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ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK: 
 
 2600 Vác, Derecske utca 4/a 
 
 2000 Szentendre, Kalászi út 2. 
 
 2100 Gödöllő, Sík Sándor u. 7. 
 
 2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 134. 
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Érkezett: 
 
…….....…… év ………........…………… hó ….....……… nap 

 
  Nyilvántartási  
 sorszám: 
 
 
  

Szennyvízdíj számlázás nyilvántartási 
adatai 

DMRV ZRT. tölti ki! 

         t e r v  szerint,  
A mérősítéshez a mellékelt feltételekkel járulok hozzá: 

 
 
 
Kelt: ……………………….    …………………………….. 

     üzemvezető 
 

Érvényes a hozzájárulás megadásától számított 1 évig 

Vevő azonosító: 
...................................................................... 
Közszolgáltatási szerződésszám: 
...................................................................... 
Leolvasási egység: 
...................................................................... 
Felhasználási hely azonosító: 
...................................................................... 

Megrendelő által csatolandó: 
2 pld. Mérősítési terv (ME72002) , a belső gépészeti terv csatolásával együtt 
1 pld. Közműfejlesztési hozzájárulás kivetése + befizetés igazolása,   
2 pld. Tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat (ha nem azonos a megrendelővel) 
2 pld. SZ72013 vagy SZ72014 Közszolgáltatási szerződés. 
2 pld. Szolgalmi jog bejegyzés kezdeményezésének igazolása (ha szükséges) 
1 pld. Az ingatlan 60 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolata és 

földhivatali térképmásolata (TAKARNET rendszerből származó 
másolat megfelel). 

Bekötés azonosító: 
..................................................................... 

Dátum: .......................................................... 

Aláírás: .......................................................... 

          Készült: 2 példányban; Mérősítési tervvel együtt. 
 
 
Alulírott kérem, hogy a nyomtatványhoz csatolt telki vízmérőre vonatkozó mérősítési terv alapján a szolgáltatói 
hozzájárulást szíveskedjenek megadni.  

A tájékoztatóban leírtakat elfogadom és tudomásul veszem, hogy a telki vízmérő nyilvántartásba vételének feltétele a 
szennyvízelvezetésre vonatkozó KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS megkötése. 

Megrendelő tölti ki ! 

Jogállása: …………………………… 
(tulajdonos, bérlő, használó, egyéb) Megrendelő neve: ……………………………………………………..... 

Értesítési címe: ………………………………………………………………………………………………………… 

Vízkivétel helye: 
……………………………………………………………………….. 

Helyrajzi szám: 

Felhasználási hely: 
……………………………………………………………………….. 

Helyrajzi szám: 

 
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy amennyiben az ingatlant a későbbiek során az 
ivóvíz közműhálózatba bekapcsolják, a saját célú vízkivételi művel a közüzemi ivóvizet szállító házi 
ivóvízhálózatot nem kötöm össze. 

 
 

Kelt: ……............ év …………………............. hó ………… nap 
        
 

…………………………………………………… 
           Megrendelő aláírása 
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MÉRŐSÍTÉSI TERV MŰSZAKI LEÍRÁSA 
 

Megrendelő tölti ki ! 

 
Ingatlantulajdonos neve (ha nem azonos a megrendelővel): ...................................................................................................................  

Címe (ha nem azonos a megrendelővel): ...............................................................................................................................................  

Díjfizető neve (ha nem azonos a megrendelővel): ..................................................................................................................................  

Címe (ha nem azonos a megrendelővel): ............................................................ Telefonszáma: ............................................................  

DMRV ZRT. nyilvántartásában szereplő vevő azonosító (ha van): ............................................................................................................  

Épület rendeltetése: ............................................................................................................ Lakóingatlanok száma:...............................  

Egyéb ingatlan (pl. üzlet, iroda) száma / tevékenységi kör megnevezése: ................... / ...........................................................................  

Amennyiben, az ingatlanon belül lakossági, és gazdálkodási célú szennyvízkibocsátás is történik, a gazdálkodási célú 
szennyvízkibocsátó fogyasztását, az 58/2013 (II.27.) kormányrendelet értelmében külön kell mérősíteni! 

