
1Természetes személy esetén kötelezően kitöltendő (a születési helynél Budapest esetén a kerület megadása is szükséges). 2Ha a közterület még nem kapott elnevezést, kérjük annak helyrajzi számát megadni. 3Ha a lakcímtől/székhelytől eltérő 
a kapcsolattartási cím. 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, időpont 
egyeztetés érdekében megkeresni. 5Nem lakossági  igénybejelentő esetén kötelezően kitöltendő mező. 6Gazdálkodó szervezet, intézmény, közület esetén kötelezően kitöltendő. 7Csak társadalmi szervezetek, alapítványok esetén töltendő ki.             

III. Igénybejelentő, megrendelő adatai 

II. Csatolmányok (kérjük jelölje a becsatolt dokumentumokat)

Bekötési terv (amennyiben nem jelen nyomtatványon rendeli meg)

Nyilatkozat burkolatbontási tilalomról

Tulajdonosi hozzájárulás

Fénykép a helyszínről (ivóvíz-bekötési terv megrendelése esetén kötelező)

Földhivatali térkép (60 napnál nem régebbi, TAKARNET rendszerből származó másolat megfelel. Bekötési terv megrendelése esetén kérjük megjelölni a tervezett bekö-
tés és vízmérési hely (akna) pontos helyét.)

Név/Cégnév

Anyja neve¹  

 Cégjegyzékszám6 Nyilvántartási szám7 – –– –
Adószám6 – –

Adatkezelési hozzájárulás
Hozzájárulok ahhoz, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt  munkatársai vagy megbízottjai a megadott elérhetőségeken (telefonszám, e-mail cím) az igénybejelentéssel összefüggésben megkeressen.

 igen  nem

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

KSH-szám6 – – –

Cég képviselőjének neve5

ÚJ BEKÖTÉS  IGÉNYBEJELENTŐ ÉS ÁRAJÁNLATKÉRŐ (ivóvíz-bekötési terv megrendelő)

I. Igénybejelentés tárgya (kérjük a megfelelőt jelölni) 
Új vízbekötés  Új szennyvíz bekötésElőközművesített mérőszerelés Előközművesített csatornarákötés

Tulajdoni lap (60 napnál nem régebbi, TAKARNET rendszerből származó másolat megfelel)

Egyéb

Lakcím/Székhely     Irányítószám Helység neve 

Út, utca stb.2
 
Házszám  ép/lh/em/ajtó 

Levelezési cím3 PostafiókIrányítószám Helység neve 

Házszám

 

 ép/lh/em/ajtó Út, utca stb.2

Telefonszám4 0 6 E-mail cím4

Elérhetőségek

IV. Igénybejelentő ingatlanhasználatának jogcíme
Kizárólagos tulajdonos Résztulajdonos Egyéb jogcímen használó: Bérlő

V. Felhasználási hely adatai

Lakások száma 

Bekötésről igényelt
tüzivíz igény l/perc     Tervezett lakossági 

vízigény

Szennyvízhozam

Az ingatlan előtti úttest
burkolata 

föld szilárd burkolat

Az ingatlan előtti járda
burkolata 

föld  szilárd burkolat Tervezett nem lakossági
vízigény  

m3/nap

Irányítószám Helység neve 

Út, utca stb. Házszám  ép/lh/em/ajtó 

m3/nap

m3/nap

 

 Helyrajzi szám 

db Üzlethelységek,
irodák száma db

Születési hely1 Születési dátum1Kerület1 . . ..

Kérjük nyomtatott betűkkel kitölteni!                   Belső épületgépészeti terv iktató száma  
(nem lakossági felhasználó
esetén kötelezően kitöltendő)

IktatószámÜzleti partnerszámFővárosi Vízművek Zrt. tölti ki!



