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 FELHASZNÁLÁSI HELY AZONOSÍTÓ               

FELHASZNÁLÓ AZONOSÍTÓ  

 

I.  Bejelentő adatai: 

Név/cégnév:  

Születési hely:  Születési dátum:  

Anyja neve  Telefonszám  

e-mail cím:  

Cégjegyzék száma:1  KSH szám:1  Adószám:  

Lakcím/székhely:  I.sz.  Település neve:  

Közterület neve, jellege  Házszám:  épület/emelet/ajtó  

Levelezési cím:2 I.sz.  Település neve:  

Közterület neve, jellege:  Házszám:  épület/emelet/ajtó  

1 Csak gazdálkodó szervezetek esetén töltendő ki. 2 Csak akkor kell kitölteni, ha levelezési cím eltér a lakcímtől.  
 

II. Igénybejelentés tárgya 

Igényelhető szolgáltatás Igényelt szolgáltatás 

Ivóvíz szolgáltatás  Ivóvíz szolgáltatás  

Szennyvízelvezetés és tisztítás  Szennyvízelvezetés és tisztítás  

 

III. Igénybejelentéssel érintett ingatlan adatai (A helyrajzi számot (hrsz) minden esetben kérjük megadni!) 

Irányító szám  Település neve  

Közterület neve, 

jellege: 

 Házszám  Hrsz.3  épület/emelet/ajtó  

IV. A bekötés műszaki adatai 

Vízmérő átfolyási átmérője  mm 
Szennyvíz bekötés 
átmérője 

 mm Ellátott lakások száma:  db 

 

V. Felhasználási hely és felhasználás jellegére vonatkozó adatok 

Felhasználás célja Lakossági  Nem lakossági  

Nem lakossági felhasználó esetében az elvezetni tervezett szennyvíz mennyiségén túl, annak minőségi jellemzőit, különös tekintettel a vízvédelmi 
hatóság által előírt küszöbértékekre a megrendelés mellékleteként meg kell adni. 

Tervezett ivóvízigény  m3/nap Kibocsátandó szennyvízmennyiség  m3/nap 

Az ingatlan vízellátása kizárólag közműves vízellátással biztosított Igen  Nem  

Felhasználó jogállása a közműcsatlakozással érintett ingatlanra vonatkozóan 

Tulajdonos neve:  Tulajdonos  Bérlő  Egyéb, és pedig  

Mint az ingatlan tulajdonosa* / bekötési vízmérő fogyasztója* / hozzájárulok a vízi-közmű bekötéshez Aláírás: 

 

VI. Ellátásért felelős / Víziközmű társulat nyilatkozata  

A fenti felhasználási hely ívóvíz-hálózatba történő bekötéséhez 
hozzájárulunk. Igazoljuk, hogy a társulati hozzájárulás az 
igénybejelentéssel érintett ingatlanra megfizetésre került.  

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

Dátum  Ph. Aláírás: Dátum  Ph. Aláírás: 

 

VII. Víziközmű-szolgáltató általi kézhezvétel igazolása 
 

Dátum:  Név  Aláírás  
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.

 VIII. Az igénybejelentéssel kapcsolatban a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. megállapításai  

A víziközmű-hálózat igényelt szolgáltatás teljesítésére ALKALMAS  

A víziközmű-hálózat műszaki állapota MEGFELELŐ  

Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás fizetési kötelezettség FENNÁLL  

- amennyiben fennáll, mentes a térítés alól IGEN  

Műszakilag elérhető szolgáltatás RENDELKEZÉSRE ÁLL  

A bekötővezeték és a vízmérési hely létesítésének műszaki feltételei BIZTOSÍTOTTAK  

Közös bekötés esetén a felhasználási helyek tulajdonosainak szerződése MEGFELELŐ  

A szomszédos ingatlan tulajdonosának hozzájáruló nyilatkozata, amennyiben a bekötés azt érinti MEGFELELŐ  

Adott felhasználási helyen lejárt határidejű díjtartozás NEM ÁLL FENN  

Üzem esetén a szennyvíz előzetes tisztítását szolgáló berendezés RENDELKEZÉSRE ÁLL  

