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ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK: 
 
2600 Vác, Derecske utca 4/a. 
 Érkezett:………………………………………… 
2000 Szentendre, Kalászi u. 2. 
 Nyilvántartási 
2100 Gödöllő, Sík Sándor u. 7. sorszám: 
 
2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 134. 
 
 
A csatolt dokumentáció alapján a mellékvízmérő felszereléséhez hozzájárulásukat kérem az alábbi címre: 
 
Irányítószám: ……………….. település: …………………………………………………………………………………………….. 
 
 
utca: ………………………………………………………………………….. hsz./hrsz.: …………………………………………… ....  
 
 
 …………..…………………………………………………. ……………………………………………………………….. 
 Megrendelő neve Megrendelő aláírása 
 
 
 …………………………………………………..…………………………………………………………. 
 lakcím/levelezési cím 
 
 
Kelt: ………………..………………………………………………. …………...………………………………………………… 
  telefonszám 
 

 
DMRV Zrt. tölti ki! 

 
Bekötési főmérő szerződés 
száma: 

 

Felhasználási hely száma  
Nyilvántartásunkban az 
ingatlannak 

Vízbekötése VAN                  NINCS                 
Csatornabekötése VAN                  NINCS                 

Az aktuális fizető kód díjhátraléka Ft NINCS                 
Szolgáltatás jellegének megf. érvényes szolg. szerződése VAN                  NINCS                 
Vízmérő leolvasás lehetőségét biztosította, és vagy 
vízmérő önleolvasó lapot visszaküldte. IGEN                 NEM                    

10%-os locsolási kedvezményt igénybe vette IGEN                 NEM                    
Dátum  Ügyintéző aláírása  
 
A locsolási mellékvízmérő beépítéséhez hozzájárulok: 
 
Kelt:  ....................................... ……………………… 

    .......................................  
   Szolgáltató 
   DMRV Zrt. 
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Megrendelő / Felhasználó tölti ki! 

1. Felhasználó neve:  ..........................................................................................................  

2. Jogállás: tulajdonos / bérlő / használó ( A megfelelőt kérjük aláhúzni! ) 

3. Ingatlan területe:  ................................ m2 ebből beépítetlen terület:  ................................ m2 

4. Bekötési vízmérő helye (cím):  ....  ....................................................................................  

5. Díjfizető neve: ................................................................................................................  

 Címe: ............  ...................... város/község ........................................... utca .............. házszám / hrsz 

 

8. Nyilatkozat: 

 A locsolási mellékvízmérő felszereléséről szóló részemre átadott Ü72061, ME72008 valamint 
ME72007 tárgyi tájékoztatóban foglaltakat megismertem és kijelentem, hogy az abban foglalt feltételeknek 
mindenben megfelelek, illetve azoknak eleget teszek. A locsolási vízmérőn mért vízmennyiséget csak az 
Ü72061 2. pontjában leírt célra, és a 6. pontjában szereplő feltételekkel használom. 
 
9. Csatolom a kiviteli tervet és kérem a hozzájárulást. 

Kelt: ...................................................................  

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

Egyéb jogcímen használó igénylő esetén Felhasználó / Fizető aláírása 
 az ingatlantulajdonos aláírása 
 
10. Kérelem: 

 Alulírott, azzal a kéréssel fordulok Önökhöz, hogy a bekötési vízmérőm és locsolási almérőm két 
havonkénti, általam bediktált vízmérő állása alapján szíveskedjenek a számlákat kiállítani, a 
közüzemi szolgáltatásukra vonatkozóan. Az általam vállalt vízmérőállás bejelentését a DMRV Zrt. honlapján 
(www.dmrvzrt.hu), vagy a telefonos ügyfélszolgálaton (27-511-511, 06-40-88-11-88) teszem meg. 
Tudomásul veszem, hogy a megadott időpontban történő mérőállás bejelentés elmulasztása esetén, 
átlagszámla kerül kibocsátásra. Mérőállás bejelentés időpontjáról a DMRV Zrt. honlapján kapok 
tájékoztatást. 
 
 ……………………………………………...................... 
 Felhasználó / Fizető aláírása 
 

Tervező tölti ki! 

Beépítésre kerülő vízmérő típusa: ..........................................................................  
 
 átmérője: ......................................................................  
 
Tervező neve: ........................................................................................................................  
 
Kamarai tagsági száma: …………………………………………………………………. 
 
Címe: …………………………………………………………………………………………………………………………….... 
 
 
   ............................................  
 bélyegző helye  aláírás 
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MEGVALÓSULT ÁLLAPOT 

 
DMRV Zrt. tölti ki! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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) 
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DMRV Zrt. tölti ki! 

Az adatok az igénylő által megadottakkal megegyeznek: 

Igen □ Nem □ (amennyiben nem, 1-5. pontok kitöltendők) 

1. Aktuális fizető kód: ............................................... Szerződés száma: ..........................................  

2. Felhasználó neve: .....................................................................................................................  

3. Jogállás: tulajdonos / bérlő / használó ( A megfelelőt kérjük aláhúzni! ) 

4. Az ingatlan helye:  ................................................................................................. város/község 

 ............................................................................. utca/tér/köz .......................... házszám / hrsz. 

5. Bekötési vízmérő helye (cím): ............................................................................  .......................  

 
6. Felhasználási hely száma: ..................................... Mérési pont száma: .......................................  

7. Bekötési vízmérő mérete:  ...................... gyári száma: .................. állása:  .................................  

8. Zárógyűrűk azonosító száma: 

 

9. Díjfizető neve:  .........................................................................................................................  

 
 Címe: ............  ...................... város/község ......................................... utca ............ házszám / hrsz 

Locsolási mellékvízmérő 
10. Locsolási mellékvízmérő beépítési helye:  
 
11. Vízmérő gyártmánya: ................................................   Beépítés módja: …………………………………. 
 
 Típusa / mérete: ....................................................  
 
 Gyári száma: .........................................................  
 
 Hitelesítés éve:  .....................................................  állása: .......................................................  
 
 Zárógyűrűk azonosító száma: 
 
 
Plombálás, helyszíni szemle időpontja:  ................................................................  
Fenti adatokat tudomásul vettem: 
 
 …………………………..……………………………….  ………………………………………………………….. 
 Felhasználó aláírása  DMRV Zrt. képviselője 
 
A locsolási mellékvízmérő díjszámlázásra nyilvántartásba véve a felhasználó által aláírt módosított Közműszolgáltatási 
Szerződés alapján: 

Mérési pont száma: .......................................  
 
Kelt: .............................................................   .............................................................  
 Nyilvántartásba vevő aláírása 
 
 
Megrendelő által csatolandó: ME72009 (+ aknarajz) Locsolási mellékvízmérő felszerelési terv 
 SZ72007 Bekötési főmérő esetén 
 SZ72015 vagy SZ72016 Elkülönített mellékmérő esetén 

    

    


