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Kérjük nyomtatott betűkkel kitölteni! 
 
 

Iktatószám:  ......................................................................................................  (Szolgáltató tölti ki) 
 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Kérjük, hogy az Igénybejelentés mellékvízmérők alapján történő elszámoláshoz az alábbi dokumentumokat szíveskedjen csatolni:  

- Minden elkülönített vízhasználó által aláírt elkülönített vízhasználói nyilatkozat és meghatalmazás mellékvízmérők alapján 
történő elszámolás igényléshez. 

- Az ingatlanon lévő ivóvízhálózat megvalósulási állapotáról készített, az alábbi feltételeknek megfelelő tervdokumentáció: 
- A bekötési vízmérő és a mellékvízmérők közötti csatlakozó és/vagy házi ivóvízhálózatról vízgazdálkodási tervezési szakterület 

(VZ-TEL), illetve építmények gépészeti tervezési szakterület (G) tervezői jogosultsággal rendelkező személy által elkészített 
terv szükséges. 

- Tervdokumentáció tartalmi elemei: 
 

- 1.  
- a) A megrendelő, kérelmező (közös képviselő) neve, postai, számlafizetői címe, tervező azonosítására alkalmas adatai. 
- b) Az épületen belüli közös létesítmények, berendezések rövid leírása, műszaki jellemzői, a vízvételi helyek száma. 

 
- 2. Helyszínrajz (1:200, 1:500 léptékben) olyan léptékben, amely a műszaki elbírálhatóságot lehetővé teszi. 
- a) Az ingatlan helyrajzi, illetve házszáma. 
- b) A csatlakozó és/vagy házi ivóvíz hálózat, épületen kívüli vezetékek nyomvonala, átmérője, anyaga. 
-  
- 3. Épület alaprajza M=1:100 léptékben a fogyasztóhelyek és a vezetékek vízszintes nyomvonalának ábrázolásával, anyag és 

átmérő jelöléssel. 
- Függőleges csőterv az épületen belüli (fogyasztó)/csatlakozó vezetékekről anyag és átmérő jelölésével. 

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

I. Felhasználási hely adatai 

 

Irányítószám:  ......................  Helység neve:  ............................................................................................. 

Út, utca, stb.  ...........................................................  Házszám:  ..................  Helyrajzi szám:  .................... 
 

 

 Darabszám 
(db) 

Érvényes szerződéssel 
rendelkezik (db) 

Lakáscélú albetétek darabszáma:   

Nem lakás céljára szolgáló albetétek darabszáma:   

Közös használatú helyiségek száma:   

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

II. Bekötési vízmérő adatai 

 

1. Felhasználási hely száma:  ....................................  Gyári szám:  ........................................................ 
2. Felhasználási hely száma:  ....................................  Gyári szám:  ........................................................ 

  Mellékvízmérők darabszáma összesen: .................. 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 

DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŐ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 

IGÉNYBEJELENTÉS MELLÉKVÍZMÉRİK ALAPJÁN TÖRTÉNİ ELSZÁMOLÁSHOZ 

 

Ü72077 ŐRLAP 3. KIADÁS 2015. 03. 27. 2/3 OLDAL 
 

I:\9001_2001_szabv_urlapjai\7_fofejezet\U72077_v3.docx) 

 

 

III. Igénybejelentő 
 

Igénybejelentés jogcíme: [  ] bekötési vízmérő szerinti felhasználó [  ] elkülönített vízhasználók 
képviselője [  ] közös képviselő (csak társasház esetén) 

Név:  ............................................................................................................................................................ 

Születési hely:  ......................................................................  Születési dátum:  ........................................ 

Anyja neve:  ................................................................................................................................................ 

Vezetékes telefon:  ........................................  Mobiltelefon:  .................................................................... 

Faxszám:  .......................................................  E-mail:  ............................................................................... 

Cégjegyzékszám1:  .........................................  Nyilvántartási szám2:  ........................................................ 

KSH-szám1: .....................................................  

Lakcím/székhely: Irányítószám:  ...................  Helység neve: ..................................................................... 

Út/utca stb. 3: ...........................................................  Házszám:...................  Ép/lh/em/ajtó:  ....................  

Levelezési cím
4: Irányítószám:  .....................  Helység neve: .............................. Postafiók:  ..................... 

Út/utca stb.: ............................................................  Házszám:...................  Ép/lh/em/ajtó:  ....................  
Az igénybejelentő az I. pontban meghatározott felhasználási helyen az elkülönített vízhasználók csatolt meghatalmazás alapján a mellékelt 
lista szerinti mellékvízmérők alapján történő elszámolást a víziközmű-szolgáltatónál aláírásával kezdeményezi. Vállalja az igénybejelentést 
követő műszaki szemle időpontjának víziközmű-szolgáltatóval történő egyeztetését és biztosítja az elkülönített felhasználói helyeken 
beépített mellékvízmérők és házi ivóvízhálózatok ellenőrzésének lehetőségét. Vállalja az egyidejű leolvasások időpontjának víziközmű-
szolgáltatóval és az elkülönített vízhasználókkal történő egyeztetését. Az ingatlanon lévő ivóvízhálózat megvalósulási állapotáról készített 
tervdokumentációt a víziközmű-szolgáltató rendelkezésre bocsátja.  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

IV. Bekötési vízmérő szerinti felhasználó adatai 
 
Felhasználás jogcíme: [  ] kizárólag tulajdonos [  ] résztulajdonos [  ] közös képviselő [  ] egyéb 
jogcímen felhasználó 
(Az alábbi adatok kitöltendők, ha az igénybejelentő és a bekötési vízmérő szerinti felhasználó személye eltérő.) 