Üzem esetén a törzshálózatba vezetett szennyvíz minőségi paraméterei MEGFELELŐEK  

Fizetendő víziközmű-fejlesztési hozzájárulás összege (amennyiben fennáll a fizetési kötelezettség) 
 Ft 

IX. A benyújtott terv a bekötés megvalósítására alkalmas, az igénybejelentést elfogadom: 

Dátum  Név  Aláírás  

 

X. Igénybejelentés elutasítás indoklása (A négyszögbe írt „x” jellel jelölje a választ) 

Törzshálózat műszakilag nem elérhető, vagy annak kapacitása nem elegendő az igényelt szolgáltatás biztosítására  

Bekötővezeték kiépítése vagy átépítése szükséges, és annak költségeit a bejelentő nem vállalja  

A víziközmű-fejlesztési hozzájárulás fizetésére kötelezett felhasználó a hozzájárulás fizetési kötelezettségének nem tesz eleget  

A bekötővezeték kialakításának nincsenek meg a műszaki feltételei  

Közös bekötés esetén, a felhasználási helyek tulajdonosainak szerződése nem megfelelő, illetve hiányzik.  

A szomszédos ingatlan tulajdonosának hozzájáruló nyilatkozata, amennyiben a bekötés azt érinti, nem megfelelő illetve hiányzik.  

Az adott felhasználási helyen lejárt határidejű vagy vitatott díjtartozás áll fenn  

XI. A fentiek alapján az igénybejelentést elutasítom: 

Dátum  Név  Aláírás  

Közös bekötés esetén a külön szerződés minimális tartalma: 

- víziközmű közös használatából eredő jogok és kötelezettségek, 

- víziközmű-szolgáltatás díjának megfizetésére kötelezett felhasználó megnevezése. 
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IVÓVÍZ BEKÖTÉS MEGRENDELÉS  
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2022.09.28. 

I. Igénybejelentő nyilatkozata 

A benyújtott és megvalósításra alkalmas terv alapján megrendelem a bekötés kivitelezését. A megállapított előleget befizetem és vállalom, hogy a 
munka elvégzését követően a tényleges költségeket tartalmazó végszámla és a befizetett előleg közti esetleges különbözetet a végszámla alapján a 
NYÍRSÉGVÍZ Zrt. részére megtérítem. 

A közműcsatlakozás kiépítéséhez szükséges földmunka végzését vállalom – melyet aláírásommal igazolok - a közterületet érintő 
földmunkavégzéshez szükséges engedélyeket a kivitelezés megkezdéséig beszerzem, és a szolgáltató rendelkezésére bocsátom. 

Tudomásul veszem, hogy a víziközmű csatlakozás a települési önkormányzat illetve üzemeltető tulajdonába kerül, annak karbantartása, pótló 
beruházása a megrendelőt / igénybejelentőt nem terheli. 

Dátum  Megrendelő neve  Aláírása  

II. A bekötés feltétele a bekötés munkadíj megelőlegezése 

A bekötés költsége (kalkulált)   Ft 

Díjmentes  Ft 

Fizetendő előleg  Ft 

Előleg befizetés adatai 

Befizetés dátuma  
Befizetés 
összege 

 Ft 
Befizetési 
bizonylat 
azonosítója 

 

A bekötővezeték kiépítését, fertőtlenítését, a helyszíni szemlét, a nyomáspróbát, a működőképességi és vízzárósági 
próbát, a geodéziai bemérést és a bekötési vízmérő beszerelését a következő időpontig vállalja a Nyírségvíz Zrt. vagy 
az általa megbízott vállalkozó. 

_______év____hó ____nap 

I. Házi víziközmű kivitelezését végző nyilatkozata  

Igazolom, hogy a házi víziközmű hálózatának kiépítését az érvényben lévő előírások szerint végeztem el, azért felelősséget vállalok. 

Dátum  
Név, cím, szakmai 
oklevél sz. 

 Aláírás  

I. Elvégzett munka dokumentumai  

Munkalap kelte  Munkalap száma  Vízmérő típusa  

Vízmérő átfolyási átmérője  mm 
Vízmérő gyári 
száma 

 Vízmérő állása:  m3 
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NYILVÁNTARTÁSBA VÉTEL  

ÉSZ/B42/4/1-4 Nyírségvíz Zrt. 
2022.09.28. 