Tervező tölti ki ! 
Egyszerűsített műszaki leírás (Gazdálkodó szervezetek esetén külön részletes vízigényszámítás, és műszaki leírás csatolandó!): 

Saját érdekében kérjük, hogy felhasználás előtt laborítóriumi vizsgálattal győződjön meg a kútvíz minőségéről! 

falikút  ................................... db mosdó ...............................db 

mosogató  ................................... db fürdőkád ............................db 

zuhanyzó  ................................... db WC ....................................db 

bidé  ................................... db egyéb: .................................................................... db 

Az ingatlanon elhelyezett kerticsap ............................ db fürdőmedence................. db ..............m3 

Csúcsfogyasztás esetén a szennyvíz kibocsájtás:……….…….  m3/nap          Csúcsfogyasztási igény:  ................................. l/perc 

Vízszükséglet  indoklása (a megfelelő rész aláhúzása): Szociális vízigények kielégítése, Ipari jellegű vízfelhasználás * 

 egyéb: ................................................................................................................................................................................................   

 

Vízkivételi mű megnevezése, leírása: .....................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................................................  

Tervezett beépítendő vízmérő(k) adatai: 

 

 Típusa: ..................................................... ; ............................................................... ; .........................................................  

 Átmérője: ................................................. ; ............................................................... ; .........................................................  

 db száma: ................................................. ; ............................................................... ; .........................................................  

 

Tervező neve: .......................................................................................... Kamarai nyilvántartási száma: ...............................................  

Címe: ..................................................................................................................................................................................................  

Telefonszáma: .............................................................................. e- mail címe: ...................................................................................  

  
 bélyegző helye                                                    ..................................................................    
  aláírás 
 

*A megfelelő rész aláhúzandó 
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MEGVALÓSULT ÁLLAPOT 

 

DMRV ZRT. tölti ki! 

AMENNYIBEN A TELKI VÍZMÉRŐ BEÉPÍTÉSE A MÉRŐSÍTÉSI TERV TARTALMÁNAK MEGFELELŐEN KÉSZÜLT EL, 
ÉS ÍGY A MEGVALÓSULT ÁLLAPOT MEGEGYEZIK A TERVEZETTEL, A MEGVALÓSULT ÁLLAPOT FELTÜNTETÉSE 
NEM SZÜKSÉGES.  
 
A BEKÖTÉS, A BEKÖTÉSI TERVVEL MEGEGYEZŐ MÓDON KÉSZÜLT EL:   IGEN / NEM * 
 
MEGVALÓSULT ÁLLAPOT (VÁZRAJZ): 
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A DMRV ZRT. tölti ki! 

 
Helyszíni szemle időpontja:…………………………………… Szemlét végezte:…………………………………………………… 
 

Vízmérő(k) adatai: 

Mérőbeépítés helye:   ………………………………….. ……………………………………….. 

Típus:   ………………………………….. ……………………………………….. 

Gyári száma:  ………………………………….. ………………………………………. 

Hitelesítés ideje:  ………………………………….. ……………………………………….. 

Mérőállás:   ………………………………m3  …………………………………… m3 

Zárógyűrűk száma:  ………………………………….. ……………………………………….. 

 

Plombálta: 

    …………………………………….. 

 

Szemle erdménye:  megfelelt/ nem felelt meg (a megfelelő rész aláhúzandó!)    

megjegyzés:  ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
A szemlézés során megállapítottakat elfogadom:  ……………………………………………… 
 ügyfél aláírása 

_____________________________________________________________________________________________ 
 

1. Díjszámlázásra előjegyezve: ................................ év ............................... hó ......... nap 

 

  ............................................................  

 ügyintéző aláírása 

 
 

2. Irattárba helyezve: ............................................... év ............................... hó ......... nap 

 
Egyéb kezelési feljegyzések:  

 
 
 
 
 
 
 

Adatvédelmi tájékoztató 

 
A DMRV Zrt. felhívja a nyomtatványt kitöltő ügyfelei figyelmét, hogy a nyomtatvány kitöltése során felvételre kerülő személyes adatokat az 
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi CXII. törvénynek és az azon alapuló adatvédelmi – 
adatbiztonsági szabályzatának megfelelően kezeli, melyet megtekinthet a cég honlapján (www.dmrvzrt.hu) 

 
 


