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Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt 
5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 5. 
E-mail: ugyfelszolgalat.szolnok@trvzrt.hu 
Web: www.trvzrt.hu 
Telefonos ügyfélszolgálat/Call center: 80/205-157 

 

 
Kérjük a megrendelés előtt olvassa el a hátoldalon található tájékoztatónkat! 
 

 

Iktatószám:  

ÜP szám:  

SZFSZ szám:  

CO rend.szám:  
 

Víziközmű-szolgáltató tölti ki. 

Az Önkormányzat feljegyzései:  
(Kitöltése csak tervdokumentációval együtt benyújtott igénybejelentés esetén kötelező.) 
 

A víziközmű létrehozására irányuló beruházást (víziközmű bekötést) 
jóváhagyom.  
 
 
 

______________________________ 
Önkormányzat tölti ki.                                                    aláírás, bélyegző 

 

  Ivóvíz bekötővezeték létesítése    Szennyvíz bekötővezeték létesítése   (jelölje X-szel) 

  Mellékvízmérő és/vagy locsolási mérő felszerelés   Tűzivíz mérő felszerelés   Iker mérő felszerelés 

 Egyéb:__________________________________________ (pl.: vízmérő áthelyezés, bekötővezeték megszüntetés…) 
 

Felhasználási hely, bekötési hely adatai 
Cím: (irányítószám, település, utca, házszám, lépcsőház, emelet, ajtó, helyrajzi szám) 

________________________________település _______________________________utca 

_________házszám _________________ lépcsőház __________ emelet ___________ ajtó  _____________________ hrsz. 

 

Az ivóvíz-szolgáltatás / szennyvízelvezetési-szolgáltatás igénybevétele:     (jelölje X-szel) 

 Lakossági felhasználás   Társasházi (lakáscélú) felhasználás Tervezett lakások száma: ______db 

 Intézményi felhasználás   Gazdálkodói tevékenységre történő felhasználás 

(Iskola, Óvoda, Önkormányzati épület)  Tevékenység megnevezése:___________________________TEÁOR szám:___________ 
 

Igényelt vízmennyiség: __________m3/nap;  Tűzivíz igény: __________l/perc;  Keletkező szennyvízmennyiség: __________m3/nap 
 

Építendő vezeték(ek) anyaga, átmérője, hossza:__________________________________________________________________ 
 

Tulajdonos / Felhasználó adatai 
Neve / Cég neve: 

 
Születési hely, idő: 

 
Anyja neve: 

 
Lakcím / Székhely: (irányítószám, település, utca, házszám, emelet, ajtó) 

__________________________________________________________________________________________ 
Vezetékes / mobil telefonszáma: 

 
E-mail címe: 

 
 

Felhasználó adatai, ha nem azonos a tulajdonossal 
Neve / Cég neve: 

 
Születési hely, idő: 

 
Anyja neve: 

 
Lakcím / Székhely: (irányítószám, település, utca, házszám, emelet, ajtó) 

__________________________________________________________________________________________ 
Vezetékes / mobil telefonszáma: 

 
E-mail címe: 

 
 

Nyilatkozom, hogy a megrendelést a jelzett ingatlan tulajdonosaként / használójaként / ellátásért felelősként / beruházóként /  
 

kivitelezőként / kirendelt gondnokként / __________________________________ * kezdeményezem.      (* jelölje aláhúzással) 
  

IGÉNYBEJELENTÉS VÍZIKÖZMŰ-HÁLÓZATBA 
TÖRTÉNŐ BEKÖTÉSHEZ 

mailto:ugyfelszolgalat.szolnok@trvzrt.hu
http://www.trvzrt.hu/
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Nem lakossági felhasználó esetén kitöltendő adatok: 
Neve / Cég neve: 

 
Cégjegyzékszám: 

 
Adószám: 

 
Levelezési cím / Székhely: (irányítószám, település, utca, házszám, emelet, ajtó) 

___________________________________________________________ 
Pénzintézet bankszámlaszám: 
 

 
Vezetékes / mobil telefonszáma: 

 
E-mail címe: 

 
 
Nyilatkozom, hogy a kiépített víziközmű-szolgáltatásért megállapított bekötési díjat megfizetem. 