Szolgáltató példánya

VII. Ivóvíz-bekötési terv megrendelése - kizárólag lakossági igénybejelentő legfeljebb három lakás ellátásáig rendelheti meg aláírásával
Elismerem, hogy a megrendelt szolgáltatás  díjáról tájékoztatást kaptam, vagy a www.vizmuvek.hu honlapon tájékozódtam.
Tudomásul veszem, hogy a hiánytalanul kitöltött kérelem és a mellékletek benyújtását, valamint a szolgáltatás díjának befizetését követően kezdhető meg a terv elkészítése. 
A bekötési terv elkészültét követően indul el az új ivóvíz-bekötés igénybejelentésének feldolgozása.

Átvétel dátuma: .  _________________________________  
Szolgáltató

ÚBIÁIBT/2020/1

Az ügyintézéssel kapcsolatban részletes tájékoztatás található a honlapunkon, a www.vizmuvek.hu címen. Bejelentéseit, észrevételeit online ügyfélszolgálatunkon (ugyfelszolgálat.vizmuvek.hu) várjuk. 

. .

Kiegészítő nyilatkozat
Abban az esetben kitöltendő, ha az igénybejelentő nem lakossági felhasználó és a Lakáscélú felhasználás tovább értékesítésre cél kerül megjelölésre. Alulírott, nem 
lakossági felhasználó jelen igénybejelentéssemmel kijelentem, és nyilatkozom, hogy az általam igényelt vízbekötés továbbértékesítésre épített újépítésű lakás víziközmű-szol-
gáltatását szolgálja.

Dátum: _________________________________  
Igénybejelentő cégszerű aláírása 

. . .  

VI. Víziközmű szolgáltatás célja
Lakáscélú felhasználás tovább értékesítésre  

Nem lakáscélú felhasználás

Lakáscélú felhasználás saját hasznosításra 

Vegyes beruházás (lakáscélú és nem lakáscélú felhasználás)

VIII. Igénybejelentői nyilatkozatok

Dátum: _________________________________  . . .  

Kijelentem, hogy a nyomtatványon, illetve csatolt melléklete(ke)n szereplő hozzájárulók köre teljes, azaz az érintett ingatlan összes tulajdonosának hozzájárulását 
tartalmazza.
A nyomtatványon megadott adatok (különös tekintettel a víziközmű szolgáltatás felhasználásának céljára vonatkozóan) a valóságnak megfelelnek.
Szennyvíz-bekötés igénylése esetén tudomásul veszem, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. a szennyvíz károkozás nélküli elvezetését kizárólag abban az esetben biztosít-
ja, amennyiben az ingatlan előtt húzódó szennyvíz-törzshálózat mértékadó fedlapszintje feletti szifonszinttel rendelkeznek a lefolyók, valamint a  belső szennyvízelve-
zető hálózatán található tisztítónyílás(ok) és egyéb szennyvíz kiöntésre alkalmas pont(ok) szintje szintén az ingatlan előtt húzódó szennyvíz-törzshálózat mértékadó 
fedlapszintje feletti. 
Nyilatkozom, hogy fedlapszint alatti szifonszinttel rendelkező lefolyók esetén, vagy az udvartér belső hálózatán lévő kiöntésre alkalmas pont(ok) előfordulása esetén, 
az ingatlan elöntés elleni védelmét megfelelő visszaáramlás elleni műszaki védelem beépítésével biztosítom, annak üzemeltetéséről és karbantartásáról gondosko-
dom.  

Igénybejelentő (cégszerű) aláírása

Dátum: _________________________________  . . .  
Megrendelő aláírása



1Természetes személy esetén kötelezően kitöltendő (a születési helynél Budapest esetén a kerület megadása is szükséges). 2Ha a közterület még nem kapott elnevezést, kérjük annak helyrajzi számát megadni. 3Ha a lakcímtől/székhelytől eltérő 
a kapcsolattartási cím. 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, időpont 
egyeztetés érdekében megkeresni. 5Nem lakossági  igénybejelentő esetén kötelezően kitöltendő mező. 6Gazdálkodó szervezet, intézmény, közület esetén kötelezően kitöltendő. 7Csak társadalmi szervezetek, alapítványok esetén töltendő ki.             

