Iktatószám

(Szolgáltató tölti ki!)

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

VÍZIKÖZMŰ-SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEJELENTŐ ÉS AJÁNLATKÉRŐ
I.a. Igénybejelentés tárgya - új bekötés esetében
Új vízbekötés

Új ideiglenes vízbekötés

Szennyvízelvezetés

Előközművesített mérőszerelés

Közterületi tűzcsap telepítése

I.b. Igénybejelentés tárgya - meglévő bekötés esetében
Mérőbővítés

Ikermérő-szerelés

Meglévő tűzcsap áthelyezése

Meglévő bekötés áthelyezése - víz / szennyvíz (kérjük a megfelelőt aláhúzni)

Meglévő bekötés felbővítése

II. Igénybejelentő, ajánlatkérő adatai
Név/Cégnév - Képviselő neve¹
Születési helye¹

Születési dátum¹

Anyja neve¹

–

Cégjegyzékszám2

–
–

Adószám2
Telefonszám

0 6

4

–

Nyilvántartási szám³

–

–
–

KSH-szám2

E-mail cím

–

–

4

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 tájékoztatója tartalmazza. Elérhetőség: www.vizmuvek.hu, ügyfélszolgálati irodák.

Lakcím/Székhely Irányítószám

Helység neve
Házszám

Út, utca stb.⁴

Levelezési cím5

ép/lh/em/ajtó
Postafiók

Helység neve

Irányítószám

Út, utca stb.

Házszám

ép/lh/em/ajtó

III. Igénybejelentő ingatlanhasználatának jogcíme
tulajdonos

bérlő

résztulajdonos

egyéb jogcímen használója és annak megnevezése:

IV. Víziközmű szolgáltatás célja (új vízbekötés vagy szennyvízelvezetés esetén töltendő ki)
Lakáscélú felhasználás saját hasznosításra

Lakáscélú felhasználás tovább értékesítésre

Vegyes beruházás (lakáscélú és nem lakáscélú felhasználás)

Nem lakáscélú felhasználás

Oltóvíz

V. Felhasználási hely adatai
Irányítószám

Helység neve

Helyrajzi szám
Házszám

Út, utca stb.4

ép/lh/em/ajtó

A bekötni kívánt ingatlan
előtti úttest burkolata

föld

szilárd burkolat

m3/nap Belső oltóvíz igény²

l/perc

A bekötni kívánt ingatlan
előtti járda burkolata

Tervezett lakossági
ivóvízigény1

föld

szilárd burkolat

Lakásszám

db

m3/nap

Szennyvízbekötő-vezeték
rendelkezésre áll
(előközművesített)

igen

nem

Tervezett nemlakossági
ivóvízigény

m3/nap

Üzlethelyiségek száma

db

nem tudom,
kivizsgálást kérek

Szennyvízhozam²

Fogyasztási ponton várható
fő
felhasználók száma
A kibocsájtott szennyvíz várhatóan előkezelés nélkül megfelel a 28/2004 (XII.25) KvVM rendelet 4. sz. mellékletében lévő határértékeknek.²
igen

nem

(Amennyiben a kibocsátáshoz előkezelő szükséges, a hatóság által érkeztetett vízjogi létesítésű engedély kérelem másolatát kérjük csatolja)

A jelen megrendelőn feltüntetett felhasználási helyen az I. pontban megjelölt tárgyra ajánlatot kérek.

Kötelezően kitöltendő mezők, cég esetén a képviselő adataival kérjük kitölteni. 2Gazdálkodó szervezet, intézmény, közület esetén kötelezően kitöltendő.³Csak társadalmi szervezetek, alapítványok esetén töltendő ki. 4Ha a közterület még
nem kapott elnevezést, kérjük, annak helyrajzi számát megadni. 5Ha a lakcímtől/székhelytől eltérő a cím.

1

VI. Igénybejelentői nyilatkozatok
Jelen igénybejelentőhöz csatolt mellékletek száma (a kötelező mellékletek listáját a nyomtatvány hátoldalán találja)
Kijelentem, hogy a nyomtatványon, illetve csatolt mellékletén szereplő hozzájárulók köre teljes, azaz az érintett ingatlan összes tulajdonosának, illetve a vízdíj
fizetőjének hozzájárulását tartalmazza.
Kijelentem, hogy a nyomtatványon megadott adatok (különös tekintettel a viziközmű szolgáltatás felhasználásnak céljára vonatkozóan) a valóságnak megfelelnek.
Dátum

.

.

. _________________________________
Igénybejelentő, ajánlatkérő aláírása

VII. Kiegészítő nyilatkozat

Abban az esetben kitöltendő, ha az igénybejelentő nem lakossági felhasználó és a IV. pontban a Lakáscélú felhasználás tovább értékesítésre cél került megjelölésre.
Alulírott, nem lakossági felhasználó jelen igénybejelentésemmel kijelentem, és nyilatkozom, hogy az általam igényelt vízbekötés továbbértékesítésre épített újépítésű lakás
víziközmű-szolgáltatását szolgálja.
Dátum

.

.

