
Kérjük nyomtatott betűvel kitölteni!  

I. Felhasználási hely adatai 
Irányítószám  Helység neve  
Út, utca, stb

1

Házszám  ép/lh/em/ajtó 

Helyrajzi szám

Kérjük, hogy az igénybejelentőhöz 2 példány tervet, valamint ha rendelkezik érvényes Elvi nyilatkozattal, annak 1 példányát csatolni szíveskedjen. 

II. Felhasználó/igénylő adatai
 

Név  
Születési helye   Születési dátum . . . 
Anyja neve  

Vezetékes telefon 0 6 Mobiltelefon 0 6
E-mail cím  

Lakcím/Székhely     Irányítószám Helység neve 

Út, utca, stb. 1  Házszám  ép/lh/em/ajtó 

Levelezési cím4 Irányítószám Helység neve 

Út, utca, stb 1 Házszám  ép/lh/em/ajtó 

IV. Tervező / kivitelező adatai       
   

Kitöltendő, amennyiben az igénylő, a tervező és a kivitelező személye eltérő és a terv benyújtásakor a kivitelező személye ismert.

Név  

Vezetékes telefon 0 6 Mobiltelefon 0 6                 

KSH-szám 2 

Lakcím/Székhely     Irányítószám Helység neve 

Út, utca, stb.1  Házszám  ép/lh/em/ajtó 

Levelezési cím4 Irányítószám Helység neve 

Út, utca, stb 1 Házszám  ép/lh/em/ajtó 

 

Adatkezelési nyilvántartási számok: NAIH-51489/2012., NAIH-51985/2012., NAIH-51987/2012.

Iktatószám

Fővárosi Vízművek Zrt. tölti ki!

 Üzleti partnerszám

Lakossági felhasználó   Nem lakossági felhasználó  

Kamarai nyilvántartási szám: 

 Bekötési terv   Ingatlanon belüli hálózati terv  

Víz   

Szennyvíz  

Víz  

Szennyvíz  

Csatolt tervek: 

III. Számlázási név/cím

Név  

E-mail cím 

KSH-szám2  

Székhely     Irányítószám Helység neve 

Út, utca, stb 1 Házszám  ép/lh/em/ajtó 

Adószám

1 Ha a közterület még nem kapott elnevezést, kérjük, annak helyrajzi számát megadni. 2 Csak nem lakossági felhasználó esetén töltendő ki. 3 Csak társadalmi szervezetek, alapítványok esetén töltendő ki. 4 Ha a lakcímtől/székhelytől eltérő a cím.

 
Lakossági  

Nem lakossági

Felhasználó: 

KSH-szám2 

Cégjegyzékszám2 – –
– –

– – –

– – –

– – –

Amennyiben a tervjóváhagyás díjáról szóló számlát nem a II. pontban kitöltött igénylő nevére és címére kérik kiállítani, az alábbiak kitöltése kötelező!

 Közterületi tűzcsap telepítési vázrajz 

IGÉNYBEJELENTŐ TERV JÓVÁHAGYÁSÁHOZ

Adószám – –

Postafiók

Vezetékes telefon 0 6 Mobiltelefon 0 6

Postafiók 

Adatkezelési hozzájárulás
Hozzájárulok ahhoz, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. munkatársai, vagy megbízottjai a megadott elérhetőség(ek)en (telefonszám, e-mail cím) a víziközmű szolgáltatás jogviszony keretében 
a szolgáltatással, ügyintézéssel kapcsolatos tájékoztatás, illetve a szolgáltatással összefüggő igények érvényesítése céljából felkeressen. 

 igen  nem

Az adatkezelésről szóló részletes tájékoztatást társaságunk Üzletszabályzata, valamint az Adatkezelési tájékoztató tartalmazza. Elérhetőség: www.vizmuvek.hu, ügyfélszolgálati irodák.



Fővárosi Vízművek Zrt. példányaITJ/2018/1

VI. Az ingatlan adatai

Beépítésre kerülő:

Kerti kifolyó 

Kád csaptelep
 

db 
 

Zuhany csaptelep db  

Kifolyószelep  db  

Egyéb 

Mosdó csaptelep

WC szelep

Tűzcsap 

Kombinált csaptelep (kád, mosdó) 

Mosogató csaptelep 

Bidet csaptelep

Pissoir 
 

db
 

VII. Nyilatkozat

Dátum . . .  __________________________________   Dátum _________________________________
                     Igénylő aláírása                  Tervező / Kivitelező aláírása

Dátum __________________________________    
                          Tulajdonos aláírása            

VIII. Elbírálás
(Fővárosi Vízművek Zrt. tölti ki!)

A jelen igénybejelentôn feltüntetett felhasználási helyre vonatkozó terv elbírálása után a Vízművek:
     a terveket jóváhagyta az alábbiak szerint:    a következők szerint hiánypótlást kér: 

l/perc

m3/napIvóvízigény

Tüzivízigény összesen

m3/napSzennyvíz hozamLakások száma

Szintek száma

. . .  

. . .  