III. Igénybejelentő, megrendelő adatai 

II. Csatolmányok (kérjük jelölje a becsatolt dokumentumokat)

Bekötési terv (amennyiben nem jelen nyomtatványon rendeli meg)

Nyilatkozat burkolatbontási tilalomról

Tulajdonosi hozzájárulás

Fénykép a helyszínről (ivóvíz-bekötési terv megrendelése esetén kötelező)

Földhivatali térkép (60 napnál nem régebbi, TAKARNET rendszerből származó másolat megfelel. Bekötési terv megrendelése esetén kérjük megjelölni a tervezett bekö-
tés és vízmérési hely (akna) pontos helyét.)

Név/Cégnév

Anyja neve¹  

 Cégjegyzékszám6 Nyilvántartási szám7 – –– –
Adószám6 – –

Adatkezelési hozzájárulás
Hozzájárulok ahhoz, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt  munkatársai vagy megbízottjai a megadott elérhetőségeken (telefonszám, e-mail cím) az igénybejelentéssel összefüggésben megkeressen.

 igen  nem

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

KSH-szám6 – – –

Cég képviselőjének neve5

ÚJ BEKÖTÉS  IGÉNYBEJELENTŐ ÉS ÁRAJÁNLATKÉRŐ (ivóvíz-bekötési terv megrendelő)

I. Igénybejelentés tárgya (kérjük a megfelelőt jelölni) 
Új vízbekötés  Új szennyvíz bekötésElőközművesített mérőszerelés Előközművesített csatornarákötés

Tulajdoni lap (60 napnál nem régebbi, TAKARNET rendszerből származó másolat megfelel)

Egyéb

Lakcím/Székhely     Irányítószám Helység neve 

Út, utca stb.2
 
Házszám  ép/lh/em/ajtó 

Levelezési cím3 PostafiókIrányítószám Helység neve 

Házszám

 

 ép/lh/em/ajtó Út, utca stb.2

Telefonszám4 0 6 E-mail cím4

Elérhetőségek

IV. Igénybejelentő ingatlanhasználatának jogcíme
Kizárólagos tulajdonos Résztulajdonos Egyéb jogcímen használó: Bérlő

V. Felhasználási hely adatai

Lakások száma 

Bekötésről igényelt
tüzivíz igény l/perc     Tervezett lakossági 

vízigény

Szennyvízhozam

Az ingatlan előtti úttest
burkolata 

föld szilárd burkolat

Az ingatlan előtti járda
burkolata 

föld  szilárd burkolat Tervezett nem lakossági
vízigény  

m3/nap

Irányítószám Helység neve 

Út, utca stb. Házszám  ép/lh/em/ajtó 

m3/nap

m3/nap

 

 Helyrajzi szám 

db Üzlethelységek,
irodák száma db

Születési hely1 Születési dátum1Kerület1 . . ..

Kérjük nyomtatott betűkkel kitölteni!                   Belső épületgépészeti terv iktató száma  
(nem lakossági felhasználó
esetén kötelezően kitöltendő)

IktatószámÜzleti partnerszámFővárosi Vízművek Zrt. tölti ki!



Szolgáltató példánya

VII. Ivóvíz-bekötési terv megrendelése - kizárólag lakossági igénybejelentő legfeljebb három lakás ellátásáig rendelheti meg aláírásával
Elismerem, hogy a megrendelt szolgáltatás  díjáról tájékoztatást kaptam, vagy a www.vizmuvek.hu honlapon tájékozódtam.
Tudomásul veszem, hogy a hiánytalanul kitöltött kérelem és a mellékletek benyújtását, valamint a szolgáltatás díjának befizetését követően kezdhető meg a terv elkészítése. 
A bekötési terv elkészültét követően indul el az új ivóvíz-bekötés igénybejelentésének feldolgozása.