Tudomásul veszem, hogy a bekötéssel kapcsolatos földmunka végzése / végeztetése a Megrendelő / Tulajdonos / Felhasználó 
feladata. 
A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. a megépített víziközművet üzembe helyezi. Az ingatlan tulajdonosa jelen igénybejelentő 
aláírásával tudomásul veszi, hogy a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX törvény 6.§-a alapján a víziközmű kizárólag az 
állam vagy települési önkormányzat tulajdonában állhat.  
Jelen igénybejelentés során létrejött víziközmű (bekötővezeték) tulajdonjogát ezen nyilatkozattal térítésmentesen átruházom 
az Önkormányzat számára. 
 

Az ivóvíz – szennyvíz bekötési igénybejelentőhöz csatolt dokumentumok, mellékletek:    (jelölje X-szel) 
 1 pld. Közszolgáltatási szerződés (mellékmérő felszerelés esetén)  Tulajdoni lap másolat, térképmásolat 
 Ellátásért felelős önkormányzat tulajdonosi hozzájárulása   Ingatlan tulajdonosok hozzájárulása 
 Önkormányzat közterület bontási engedélye      2 pld. (közműegyeztetett) tervdokumentáció 
 Felelősségvállalási nyilatkozat      Közútkezelői hozzájárulás 
 Földhivatali bélyegzővel ellátott szolgalmi jogi megállapodás   _______________________________________ 

 Nem lakossági felhasználó esetében cégkivonat, aláírási címpéldány  _______________________________________ 
 

 
JELEN IGÉNYBEJELENTÉS NEM MINŐSÜL MEGRENDELÉSNEK! 

Az igénybejelentésre kapott válasz függvényében szükséges a víziközmű bekötés megrendelése a www.vizcenter.hu oldalon 

elérhető információk alapján. 

 

TÁJÉKOZTATÓ VÍZ-, ÉS SZENNYVÍZBEKÖTÉSSEL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓKRÓL 
 

1. A bekötés engedélyezése, jóváhagyása előtt bekapcsolási felmérést, helyszíni bejárást kell tartani, melynek érdekében a 
víziközmű-szolgáltató képviselője egyeztetést kezdeményez a megrendelőben megadott telefonszámon vagy e-mail címen. 

2. A Magyar Közútkezelő Nonprofit Zrt. kezelésében lévő közutak mentén végzett bekötések esetén – forgalomtechnikai tervek 
alapján kiadott közútkezelői hozzájárulás, valamint az önkormányzati kezelésű közutak esetén a közútkezelői hozzájárulás / 
közterület bontási engedély és víziközmű tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat beszerzése a Megrendelő / Tulajdonos / Felhasználó 
feladata. 

 

3. Tulajdonos / Felhasználó a megrendelést követően vállalja: 

− A víziközmű-szolgáltatásért megállapított bekötési díj teljes értékének megfizetését. 

− A víziközmű-fejlesztési hozzájárulás megfizetését. (Amennyiben fizetésre kötelezett a felhasználó.) 

