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TISZTELT ÜGYFELÜNK! 
 
Jelen tájékoztató a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX törvény egyes rendelkezéseinek 
végrehajtásáról szóló 58/2013 (II.27) Kormányrendelet alapján készült. 
 
1. Az ingatlanra történő új vízbekötés létesítésének két legfontosabb feltétele, hogy az ingatlan előtt ki 

legyen építve az ivóvíz törzshálózat, valamint, hogy a bekötés megrendelője az ingatlan tulajdonosa, 
vagy használója (például bérlő, haszonélvező, stb.) legyen. 
Amennyiben Ön, mint megrendelő nem az ingatlan kizárólagos tulajdonosa, szükség van a 
tulajdonos(ok) írásbeli hozzájárulására is. 
Ha a víziközmű-törzshálózat a szomszédos ingatlan mentén fekszik, a bekötés a szomszédos ingatlan 
tulajdonosának hozzájárulásával, azon keresztül is elvégezhető. Ez esetben szolgalmi jog bejegyzése 
szüksége (tulajdoni lapra) az ellátó ingatlan terhére az ellátandó ingatlan javára. Az ügyintézéshez 
elegendő csatolni kell a szolgalom (záradékolt szolgalmi jogos változási vázrajz, szolgalmi jogos 
szerződés) ingatlan-nyilvántartási bejegyzése iránti kérelemnek a földhivatal iktatóbélyegzőjével ellátott 
igazolását, és a szolgalmi jog bejegyzés iránti kérelem illetékbefizetési igazolását. 

 
2. Ha az ingatlan csak szolgalom biztosításával köthető be az ivóvízhálózatba, a bekötővezeték 

átvezetésének tűrésére, illetve szolgalmi jog bejegyzésére a bíróság (bírósági határozat alapján), vagy a 
fővárosi és megyei kormányhivatal kötelezheti a szomszédos ingatlan tulajdonosát. Ennek ügyintézése 
az igénybejelentő/kérelmező feladata. 

 
3. Ha mindkét feltétel adott - amennyiben erre szükség van (pl. kiépített törzshálózat hiányában), a főművi 

fejlesztési hozzájárulást is rendezni szükséges, melyhez társaságunk előzetes közműnyilatkozatát kell 
igényleni. 
Az érvénybe lévő 324/2013. (VIII.29.) Kormányrendeletben foglaltak alapján közmű-állásfoglalást és 
közműnyilatkozatot (mely hatósági ügyintézéshez felhasználható) a szolgáltató kizárólag az e-közmű 
rendszeren keresztül adhat ki. 
Az ügyintézésről az Ügyfélkapcsolati Központunktól, illetve az Ü72057 számú tájékoztató alapján kaphat 
felvilágosítást. Előzetes közműnyilatkozatban leírt feltételek alapján Ezután kell megterveztetni a 
bekötést és ennek alapján megrendelni a bekötést. 

 
A vízbekötés igényléséhez ki kell tölteni két példányban: 

 

"A VÍZBEKÖTÉS MEGRENDELÉSE" elnevezésű Ü72002 számú nyomtatványt, amelynek része a tervező 
által kitöltött műszaki leírás és az ME72001 nyomtatványon mellékelt tervdokumentáció. 

 
4. A bekötési dokumentációnak tartalmaznia kell: 

 az ingatlan 60 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolatát és hivatalos (földhivatali) 
térképmásolatát (Takarnet rendszerből származó is megfelel) 

 1:200 vagy 1:500 léptékben készített helyszínrajzot, melyen fel kell tüntetni: 
- az ingatlan helyrajzi- és házszámát, 
- a megépítendő vízmérőakna helyét, méretét, 
- a bekötés tervezett nyomvonalát,  
- a törzshálózat, bekötővezeték és a házi ivóvízhálózat méretét, anyagát, 
- a szükséges védőcső hosszát, méretét és anyagát, 
- az ingatlan és az ivóvíz törzshálózati vezeték közötti egyéb (társ) közművek nyomvonalát, 
- az ivóvíz hálózathoz tartozó nyomásfokozó/nyomáscsökkentő helyét, 
- az ellátandó épület körvonalát (épület feltüntetési vázlatát), 
- a tervezett vízmérőhely szerelvényezési részletrajzát. 

 
5. A beton vízmérőhely építészeti, gépészeti terve elérhető társaságunk ügyfélszolgálatán és társaságunk 

honlapján. A bekötési vízmérőakna kivitelezés ennek megfelelően kell, hogy elkészüljön. 
Ön választhat, hogy betonaknát, vagy műanyag vízmérő aknát alkalmaz. 
Előre gyártott, műanyag vízmérő hely létesítése esetén követelmény, hogy a mérőhely minimum  
1000 mm belső átmérővel, 600 mm- es lebúvó nyílással és gyárilag kialakított lejáró hágcsóval 
rendelkezzen, illetve a bekötővezeték átvezetésének helye előzetesen kifúrásra kerüljön. 
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6. A megrendelőnek (vagy megbízottjának) be kell szerezni a közterület kezelőjének előzetes engedélyét, 

valamint a társközművek hozzájárulását (közműegyeztetést). A közműegyeztetés e-közmű felületen 
lehet ügyintézni. 