Név:  ............................................................................................................................................................ 

Születési hely:  ..............................................................................  Születési dátum:  ................................. 

Anyja neve:  ................................................................................................................................................ 

Vezetékes telefon:  ........................................  Mobiltelefon:  .................................................................... 

Faxszám:  .......................................................  E-mail:  ............................................................................... 

Cégjegyzékszám1:  .........................................  Nyilvántartási szám2:  ........................................................ 

KSH-szám1: .....................................................  

Lakcím/székhely: Irányítószám:  ...................  Helység neve: ..................................................................... 

Út/utca stb. 3: ...........................................................  Házszám:...................  Ép/lh/em/ajtó:  ....................  

Levelezési cím
4: Irányítószám:  .....................  Helység neve: .............................. Postafiók:  ..................... 

Út/utca stb.: ............................................................  Házszám:...................  Ép/lh/em/ajtó:  ....................  
A bekötési vízmérő szerinti felhasználó aláírásával hozzájárul az I. pontban meghatározott felhasználási helyen a mellékelt lista szerinti 
mellékvízmérők alapján történő elszámoláshoz. Nyilatkozik, hogy az I. pontban megjelölt felhasználási helyen a bekötési vízmérő mellett az 
elkülönített vízhasználók elkülönített vízhasználási helye és más vízvételi helyek kizárólag – a víziközmű-szolgáltató vagy megbízottja által 
felhelyezett – plombával vagy záró elemmel ellátott, hiteles mellékvízmérőkkel és hatályos mellékszolgáltatási szerződéssel rendelkeznek. 
Nyilatkozik, hogy az igénybejelentést követő műszaki szemlét a víziközmű-szolgáltatóval előre egyeztetett időpontban lehetővé teszi és 
biztosítja a víziközmű-szolgáltató számára a bekötési vízmérőhöz, illetve a csatlakozó ivóvízhálózathoz történő hozzáférést.   

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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V. Tulajdonos adatai 
 
Ha a bekötési vízmérő szerinti felhasználó az ingatlannak nem tulajdonosa, hanem egyéb jogcímen használója, akkor a kizárólagos 
tulajdonos vagy a tulajdonosok képviselőjének adataival kérjük kitölteni.  

 

Név:  ............................................................................................................................................................ 

Születési helye:  .......................................................................................................................................... 

Anyja neve:  ................................................................................................................................................ 

Vezetékes telefon:  ........................................  Mobiltelefon:  .................................................................... 

Faxszám:  .......................................................  E-mail cím:  ........................................................................ 

Cégjegyzékszám1:  .........................................  Nyilvántartási szám2:  ........................................................ 

KSH-szám1: .....................................................  

Lakcím/székhely: Irányítószám:  ...................  Helység neve: ..................................................................... 

Út/utca stb. 3: ...........................................................  Házszám:...................  Ép/lh/em/ajtó:  ....................  

Levelezési cím
4: Irányítószám:  .....................  Helység neve: ..................................................................... 

Út/utca stb.: ............................................................  Házszám:...................  Ép/lh/em/ajtó:  ....................  
Az I. pontban megjelölt felhasználási helyen az elkülönített vízhasználat mérése beépített mellékvízmérők alapján történő elszámoláshoz 
hozzájárulok.  
 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
A vízfogyasztás mérése, a fogyasztásmérő berendezések leolvasása, a vízszolgáltatás elszámolása a mellékvízmérők alapján történő 
elszámolásra vonatkozó megállapodásban és a szolgáltató üzletszabályzatában foglaltak szerint történik. 

 
 
 

Dátum:  ..........................................................    __________________________ 
Bekötési vízmérő szerinti 

Felhasználó aláírása 

 
 

Dátum:  ..........................................................    __________________________ 
Tulajdonos aláírása 

 
 

Dátum:  ..........................................................    __________________________ 
Igénybejelentő aláírása 

 
 

Dátum:  ..........................................................    __________________________ 
Szolgáltató 

 
 
1 

Csak gazdálkodó szervezetek esetén töltendő ki. 
2
 Csak társadalmi szervezetek, alapítványok esetén töltendő ki. 

3
 Ha a közterület még 

nem kapott elnevezést, kérjük, annak helyrajzi számát megadni. 
4 

Ha a lakcímtől/székhelytől eltérő a cím. 


