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ÜZEMELTETŐI NYILATKOZAT IRÁNTI KÉRELEM 
(hálózatra bocsátott szennyvíz befogadásához) 

Vállalkozó/Gazdálkodó szervezet 

 
Alulírott az alábbiakban megadott adataim, információim szerint, azzal a kéréssel fordulok a Tiszamenti 

Regionális Vízművek Zrt-hez, (5000 Szolnok, Kossuth Lajos u. 5. sz.), hogy üzemeltetői nyilatkozatot 

kiadni szíveskedjen tárgyi telephelyen keletkező szennyvíz közcsatornahálózatra bocsátásához: 
 

Kérelmező neve: 

 
Kérelmező képviselője, neve, beosztása, elérhetősége: 

Kérelmező székhelyének címe: 

 
Kérelmező elérhetőségei (telefonszáma, email címe): 

 
Kérelmező cégjegyzékszáma: 

 
Kérelmező adószáma: 

 
Kérelmező bankszámlaszáma: 

 
Számlázási cím: 

 
KÜJ szám:   

KTJ szám: 

 

Statisztikai számjel: 

 
Kibocsátásra vonatkozó engedély 

(pl. vízjogi) száma: 

Szennyvíz keletkezésének helye (cím, helyrajzi szám):  

Üzemeltetői nyilatkozat iránti kérelem benyújtásának oka:  

Üzemelés megkezdésének időpontja:  

Kibocsátott szennyvíz típusa:      lakossági   közületi 

Kibocsátott szennyvíz jellege:    kommunális   technológiai  technológiai előkezelt 

Kibocsátott átlagos szennyvízmennyiség: 

 

Megnevezés Napi mennyiség (m3/nap) Éves mennyiség (m3/év) 

Kommunális   

Technológiai   

Kibocsátási időszak: 

Óracsúcs (m3/óra):  

Napi csúcs mennyiség (m3/nap):  

Kérelmező önellenőrzésre kötelezett?     igen     nem  

Önellenőrzési terv érvényessége:  

Telephelyen folytatott tevékenység leírása: 

Éves üzemnapok száma, szezonalitás, műszakok száma: 

Vízvételezés módja:     közüzemi ivóvíz-hálózatról; 

      saját fúrt kútból, kutak száma ……….. db 

Közcsatornahálózatra bocsátott szennyvíz mennyiség mérése biztosított:    igen    nem 

Mennyiségmérő azonosító száma:  

Kibocsátási pontok száma (közcsatornára menő):  
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Kérelemhez csatolandó mellékletek: 

1. Befogadó nyilatkozat (jelen jogviszony értelmezésében üzemeltetői nyilatkozat) eljárási díjának 

megfizetését igazoló bizonylat, a TRV Zrt. üzletszabályzata szerint.  

2. Vízmérő(k)ről, illetve amennyiben rendelkezésre áll, úgy a szennyvízmennyiség-mérőről a kérelem 

benyújtását megelőző 15 napon belül készített fénykép, melyen jól olvasható a mérő gyári száma, 

illetve a mérőóra állása. 

3. Műszaki leírás, mely bemutatja azokat a tevékenységeket, melyből a szennyvíz keletkezik, a szennyvíz 

minőségét, szennyvízkezelés módját. 

4. Amennyiben kérelmező rendelkezik szennyvízkibocsátásra vonatkozó engedéllyel, akkor annak 

másolata (vízjogi, szennyvízkibocsátási, környezetvédelmi). 

5. Amennyiben önellenőrzésre kötelezett: önellenőrzési terv és az utolsó 1 év laboratóriumi vizsgálati 

eredményei.  

6. Amennyiben önellenőrzésre nem kötelezett: a közcsatornahálózatra bocsátandó szennyvíz akkreditált 

laboratórium által végzett vizsgálati jegyzőkönyve.  

7. Átnézetes helyszínrajz, mely tartalmazza a belső víz- és szennyvízhálózatot, a szennyvíz keletkezési 

helyeket és a szennyvíz közcsatornába bocsátás helyét. 

8. Telephely helyszínrajza, mely tartalmazza a belső víz- és szennyvízhálózatot, a szennyvíz keletkezési 

helyeket és a szennyvíz közcsatornába bocsátás helyét. 

9. Amennyiben keletkezik technológiai hulladék: nyilatkozat a hulladékok elhelyezéséről és az erre 

vonatkozó szerződést is csatolni kell. 

10. Megbízási nyilatkozat amennyiben az igénylő és az üzemeltetői nyilatkozat kérelmezésében eljáró 

személye eltérő.  

11. Közszolgáltatási szerződés.  

 

Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fentiekben megadott adatok a 

valóságnak megfelelnek. Személyes adataim kezeléséhez hozzájárulok. 

Kelt: …………………….., 20….év ……………………hó ……..nap 

 

 

 

 ________________________________ 

 Kérelmező aláírása (p.h.) 

        

 