I. A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. használatba vételi hozzájárulása 

A bekötővezeték kiépítését, fertőtlenítését, a helyszíni szemlét, a nyomáspróbát, a működőképességi és vízzárósági próbát, a geodéziai bemérést 
és a bekötési vízmérő beszerelése az előírtaknak megfelelően elvégzésre került. A használatbavételhez hozzájárulok. 

Dátum  Név  Aláírás  

 

I. NYÍRSÉGVÍZ Zrt. nyilvántartásba vétel igazolása 

A közszolgáltatási szerződésben és jelen megrendelőben szereplő adatok alapján a víziközmű-csatlakozást nyilvántartásba vettem. 

Dátum  Név  Aláírás  

A) Az ivóvíz-törzshálózatba való bekötés iránti hozzájáruláshoz szükséges terv tartalma 
1. Műszaki leírás, amely tartalmazza: 

a) kérelmező (tulajdonos) nevét, postai címét; 
b) az ingatlan 60 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolatát és földhivatali térképmásolatát (TAKARNET rendszerből származó másolat 

megfelel); 

c) a vízszükséglet összeállítását az egy főre jutó liter/fő/nap, vagy a normák szerinti m
3
/napban kifejezve, a csúcsfogyasztási igény 

feltüntetésével, továbbá a vízszükséglet indokolását; 
d) a létesítmények, berendezések rövid leírását, műszaki jellemzőit, a vízvételi helyek számát. 

2. Helyszínrajz (1:200, 1:500 léptékben) feltüntetve: 
a) az érintett ingatlant, annak helyrajzi, illetve házszámát; 
b) a vezetékek nyomvonalát, átmérőjét, anyagát; 
c) az ivóvíz-hálózathoz tartozó nyomásfokozó és nyomáscsökkentő helyét; 
d) a vezetékkel, berendezésekkel érintett létesítményeket. 

3. Vízmérőhely építészeti, gépészeti terve az ivóvíz-törzshálózat vízminőségének megóvása vagy a fagyvédelem végett a bekötési vízmérőt 
követő elzáró-, valamint leürítő szerelvénnyel és visszacsapó szeleppel együtt. 

4. Nem lakossági vízhasználat esetén az ivóvízhálózathoz tartozó létesítmények és berendezések építészeti és gépészeti általános terve. 
5. Hossz-szelvény és felhasználói egyenérték. 
 
B)  Szennyvíz-törzshálózatba való bekötés iránti hozzájáruláshoz szükséges terv tartalma 
1. Műszaki leírás, amely tartalmazza: 

a) a kérelmező (tulajdonos) nevét, postai címét; 
b) az ingatlan 60 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolatát és földhivatali térképmásolatát (TAKARNET) rendszerből származó másolat 

megfelel); 

c) az elvezetendő szennyvíz napi átlagos és csúcsidei mennyiségét (m
3
/nap), minőségét; 

d) az előtisztításra, valamint az előtisztítás utáni szennyvízminőségre vonatkozó adatokat; 
e) a szennyvízhálózathoz tartozó berendezések (átemelő, szennyvíz előtisztító berendezés stb.) rövid leírását, műszaki jellemzőit. 

2. Helyszínrajz (1:200, 1:500 léptékben) feltüntetve: 
a) az érintett ingatlant és annak helyrajzi számát, illetve házszámát, 
b) a szennyvízhálózatok nyomvonalát, átmérőjét, anyagát, lejtését, jellemző pontjainak abszolút magassági adatait, 
c) a szennyvízhálózathoz tartozó berendezések (aknák, szennyvíz-előtisztító berendezés, szennyvízmennyiség-mérő stb.) helyét, 
d) a szennyvízhálózattal érintett létesítményeket. 

3. Nem lakossági szennyvízkibocsátás esetén a szennyvízhálózathoz tartozó létesítmények és berendezések építészeti és gépészeti általános 
terve. 

4. Hossz-szelvény és felhasználói egyenérték 
c) a szennyvízhálózathoz tartozó berendezések (aknák, szennyvíz-előtisztító berendezés, szennyvízmennyiség-mérő stb.) helyét, 
d) a szennyvízhálózattal érintett létesítményeket. 

 