Dátum __________________________________    
                         Fővárosi Vízművek Zrt.            

. . .  

V. Tulajdonos adatai 
Ha a szerződés szerinti felhasználó az ingatlannak nem tulajdonosa, hanem egyéb jogcímen használója, akkor a kizárólagos tulajdonos vagy tulajdonosok 
képviselőjének adataival kérjük kitölteni. Közterületi tűzcsap telepítés esetében a közterület tulajdonos adatait kérjük megadni. 

Név

Születési helye Születési dátum . . . 
Anyja neve  

Vezetékes telefon 0 6 Mobiltelefon 0 6  
E-mail cím 

Cégjegyzékszám 2  Nyilvántartási szám 3

KSH-szám2  – – –
Lakcím/Székhely     

Út, utca, stb.1  Házszám  ép/lh/em/ajtó 

Levelezési cím4 Irányítószám Helység neve 

Út, utca, stb 1  Házszám  ép/lh/em/ajtó 

 
db 

 

db  

 db  

db
 

 
db 

 

db  

db
 

Irányítószám   Helység neve 

– – –

Tudomásul veszem, hogy az 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet 85. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében a gravitációs rendszerű szennyvíz-törzshálózat 
üzemeltetője kizárólag az ingatlan előtt húzódó szennyvíz-törzshálózat fedlapszintje feletti szifonszinttel rendelkező lefolyókba jutó szennyvíz károkozás 
nélküli elvezetését biztosítja.
Tudomásul veszem, hogy elválasztott rendszerű szennyvíz-törzshálózatba csapadékvizet vezetni TILOS.
Tudomásul veszem, hogy nem vízközmű-hálózatból (pl. fúrt kút) származó víz szennyvíz-törzshálózatba történő bevezetése kizárólag hiteles fogyasz-
tásmérő berendezés beépítésével lehetséges, amely leszerelést megakadályozó zárral vagy plombával történő ellátását a víziközmű-szolgáltatótól kell 
kérni.

Nem lakossági felhasználó telephelyének
tervezett ivóvízigénye m3/nap Vízfelhasználás célja:   Közületi  Egyéb: 

További tájékoztatás és ügyintézés céljából Vízvonalunk munkatársai készséggel állnak rendelkezésére a 06-1-247-7777-es telefonszámon. Bejelentéseit, észrevételeit online 
ügyfélszolgálatunkon (www.ugyfelszolgalat.vizmuvek.hu), és a 1397 Budapest, Pf. 512 postacímen várjuk. Honlapunk címe: www.vizmuvek.hu.

Postafiók 



Kérjük nyomtatott betűvel kitölteni!  

I. Felhasználási hely adatai 
Irányítószám  Helység neve  
Út, utca, stb

1

Házszám  ép/lh/em/ajtó 

Helyrajzi szám

Kérjük, hogy az igénybejelentőhöz 2 példány tervet, valamint ha rendelkezik érvényes Elvi nyilatkozattal, annak 1 példányát csatolni szíveskedjen. 

II. Felhasználó/igénylő adatai
 

Név  
Születési helye   Születési dátum . . . 
Anyja neve  

Vezetékes telefon 0 6 Mobiltelefon 0 6
E-mail cím  

Lakcím/Székhely     Irányítószám Helység neve 

Út, utca, stb. 1  Házszám  ép/lh/em/ajtó 

Levelezési cím4 Irányítószám Helység neve 

Út, utca, stb 1 Házszám  ép/lh/em/ajtó 

IV. Tervező / kivitelező adatai       
   

Kitöltendő, amennyiben az igénylő, a tervező és a kivitelező személye eltérő és a terv benyújtásakor a kivitelező személye ismert.

Név  

Vezetékes telefon 0 6 Mobiltelefon 0 6                 

KSH-szám 2 

Lakcím/Székhely     Irányítószám Helység neve 

Út, utca, stb.1  Házszám  ép/lh/em/ajtó 

Levelezési cím4 Irányítószám Helység neve 

Út, utca, stb 1 Házszám  ép/lh/em/ajtó 

 

Adatkezelési nyilvántartási számok: NAIH-51489/2012., NAIH-51985/2012., NAIH-51987/2012.

Iktatószám

Fővárosi Vízművek Zrt. tölti ki!

 Üzleti partnerszám

Lakossági felhasználó   Nem lakossági felhasználó  

Kamarai nyilvántartási szám: 

 Bekötési terv   Ingatlanon belüli hálózati terv  

Víz   

Szennyvíz  

Víz  

Szennyvíz  

Csatolt tervek: 

III. Számlázási név/cím

Név  

E-mail cím 

KSH-szám2  

Székhely     Irányítószám Helység neve 

Út, utca, stb 1 Házszám  ép/lh/em/ajtó 

Adószám

1 Ha a közterület még nem kapott elnevezést, kérjük, annak helyrajzi számát megadni. 2 Csak nem lakossági felhasználó esetén töltendő ki. 3 Csak társadalmi szervezetek, alapítványok esetén töltendő ki. 4 Ha a lakcímtől/székhelytől eltérő a cím.