Átvétel dátuma: .  _________________________________  
Szolgáltató

ÚBIÁIBT/2020/1

Az ügyintézéssel kapcsolatban részletes tájékoztatás található a honlapunkon, a www.vizmuvek.hu címen. Bejelentéseit, észrevételeit online ügyfélszolgálatunkon (ugyfelszolgálat.vizmuvek.hu) várjuk. 

. .

Kiegészítő nyilatkozat
Abban az esetben kitöltendő, ha az igénybejelentő nem lakossági felhasználó és a Lakáscélú felhasználás tovább értékesítésre cél kerül megjelölésre. Alulírott, nem 
lakossági felhasználó jelen igénybejelentéssemmel kijelentem, és nyilatkozom, hogy az általam igényelt vízbekötés továbbértékesítésre épített újépítésű lakás víziközmű-szol-
gáltatását szolgálja.

Dátum: _________________________________  
Igénybejelentő cégszerű aláírása 

. . .  

VI. Víziközmű szolgáltatás célja
Lakáscélú felhasználás tovább értékesítésre  

Nem lakáscélú felhasználás

Lakáscélú felhasználás saját hasznosításra 

Vegyes beruházás (lakáscélú és nem lakáscélú felhasználás)

VIII. Igénybejelentői nyilatkozatok

Dátum: _________________________________  . . .  

Kijelentem, hogy a nyomtatványon, illetve csatolt melléklete(ke)n szereplő hozzájárulók köre teljes, azaz az érintett ingatlan összes tulajdonosának hozzájárulását 
tartalmazza.
A nyomtatványon megadott adatok (különös tekintettel a víziközmű szolgáltatás felhasználásának céljára vonatkozóan) a valóságnak megfelelnek.
Szennyvíz-bekötés igénylése esetén tudomásul veszem, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. a szennyvíz károkozás nélküli elvezetését kizárólag abban az esetben biztosít-
ja, amennyiben az ingatlan előtt húzódó szennyvíz-törzshálózat mértékadó fedlapszintje feletti szifonszinttel rendelkeznek a lefolyók, valamint a  belső szennyvízelve-
zető hálózatán található tisztítónyílás(ok) és egyéb szennyvíz kiöntésre alkalmas pont(ok) szintje szintén az ingatlan előtt húzódó szennyvíz-törzshálózat mértékadó 
fedlapszintje feletti. 
Nyilatkozom, hogy fedlapszint alatti szifonszinttel rendelkező lefolyók esetén, vagy az udvartér belső hálózatán lévő kiöntésre alkalmas pont(ok) előfordulása esetén, 
az ingatlan elöntés elleni védelmét megfelelő visszaáramlás elleni műszaki védelem beépítésével biztosítom, annak üzemeltetéséről és karbantartásáról gondosko-
dom.  

Igénybejelentő (cégszerű) aláírása

Dátum: _________________________________  . . .  
Megrendelő aláírása



1Természetes személy esetén kötelezően kitöltendő (a születési helynél Budapest esetén a kerület megadása is szükséges). 2Ha a közterület még nem kapott elnevezést, kérjük annak helyrajzi számát megadni. 3Ha a lakcímtől/székhelytől eltérő 
a kapcsolattartási cím. 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, időpont 
egyeztetés érdekében megkeresni. 5Nem lakossági  igénybejelentő esetén kötelezően kitöltendő mező. 6Gazdálkodó szervezet, intézmény, közület esetén kötelezően kitöltendő. 7Csak társadalmi szervezetek, alapítványok esetén töltendő ki.             

III. Igénybejelentő, megrendelő adatai 

II. Csatolmányok (kérjük jelölje a becsatolt dokumentumokat)

Bekötési terv (amennyiben nem jelen nyomtatványon rendeli meg)

Nyilatkozat burkolatbontási tilalomról

Tulajdonosi hozzájárulás

Fénykép a helyszínről (ivóvíz-bekötési terv megrendelése esetén kötelező)

Földhivatali térkép (60 napnál nem régebbi, TAKARNET rendszerből származó másolat megfelel. Bekötési terv megrendelése esetén kérjük megjelölni a tervezett bekö-
tés és vízmérési hely (akna) pontos helyét.)

