
II. Felhasználó / nyilatkozatot tévő adatai 

Név 

Irányítószám   Helység neve 

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

I. Az ingatlanon belül végzett munka típusa
új vízbekötés létesítése meglévő vízbekötés megszüntetésemeglévő vízbekötés felbővítése

IV. Megrendelői nyilatkozatok

KÖZMŰEGYEZTETÉS,  FORGALOMTECHNIKAI TERV, KÖZÚTKEZELŐI ÉS TULAJDONOSI 
HOZZÁJÁRULÁS MEGRENDELŐ

Szolgáltatói hozzájárulás iktatószámaKérjük nyomtatott betűvel kitölteni!

új szennyvíz bekötés létesítése

Lakossági felhasználó

Nem lakossági felhasználó

Cégnév 

Cég képviselőjének neve1 

 Cégjegyzékszám2 Nyilvántartási szám³ – –– –
Adószám2 – – KSH-szám2 – – –
Telefonszám4 0 6 E-mail cím4 

Lakcím/Székhely     Irányítószám Helység neve 

Út, utca stb.5
 

Házszám  ép/lh/em/ajtó 

Levelezési cím6 PostafiókIrányítószám Helység neve 

Házszám

 

 ép/lh/em/ajtó Út, utca stb.

Adatkezelési hozzájárulás

Hozzájárulok ahhoz, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. munkatársai vagy megbízottjai a megadott elérhetőségeken (telefonszám, e-mail cím) a megrendelés teljesítésével 
összefüggésben megkeressen.

 igen  nem

III. Felhasználási hely adatai

Irányítószám Helység neve Ingatlan helyrajzi száma 

Házszám  ép/lh/em/ajtó Út, utca stb.

Elismerem, hogy a megrendelt szolgáltatások,  bekötési mérete szerinti díjáról tájékoztatást kaptam a Szolgáltatótól  vagy a Szolgáltató honlapján keresztül. Vállalom, hogy a 
költségeket megelőlegezem. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a Szolgáltatót bízom meg a forgalomtechnikai terv és a közműegyeztetés elkészítésével, valamint a 
közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulások beszerzésével  a Szolgáltató abban az esetben is jogosult ezek költségeit érvényesíteni, ha a víz- és szennyvízbekötés, bővítés és 
megszüntetés feltételei a Szolgáltató visszaigazolásától  számított 6 hónapon belül a Megrendelő bármely okból történő elállása folytán vagy a Megrendelő érdekkörében 
felmerülő bármely okból nem valósulnak meg.

Tájékoztatjuk, hogy Társaságunk a hiánytalanul kitöltött kérelem benyújtása, valamint a szolgáltatás díjának befizetését követően vállalja a tervek elkészítését és engedélyezte-
tésre való benyújtását 30 munkanapos határidővel. A benyújtást követően erről írásban tájékoztatjuk 10 munkanapon belül (a kérelem benyújtásáról azonnal tájékoztatjuk, 
amennyiben a II. pontban elektronikus elérhetőségét rendelkezésünkre bocsátja és hozzájárul annak kezeléséhez). Az engedélyezésre beadott tervek elbírálása továbbiakban 
az engedélyező szervezet hatáskörébe tartozik. Társaságunk az esetlegesen felmerülő hiánypótlások teljesítésétől eltekintve a megrendelésnek eleget tett. Az engedélyek 
teljes körű beszerzését követően a megbízót 10 munkanapon belül írásban tájékoztatjuk (az engedélyek beérkezéséről azonnal tájékoztatjuk, amennyiben a II. pontban elektro-
nikus elérhetőségét rendelkezésünkre bocsátja és hozzájárul annak kezeléséhez).

Az adatkezelésről szóló részletes tájékoztatást társaságunk Üzletszabályzata, valamint az Adatkezelési tájékoztatója tartalmazza. Elérhetőség: www.vizmuvek.hu, ügyfélszol-
gálati iroda.

Dátum: 

. . .  _________________________________   
Megrendelő aláírása

Átvétel dátuma:

.  _________________________________  
Fővárosi Vízművek Zrt.

. .

1Kötelezően kitöltendő mezők, cég képviselőjének nevével kérjük kitölteni.  2Gazdálkodó szervezet, intézmény, közület esetén kötelezően kitöltendő. 3Csak társadalmi szervezetek, alapítványok esetén töltendő ki. 4Az adatok 
megadása nem kötelező, viszont, amennyiben megadja, akkor kérjük az adatkezelési hozzájárulásnál jelölje be az igent, ellenkező esetben nem tudjuk az adatot rögzíteni és szükség esetén felhasználni, egyeztetés 
érdekében megkeresni. 5Ha a közterület még nem kapott elnevezést, kérjük annak helyrajzi számát megadni. 6Ha a lakcímtől/székhelytől eltérő a kapcsolattartási cím.

KEFTKTHM/2020/1 Ügyfél példánya

Bejelentéseit, észrevételeit online ügyfélszolgálatunkon (https://ugyfelszolgalat.vizmuvek.hu) és a 1397 Budapest, Pf. 512 postacímen várjuk. Honlapunk címe: www.vizmuvek.hu
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