 
Lakossági  

Nem lakossági

Felhasználó: 

KSH-szám2 

Cégjegyzékszám2 – –
– –

– – –

– – –

– – –

Amennyiben a tervjóváhagyás díjáról szóló számlát nem a II. pontban kitöltött igénylő nevére és címére kérik kiállítani, az alábbiak kitöltése kötelező!

 Közterületi tűzcsap telepítési vázrajz 

IGÉNYBEJELENTŐ TERV JÓVÁHAGYÁSÁHOZ

Adószám – –

Postafiók

Vezetékes telefon 0 6 Mobiltelefon 0 6

Postafiók 

Adatkezelési hozzájárulás
Hozzájárulok ahhoz, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. munkatársai, vagy megbízottjai a megadott elérhetőség(ek)en (telefonszám, e-mail cím) a víziközmű szolgáltatás jogviszony keretében 
a szolgáltatással, ügyintézéssel kapcsolatos tájékoztatás, illetve a szolgáltatással összefüggő igények érvényesítése céljából felkeressen. 

 igen  nem

Az adatkezelésről szóló részletes tájékoztatást társaságunk Üzletszabályzata, valamint az Adatkezelési tájékoztató tartalmazza. Elérhetőség: www.vizmuvek.hu, ügyfélszolgálati irodák.



Ügyfél példányaITJ/2018/1

VI. Az ingatlan adatai

Beépítésre kerülő:

Kerti kifolyó 

Kád csaptelep
 

db 
 

Zuhany csaptelep db  

Kifolyószelep  db  

Egyéb 

Mosdó csaptelep

WC szelep

Tűzcsap 

Kombinált csaptelep (kád, mosdó) 

Mosogató csaptelep 

Bidet csaptelep

Pissoir 
 

db
 

VII. Nyilatkozat

Dátum . . .  __________________________________   Dátum _________________________________
                     Igénylő aláírása                  Tervező / Kivitelező aláírása

Dátum __________________________________    
                          Tulajdonos aláírása            

VIII. Elbírálás
(Fővárosi Vízművek Zrt. tölti ki!)

A jelen igénybejelentôn feltüntetett felhasználási helyre vonatkozó terv elbírálása után a Vízművek:
     a terveket jóváhagyta az alábbiak szerint:    a következők szerint hiánypótlást kér: 

l/perc

m3/napIvóvízigény

Tüzivízigény összesen

m3/napSzennyvíz hozamLakások száma

Szintek száma

. . .  

. . .  

Dátum __________________________________    
                         Fővárosi Vízművek Zrt.            

. . .  

V. Tulajdonos adatai 
Ha a szerződés szerinti felhasználó az ingatlannak nem tulajdonosa, hanem egyéb jogcímen használója, akkor a kizárólagos tulajdonos vagy tulajdonosok 
képviselőjének adataival kérjük kitölteni. Közterületi tűzcsap telepítés esetében a közterület tulajdonos adatait kérjük megadni. 

Név

Születési helye Születési dátum . . . 
Anyja neve  

Vezetékes telefon 0 6 Mobiltelefon 0 6  
E-mail cím 

Cégjegyzékszám 2  Nyilvántartási szám 3

KSH-szám2  – – –
Lakcím/Székhely     

Út, utca, stb.1  Házszám  ép/lh/em/ajtó 

Levelezési cím4 Irányítószám Helység neve 

Út, utca, stb 1  Házszám  ép/lh/em/ajtó 

 
db 

 

db  

 db  

db
 

 
db 

 

db  

db
 

Irányítószám   Helység neve 

– – –

Tudomásul veszem, hogy az 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet 85. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében a gravitációs rendszerű szennyvíz-törzshálózat 
üzemeltetője kizárólag az ingatlan előtt húzódó szennyvíz-törzshálózat fedlapszintje feletti szifonszinttel rendelkező lefolyókba jutó szennyvíz károkozás 
nélküli elvezetését biztosítja.
Tudomásul veszem, hogy elválasztott rendszerű szennyvíz-törzshálózatba csapadékvizet vezetni TILOS.
Tudomásul veszem, hogy nem vízközmű-hálózatból (pl. fúrt kút) származó víz szennyvíz-törzshálózatba történő bevezetése kizárólag hiteles fogyasz-
tásmérő berendezés beépítésével lehetséges, amely leszerelést megakadályozó zárral vagy plombával történő ellátását a víziközmű-szolgáltatótól kell 
kérni.

Nem lakossági felhasználó telephelyének
tervezett ivóvízigénye m3/nap Vízfelhasználás célja:   Közületi  Egyéb: 

További tájékoztatás és ügyintézés céljából Vízvonalunk munkatársai készséggel állnak rendelkezésére a 06-1-247-7777-es telefonszámon. Bejelentéseit, észrevételeit online 
ügyfélszolgálatunkon (www.ugyfelszolgalat.vizmuvek.hu), és a 1397 Budapest, Pf. 512 postacímen várjuk. Honlapunk címe: www.vizmuvek.hu.

Postafiók 