Név/Cégnév

Anyja neve¹  

 Cégjegyzékszám6 Nyilvántartási szám7 – –– –
Adószám6 – –

Adatkezelési hozzájárulás
Hozzájárulok ahhoz, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt  munkatársai vagy megbízottjai a megadott elérhetőségeken (telefonszám, e-mail cím) az igénybejelentéssel összefüggésben megkeressen.

 igen  nem

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

KSH-szám6 – – –

Cég képviselőjének neve5

ÚJ BEKÖTÉS  IGÉNYBEJELENTŐ ÉS ÁRAJÁNLATKÉRŐ (ivóvíz-bekötési terv megrendelő)

I. Igénybejelentés tárgya (kérjük a megfelelőt jelölni) 
Új vízbekötés  Új szennyvíz bekötésElőközművesített mérőszerelés Előközművesített csatornarákötés

Tulajdoni lap (60 napnál nem régebbi, TAKARNET rendszerből származó másolat megfelel)

Egyéb

Lakcím/Székhely     Irányítószám Helység neve 

Út, utca stb.2
 
Házszám  ép/lh/em/ajtó 

Levelezési cím3 PostafiókIrányítószám Helység neve 

Házszám

 

 ép/lh/em/ajtó Út, utca stb.2

Telefonszám4 0 6 E-mail cím4

Elérhetőségek

IV. Igénybejelentő ingatlanhasználatának jogcíme
Kizárólagos tulajdonos Résztulajdonos Egyéb jogcímen használó: Bérlő

V. Felhasználási hely adatai

Lakások száma 

Bekötésről igényelt
tüzivíz igény l/perc     Tervezett lakossági 

vízigény

Szennyvízhozam

Az ingatlan előtti úttest
burkolata 

föld szilárd burkolat

Az ingatlan előtti járda
burkolata 

föld  szilárd burkolat Tervezett nem lakossági
vízigény  

m3/nap

Irányítószám Helység neve 

Út, utca stb. Házszám  ép/lh/em/ajtó 

m3/nap

m3/nap

 

 Helyrajzi szám 

db Üzlethelységek,
irodák száma db

Születési hely1 Születési dátum1Kerület1 . . ..

Kérjük nyomtatott betűkkel kitölteni!                   Belső épületgépészeti terv iktató száma  
(nem lakossági felhasználó
esetén kötelezően kitöltendő)

IktatószámÜzleti partnerszámFővárosi Vízművek Zrt. tölti ki!



Ügyfél példánya

VII. Ivóvíz-bekötési terv megrendelése - kizárólag lakossági igénybejelentő legfeljebb három lakás ellátásáig rendelheti meg aláírásával
Elismerem, hogy a megrendelt szolgáltatás  díjáról tájékoztatást kaptam, vagy a www.vizmuvek.hu honlapon tájékozódtam.
Tudomásul veszem, hogy a hiánytalanul kitöltött kérelem és a mellékletek benyújtását, valamint a szolgáltatás díjának befizetését követően kezdhető meg a terv elkészítése. 
A bekötési terv elkészültét követően indul el az új ivóvíz-bekötés igénybejelentésének feldolgozása.

Átvétel dátuma: .  _________________________________  
Szolgáltató

ÚBIÁIBT/2020/1

Az ügyintézéssel kapcsolatban részletes tájékoztatás található a honlapunkon, a www.vizmuvek.hu címen. Bejelentéseit, észrevételeit online ügyfélszolgálatunkon (ugyfelszolgálat.vizmuvek.hu) várjuk. 

. .

Kiegészítő nyilatkozat
Abban az esetben kitöltendő, ha az igénybejelentő nem lakossági felhasználó és a Lakáscélú felhasználás tovább értékesítésre cél kerül megjelölésre. Alulírott, nem 
lakossági felhasználó jelen igénybejelentéssemmel kijelentem, és nyilatkozom, hogy az általam igényelt vízbekötés továbbértékesítésre épített újépítésű lakás víziközmű-szol-
gáltatását szolgálja.

