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Tisztelt Megrendelő! 
 
 

Társaságunk az új ivóvíz- vagy szennyvízbekötés kiépítése során a hatályos 2011. évi CCIX. a 
víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény és annak rendelkezéseinek végrehajtását tartalmazó 58/2013. 
(II. 27.) Kormányrendelet szabályai szerint jár el. 
 
 
Tájékoztatjuk, hogy az új bekötés kivitelezésének feltételei az alábbiak: 
 

• Ivóvíz bekötővezeték kiépítése esetén a vízmérési hely előzetes kialakítása, amely a 
Megrendelő feladata. 

• Szennyvíz bekötővezeték kiépítése esetén ivóvízbekötéssel rendelkezzen az ingatlan. Ha az 
ingatlanon saját célú vízkivételi mű (kút) elérhető, akkor annak mérősítése szükséges.   

• Munkakezdési és burkolatbontási engedély. 

• Érvényes közműegyeztetésről szóló egyesített közműnyilatkozat (érvényességi ideje 6 hónap). 

• A kivitelezési munkák elvégzése időjárás függvénye, ezért november 15. és március 15. között 
közterület bontási engedély hiányában a bekötővezeték kiépítés szünetelhet. 

 
A hatályos 2011. évi CCIX. a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény 55/I. § értelmében az 

ivóvíz-bekötővezeték kiépítésére, fertőtlenítésére, a helyszíni szemlére, a nyomáspróbára, a 
működőképességi és vízzárósági próbára, a geodéziai bemérésre és a vízmérési helyen a bekötési 
vízmérő beszerelésére, továbbá a szennyvíz-bekötővezeték létesítésére, annak a már üzemeltetett 
szennyvíz-törzshálózatra való bekötésére az igénybejelentő - víziközmű-szolgáltató helyett - a 
kivitelezési jogosultsággal rendelkező vízszerelők nyilvántartásában szereplő személynek is megbízást 
adhat. 

 
A kivitelezési jogosultsággal rendelkező vízszerelők névsorát és elérhetőségüket megtalálják a 

Műszaki Biztonsági Hatóság honlapján. 
 
Az ivóvízbekötés kivitelezése során az élővezetékre történő csatlakozást és vízmérő plombálást 

kizárólag DMRV Zrt. végezheti. 
Az új bekötés kivitelezése során megrendelőnek, vagy írásos meghatalmazással rendelkező 

meghatalmazottjának biztosítania szükséges a DMRV Zrt. részére az üzembe helyezés során az 
ingatlanra való bejutást, illetve az ott történő zavartalan munkavégzést. 
 
 
A bekötővezeték megrendelésének lépései: 
 

Az Új ivóvíz- vagy szennyvízbekötés kivitelezésére vonatkozó nyilatkozat kitöltésével meg kell 
jelölni a kivitelezési munkák megbízottját. A csatolt Gazdasági megállapodásban szerepel a 
bekötővezeték kiépítésére vonatkozó DMRV Zrt. által készített árajánlat. 
 
DMRV Zrt. kivitelezés esetén: 
Ha Társaságunkat bízza meg a bekötés kivitelezésével, akkor a Nyilatkozat kitöltését követően az aláírt 
Gazdasági megállapodással együtt visszaküldeni szükséges. 

Nem DMRV Zrt. kivitelezés esetén: 
Ha a meghatalmazás aláírásával az új bekötés kivitelezésével kapcsolatosan kivitelezési jogosultsággal 
rendelkező vízszerelők nyilvántartásában szereplő vállalkozót bíz meg a kivitelezési munkák 
elvégzésével, akkor a hiánytalanul kitöltött Nyilatkozatot szükséges Társaságunk részére visszajuttatni. 

 



 

DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 

ÚJ IVÓVÍZ - VAGY SZENNYVÍZBEKÖTÉS KIVITELEZÉSÉRE VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÓ  

 

Ü72107 ŰRLAP 1. KIADÁS 2018. 08. 08. 2/2 OLDAL 
 

U72107_v1.doc 

 

 

Felhívjuk figyelmét, hogy tervdokumentációban szereplő közműegyeztetésről szóló egyesített 
közműnyilatkozat érvényességi határideje 6 hónap. Amennyiben a bekötés megrendelése nem érkezik 
be Társaságunk részére az érvényességi határidőt megelőzően minimum 30 nappal korábban, akkor 
annak megújítása a Megrendelő feladata. 

Tájékoztatjuk, hogy a vízszerelők nyilvántartásában szereplő vállalkozó által kivitelezett 
ivóvízbekötés szakfelügyeletét és élővezetékre történő csatlakozás tervezett időpontját minimum 8 
munkanappal korábban megrendelni szükséges Társaságunktól. A szolgáltatásba való bekapcsolás 
feltétele a szakfelügyelet és élőre kötés költségének megtérítése, illetve a nyilvántartásba vétel.  

Tájékoztatjuk, hogy a vízszerelők nyilvántartásában szereplő vállalkozó által kivitelezett 
szennyvízbekötés esetében kamerás csatornavizsgálat jegyzőkönyv készítése szükséges, illetve nyílt 
árkos szakfelügyelet megrendelése a föld visszatöltést megelőzően minimum 8 munkanappal 
korábban. 

Amennyiben a bekötővezeték kiépítésének legkézenfekvőbb módját, azaz a Duna Menti 
Regionális Vízmű Zrt. által végzett kivitelezést választja, és a Gazdasági megállapodásban szereplő 
kiépítési díjat befizeti, akkor 30 munkanapon belül elvégezzük a bekötést. 

 
A vízszerelők nyilvántartásában szereplő vállalkozó által végzett kivitelezés során a 

bekötővezeték nyilvántartásba vételére az alábbi dokumentációk hiánytalan benyújtását követően áll 
módunkban: 
 
 
Ivóvízbekötés Szennyvízbekötés 
• műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv, üzembe 

helyezési jegyzőkönyv 
• műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv, 

üzembe helyezési jegyzőkönyv 
• megvalósulási dokumentáció, geodéziai felmérés • megvalósulási dokumentáció, geodéziai 

felmérés 
• nyomáspróba jegyzőkönyv • víztartási jegyzőkönyv 
• számlák átadása, 
• garancia levél 
• Önkormányzati tulajdonú vezetékhez történő 

csatlakozás esetében az Önkormányzat előzetes 
hozzájáruló nyilatkozata 

• kamerás csatornavizsgálat jegyzőkönyv, 
minősítése 

• számlák átadása, garancia levél 
• Önkormányzati tulajdonú vezetékhez 

történő csatlakozás esetében az 
Önkormányzat előzetes hozzájáruló 
nyilatkozata 
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