. _________________________________
Igénybejelentő, ajánlatkérő aláírása

VIII. Tulajdonosi hozzájárulás
Ha az igénybejelentő, ajánlatkérő az ingatlannak nem kizárólagos tulajdonosa, hanem résztulajdonosa, vagy egyéb jogcímen használója, akkor a kizárólagos tulajdonos
adataival kérjük kitölteni, több tulajdon esetén külön nyilatkozaton.
Név/Cégnév - Képviselő neve¹
Születési helye¹

Születési dátum¹

Anyja neve¹

–

Cégjegyzékszám³

–

Nyilvántartási szám³

–

Adószám
Telefonszám4

0 6

–

–

–
E-mail cím4

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 Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata tartalmazza. Elérhetőség: www.vizmuvek.hu,
ügyfélszolgálati irodák.

Lakcím/Székhely Irányítószám

Helység neve
Házszám

Út, utca stb.⁴

Levelezési cím5

ép/lh/em/ajtó
Postafiók

Helység neve

Irányítószám

Út, utca stb.

Házszám

ép/lh/em/ajtó

Az I. pontban megjelölt új ivóvíz-, szennyvíz-bekötés létesítéséhez, vagy ikermérő felszereléshez hozzájárulok.
Dátum

.

.

.

________________________________
Tulajdonos aláírása

IX. Önkormányzati hozzájárulás
A bekötni kívánt ingatlan előtt bontási tilalom

van

nincs

A bekötni kívánt ingatlan előtti burkolat felbontásának feltételei és a burkolat helyreállításának követelményei:

Átvétel dátuma:

Dátum:

.

.

. _________________________________
Helyi önkormányzat aláírása

.

.

.

_________________________________
Szolgáltató

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

VSZIA/2019/1

Szolgáltató példánya

TÁJÉKOZTATÓ
VÍZIKÖZMŰ-SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEJELENTŐ ÉS AJÁNLATKÉRŐ
DOKUMENTUMHOZ

Tájékoztatjuk, hogy szennyvízelvezetési szolgáltatás megrendelése esetén Társaságunk csak az ingatlan előtt
húzódó szennyvíz-törzshálózat fedlapszintje feletti szifonszinttel rendelkező lefolyókba jutó szennyvíz károkozás
nélküli elvezetését biztosítja. Fedlapszint alatti szifonszinttel rendelkező lefolyók esetén az ingatlan elöntés elleni
védelmét visszaáramlás elleni műszaki védelem beépítésével a felhasználó, tulajdonos biztosítja.

Az igénybejelentő befogadásának feltétele a hiánytalanul kitöltött dokumentum, mely tartalmazza:
• az illetékes Önkormányzat nyilatkozatát arról, hogy a bekötni kívánt ingatlan előtti közterületen van-e burkolatbontási
tilalom illetve a burkolatbontáshoz milyen feltételekkel járul hozzá (VIII.pont).
Továbbá, jelen Nyomtatványhoz csatolni szükséges az alábbi dokumentumokat:
• 1 példány, 60 napnál nem régebbi térképmásolat (TAKARNET másolat is megfelel),
• 1 példány, 60 napnál nem régebb tulajdoni lap (TAKARNET másolat megfelel),
• Tulajdonosi hozzájárulás (VII. pontban kitöltendő). Több tulajdonos esetén tulajdonosi hozzájárulások (Külön nyilatkozaton, vagy Társaságunk által biztosított, illetőleg a honlapról letölthető "Tulajdonosi hozzájárulás " nyomtatványon
benyújtva),
• Használati jogcím igazolása (pl. bérleti szerződés),
• Bekötési terv (víz-szennyvíz) 2 példány a kitöltött Igénybejelentő terv jóváhagyásához nyomtatvánnyal együtt,
• nem lakossági felhasználó, valamint 3 lakásosnál nagyobb társasház igénybejelentés esetén:
belső hálózati gépészeti tervdokumentáció (víz-szennyvíz) 2 pld.-ban, a fenti Igénybejelentő terv jóváhagyásához
nyomtatványon ezt is megjelölve - ennek jóváhagyása díjköteles. (Minden más esetben is beadható a belső hálózati
gépészeti terv dokumentáció, tekintve ennek jóváhagyása a használatbavételi engedély alapfeltétele.).
Közterületi tűzcsap telepítés/áthelyezés esetén az alábbiakat szükséges a jelen nyomtatványhoz csatolni:
• Érvényes elvi nyilatkozat (2 évnél nem régebbi) közterületi tűzcsap telepítésre vonatkozólag,
• 2 példány közterületi tűzcsap telepítési vázrajz,
• Továbbá az ügyintézés meggyorsítása érdekében javasoljuk csatolni közterületi tűzcsap telepítés esetén a területileg
illetékes tűzvédelmi hatóság (katasztrófavédelem) állásfoglalását, közterületi tűzcsap áthelyezés esetén pedig az
ellátásért felelős (Főváros területén a Fővárosi Önkormányzat, egyéb települések esetén a területileg illetékes önkormányzat) nyilatkozatát és a területileg illetékes tűzvédelmi hatóság (katasztrófavédelem) állásfoglalását.