Dátum: _________________________________  
Igénybejelentő cégszerű aláírása 

. . .  

VI. Víziközmű szolgáltatás célja
Lakáscélú felhasználás tovább értékesítésre  

Nem lakáscélú felhasználás

Lakáscélú felhasználás saját hasznosításra 

Vegyes beruházás (lakáscélú és nem lakáscélú felhasználás)

VIII. Igénybejelentői nyilatkozatok

Dátum: _________________________________  . . .  

Kijelentem, hogy a nyomtatványon, illetve csatolt melléklete(ke)n szereplő hozzájárulók köre teljes, azaz az érintett ingatlan összes tulajdonosának hozzájárulását 
tartalmazza.
A nyomtatványon megadott adatok (különös tekintettel a víziközmű szolgáltatás felhasználásának céljára vonatkozóan) a valóságnak megfelelnek.
Szennyvíz-bekötés igénylése esetén tudomásul veszem, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. a szennyvíz károkozás nélküli elvezetését kizárólag abban az esetben biztosít-
ja, amennyiben az ingatlan előtt húzódó szennyvíz-törzshálózat mértékadó fedlapszintje feletti szifonszinttel rendelkeznek a lefolyók, valamint a  belső szennyvízelve-
zető hálózatán található tisztítónyílás(ok) és egyéb szennyvíz kiöntésre alkalmas pont(ok) szintje szintén az ingatlan előtt húzódó szennyvíz-törzshálózat mértékadó 
fedlapszintje feletti. 
Nyilatkozom, hogy fedlapszint alatti szifonszinttel rendelkező lefolyók esetén, vagy az udvartér belső hálózatán lévő kiöntésre alkalmas pont(ok) előfordulása esetén, 
az ingatlan elöntés elleni védelmét megfelelő visszaáramlás elleni műszaki védelem beépítésével biztosítom, annak üzemeltetéséről és karbantartásáról gondosko-
dom.  

Igénybejelentő (cégszerű) aláírása

Dátum: _________________________________  . . .  
Megrendelő aláírása



TÁJÉKOZTATÓ ÉS SEGÉDLET AZ IGÉNYBEJELENTÉS BENYÚJTÁSÁHOZ

Az igénybejelentés befogadásának feltétele a hiánytalanul kitöltött nyomtatvány, melyhez csatolni szükséges az 
alábbi dokumentumokat:

• Nyilatkozat burkolatbontási tilalomról (nyomtatvány, amelyen az illetékes Közútkezelő nyilatkozik arról, hogy a bekötni 
kívánt ingatlan előtti közterületen van-e burkolatbontási tilalom illetve a burkolatbontáshoz milyen feltételekkel járul 
hozzá), 

• 1 példány, 60 napnál nem régebbi térképmásolat (TAKARNET másolat is megfelel), 
• 1 példány, 60 napnál nem régebb tulajdoni lap (TAKARNET másolat megfelel), 
• Tulajdonosi hozzájárulás (nyomtatvány, amelyen az igénybejelentőn kívüli tulajdonosok adják meg hozzájárulásukat a 

bekötéshez – minden tulajdonos hozzájárulása szükséges).
• Használati jogcím igazolása (pl. bérleti szerződés),  
• Bekötési terv (víz-szennyvíz) – lakossági igénybejelentő 3 lakás ellátásáig jelen nyomtatványon is megrendelheti az 

ivóvíz-bekötési tervet.

Ivóvíz-bekötési terv megrendelése esetén szükséges továbbá:

•  Fénykép a bekötés tervezendő helyéről és az érintett utcaszakaszról.
• A csatolandó 60 napnál nem régebbi földhivatali térképmásolaton fel kell tüntetni a tervezendő bekötővezeték és 

vízmérési hely (akna) helyét a telekhatároktól való pontos távolságok megadásával és ezt a megrendelőnek le kell 
igazolnia aláírásával és dátummal.


