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Alulírott FELHASZNÁLÓ aláírásával igazolja, hogy a víziközmű szolgáltató DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS 
VÍZMŰ ZRT 58/2013 (II.27.) Kormányrendeletben foglaltakról történő tájékoztatását megkapta, az abban 
foglaltakat tudomásul vette.  

Az ingatlanon lévő házi szennyvízbeemelő építmény és annak kiegészítő elemeinek (vezérlő egység, szivattyú, 
mennyiségmérő, stb.) vagyonvédelme a tulajdonos feladata. A hibajavítás, illetve karbantartás költségeit a 
szolgáltató csak abban az esetben köteles viselni, ha a meghibásodás rendeltetésszerű használat mellett 
következett be. A nem rendeltetésszerű használatból (szándékos rongálás, lopás) eredő javítások költsége 
továbbra is a FELHASZNÁLÓ-t terheli. A rendeltetésszerű használatra vonatkozó előírások (csatornahasználati 
kisokos) az Üzemeltető honlapján elérhetők. 

Az átemelő átvételének feltétele a műszaki megfelelőség és az érvényes érintésvédelmi 
jegyzőkönyv megléte! 

Fenti jogszabályban foglalt joga alapján ezúton bejelenti, hogy az ingatlanán lévő házi szennyvíz beemelőt a 
víziközmű szolgáltató DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŰ ZRT részére üzemeltetésre át kívánja adni. 
 

1. FELHASZNÁLÓ ADATAI: 

    NÉV                 :     …………………………………………………………………… 

    ELÉRÉSI CÍM  :     ………………………………………………………………….. 

    TELEFONSZÁM:    06/……./………………………….. 

    E-MAIL CÍM    :     ………………………….…………..@............................... 

 

2. FELHASZNÁLÁSI HELY ADATAI: 

    Település: …………………………………………………………………………… 

    Közterület neve: …………………………………………………………………… utca/út/tér* 

    Házszám: ………………………… helyrajzi szám: …………………………… 

    Vízdíj számlán szereplő felhasználó azonosító száma: ……………………………………… 

Kelt: ……………….. év  …………………………… hónap …………. nap 

 

……………………………………………………………………………… 
 FELHASZNÁLÓ ALÁÍRÁSA  
 

 

Kérjük, hogy az igénybejelentő lapot igazolható módon juttassa el a víziközmű szolgáltató DMRV DUNA MENTI 
REGIONÁLIS VÍZMŰ ZRT részére: 

 postai úton:  DMRV ZRT 2601. Vác, Pf. 96. 

 e-mail cím:   dmrvzrt@dmrvzrt.hu 

 személyesen: H-CS 8.00-13.00 között:  2600. Vác, Derecske u. 4/a. 

         2000. Szentendre, Kalászi út 2. 

         2100. Gödöllő, Sík Sándor u. 7. 

         2660. Balassagyarmat, Rákóczi út 134. 

 
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) 
  


