amit szükség szerint a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. Értékesítési 

osztályán megfizetek.  

A Nyírségvíz Zrt a gravitációs rendszerű szennyvíz-törzshálózat esetén az ingatlan előtt húzódó szennyvíz-törzshálózat fedlapszintje feletti 

szifonszinttel rendelkező lefolyókba jutó szennyvíz, károkozás nélküli elvezetését biztosítja. A fedlapszint alatti szifonszinttel rendelkező lefolyók 

esetén a felhasználó az ingatlan elöntés elleni védelmét visszaáramlás elleni műszaki védelem házi, illetve csatlakozó szennyvízhálózatba történő 

beépítésével köteles biztosítani. A belső rendszert úgy kell kialakítanom, hogy az épületbe szennyvíz visszaáramlás ne keletkezzék (OTÉK 77.§)  

A belső vezeték üzemeltetése, karbantartása az ingatlan tulajdonos feladata. Csapadékvíz nem vezethető a szennyvízcsatornába 

A bekötés elkészülte előtt szakfelügyeletet kell megrendelni személyesen az Állandó ügyfélszolgálatunkon (Nyíregyháza, Vay Á. Krt. 4-6. 

Univerzum Üzletház Keleti torony III.em. 303.) vagy telefonon a 42/523-623-as számon vagy az ugyfel@nyirsegviz.hu e-mail címen.  

……………………. ,…… év ……………. hó ………. nap 

 ………………………………………........ 

 Igénybejelentő aláírása 

mailto:ugyfel@nyirsegviz.hu
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IGÉNYBEJELENTÉS – LAKOSSÁGI SZENNYVÍZ KÖZCSATORNA HÁLÓZATBA TÖRTÉNŐ BEKÖTÉSRE 
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Az igénybejelentést átvette: (csak az Önkormányzat/Társulat igazolását követően vehető át) 

 

……………………. ,…… év ……………. hó ………. nap 

 ……………………………………............ 

 NYÍRSÉGVÍZ Zrt. képviselője 

IV. A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. használatba vételi hozzájárulása 

A házi szennyvízhálózatnak a bekötővezetékkel történt összekötését megvizsgáltam, és a helyszíni szemle alapján, annak beüzemeltetéséhez 

hozzájárulok. 

Dátum  Név  Aláírás  

A helyszíni szemle időpontjában Mérő gyári száma:  Mérő állása  m3 

Az igénybejelentő/megrendelő a helyszíni szemlével 

egyidejűleg a szakfelügyeleti díjat befizette. 

Számla 

száma: 
 Számla 

összege

: 

 Ft 

 

I. NYÍRSÉGVÍZ Zrt. nyilvántartásba vétel igazolása 

A bekötés nyilvántartásba vételéről a jelen üzembe helyezési eljárás során megkötött közüzemi szolgáltatási szerződés alapján a szennyvíz hálózat-

csatlakozást nyilvántartásba vettem. 

Dátum  Név  Aláírás  

 

Megjegyzés: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

……………………. ,……… év ……………. hó ………. nap 

 ………………………………………........ 

 NYÍRSÉGVÍZ Zrt. képviselője 