 

7. Amennyiben minden feltétel teljesül és a vízbekötési kérelem (Igénybejelentő nyomtatvány, valamint az 
igényléshez szükséges mellékletek) benyújtásra kerül, a kérelmet Társaságunk elbírálja. Amennyiben a 
beadott műszaki dokumentáció a követelményeknek nem felel meg, úgy hiánypótlásra visszaküldjük. 
Elfogadás esetén 15 napon belül a jóváhagyott tervdokumentációt megküldjük Önnek. Ezzel egyidőben 
társaságunk ’Gazdasági Megállapodás’ keretében tájékoztatja a vízbekötés további műszaki és 
gazdasági feltételeiről. 

 Amennyiben a vízbekötés kivitelezésére vonatkozóan Társaságunkat bízza meg, írásos formában 
kérvényeznie kell a vízbekötés elkészítésére vonatkozó árajánlatot. 

 

8. A vízbekötés kivitelezését Társaságunk végzi: 
 

 A vízmérőakna elkészítésével egyidejűleg legalább egy vízvételi helyet ki kell alakítani. Ennek elkészültét 
kérjük, jelezze. Szakembereink ezután helyszíni szemlén megtekintik a vízmérőaknát (az ingatlan 
azonosíthatósága érdekében kérjük az ingatlan házszámát vagy helyrajzi számát jól látható helyen 
kifüggeszteni szíveskedjenek). Munkatársaink az esetleges hiányosságok megszüntetésére felhívják a 
figyelmet, kijelölik a terv szerinti bekötővezeték nyomvonalát, meghatározzák a bekötés időpontját, 
amikorra Önnek a szükséges földmunkákat el kell végeznie. Ennek megkezdése előtt a közterület 
kezelőjétől az igénylőnek be kell szerezni a közterület bontási engedélyt. 

 

Társaságunk által megadott időpontig számla ellenében be kell fizetnie a vízbekötés költségét. A 
közszolgáltatási szerződés aláírása előfeltétele a szolgáltatás megkezdésének, illetve biztosításának.  
A bekötő vezeték és tartozékai (elzáró szerelvények, vízmérő, stb.) a szolgáltatási pontig (szerződés 
szerint) az ellátásért felelős (Magyar Állam vagy helyi Önkormányzat) birtokába, illetve az üzemeltető 
kezelésébe kerül. 
 

9. A vízbekötés kivitelezését külső vállalkozó végzi: 
 

Ön, mint BERUHÁZÓ megbízására KIVITELEZŐ a vízbekötés kivitelezése után DMRV Zrt. felé benyújtja 
a vízbekötésre vonatkozó alábbi dokumentumokat, valamint megrendeli Társaságunk szakfelügyeletét a 
vízbekötés elkészítésének ellenőrzésére vonatkozóan:  

- igénybejelentő meghatalmazása, megbízása 
- Közszolgáltatási szerződés tervezet ügyfél által aláírva 2 pld-ban 
- nyomáspróba jegyzőkönyv (szolgáltató szakfelügyelet vagy műszaki ellenőr jelenlétében 

végezhető) 
- geodéziai bemérés (324/2013 (VII.29,) Korm. rendelet szerinti tartalommal) 
- fertőtlenítési jegyzőkönyv, (akkreditált laboratórium által kiállított negatív eredményű részletes 

bakteriológiai vizsgálatról szóló igazolással) 
- beszerelt anyagok minőségi tanúsítványa  
- közterületi bontási engedély 
- Kivitelező garancia vállaló nyilatkozata (szerelési munkákra, útburkolat helyreállításra 

vonatkozóan) 
- Kivitelező által kiállított számla 
- építési napló, felelős műszaki vezetői nyilatkozat az építés szakszerűségéről 
- beruházó és ellátásért felelős részéről aláírt vagyonátadási szerződés 

Az ivóvízvezeték rácsatlakozását a törzshálózatra közegészségügyi kockázat miatt csak DMRV Zrt. 
végezheti. 

 

10. Ivóvízszolgáltatással kapcsolatos esetleges kérdésével, problémáival forduljon a vízdíjszámlán 
feltüntetett Ügyfélszolgálati Irodáinkhoz. 
Ugyanitt teheti meg írásban név és cím, illetve egyéb adatváltozások bejelentését, valamint a 
ivóvízszolgáltatással kapcsolatban felmerült bármely más észrevételét. További információt a 
www.dmrvzrt.hu, vagy https://vizcenter.hu/dmrv/ honlapokon olvashat. 
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