− Gondoskodik a vízmérési hely és/vagy csatorna-ellenőrző akna kialakításáról, belső (házi) ivóvízhálózat kiépítéséről, gondoskodik 
továbbá a földmunkavégzésről nemcsak a belső, de a külső bekötővezeték helyének kiásását illetően is. 
o A vízmérő akna ill. bekötővezeték(ek) helyét úgy kell meghatározni, hogy az épület falától, villanyoszloptól, fától …stb legalább 
2 m távolságra legyen. A vízmérő akna és/vagy csatorna-ellenőrző akna az utcai telekhatáron belül maximum 1 m távolságra 
helyezkedhet el. 
o A vízmérő akna legalább 100 x 100 x 130 cm, Ø 500 – 1000 mm, ill. a csatorna-ellenőrző akna min. Ø 160 cm belméretű legyen. 
A vasbeton vízmérő akna födémét és az akna alapját is mindenkor betonból kell elkészíteni, legalább 60x60 cm lebúvó nyílással, 
szögvas kerettel, 4–6 mm átmérőjű fogantyúval ellátott acéllemez fedlappal. A lejárást 30 cm-enként elhelyezett aknahágcsókkal 
vagy rögzített acéllétrával kell biztosítani. Ha fennáll a csapadékvíz általi elöntés veszélye a vízmérőakna födémét a terepből 6 – 
10 cm-rel ki kell emelni. 
o A bekötés előtt el kell készíteni a belső (házi) ivóvízhálózatot. Legalább egy vízvételi hely kialakítása szükséges. (Udvari kifolyó 
(kerti csap) vagy lakásban kiépített vízvételezési hely) Tömlővéges kerti csap csak légbeszívó szeleppel ellátva szerelhető. A 
horganyzott acél anyagú belső (házi) vezeték 3/4” –os külső menettel a végén, 15 cm-t érjen be a vízmérő aknába. PE anyagú 
vezeték esetén a vízmérő aknába érkező vezeték min. 50 cm legyen. 

− A vízmérőakna, ill. csatorna-ellenőrző akna és a belső (házi) vezeték(ek) elkészültét bejelenti a víziközmű-szolgáltató 
képviselőjének.  

http://www.vizcenter.hu/
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4. Víziközmű-szolgáltató a megrendelést követően vállalja: 

− A megrendeléssel egy időben, az 58/2013.(II.27.) Korm. rendelet 5. sz. mellékletében foglaltak szerint benyújtott, hiánytalan 
tervdokumentáció alkalmasságáról, valamint a fizetési kötelezettségekről 8 napon belül nyilatkozik. 

− A benyújtott terv alkalmassága, valamint a bekötési költségek megfizetése esetén kiépíti a bekötővezetéket, elvégzi a vezeték 
fertőtlenítését, a nyomáspróbát, a működőképességi és vízzáróssági próbát, a geodéziai bemérést, a bekötési vízmérő és 
szerelvényeinek beszerelését, melyet üzembe helyezéskor leszerelést akadályozó zárral (plombával) lát el. 

− A bekötést csak műszakilag hibátlan és teljesen kész vízmérő akna esetében vállalja, a törzshálózatra történő rácsatlakozást 
csak a szolgáltató vagy az általa megbízott vállalkozó végezheti. 

− Az új bekötés megvalósítását követően a víziközmű-szolgáltatásra a Felhasználóval közszolgáltatási szerződést köt. 
 

5. Földmunkavégzés: Felhívjuk a figyelmet, hogy a közterületen a munkaárok kiásását még érvényes közterület-bontási engedély 
birtokában is csak a víziközmű-szolgáltató helyi képviselőjével történt szóbeli megbeszélés alapján lehet megkezdeni. 
A bekötővezeték lefektetéséhez legalább 60 cm széles munkaárok szükséges. Annak megfelelő körülkerítéséről, éjszakai 
megvilágításáról valamint az út vagy útburkolat eredeti állapotába történő helyreállításáról a Megrendelőnek / Felhasználónak / 
Tulajdonosnak kell gondoskodnia. 
A tulajdonos a bekötés elkészülte után köteles a munkaárkot a lehető leggondosabban tömöríteni, az akna falában lévő nyílásokat 
a csővezetékek áttörésénél vízzáró módon eltömíteni. 

 

6. Tulajdonos / Felhasználó kötelessége: 

− A vízmérő aknát, vízmérési helyet, illetve csatorna-ellenőrző aknát állandóan hozzáférhetően és tisztán kell tartani. Téli 
időszakban a vízmérő megfelelő fagyvédelméről gondoskodni szükséges. A Felhasználó / Tulajdonos érdeke a vízmérő 
rendszeres ellenőrzése, hogy az esetleges meghibásodások miatti elfolyás minél hamarabb megszüntethető legyen. 

− A kiépített csatornahálózat rendeltetésszerű használata. A biztonságos működés érdekében TILOS a csatornahálózat bármely 
pontján az állattartásból származó híg trágya, csapadékvíz, szilárd anyagok, vegyi szennyező anyagok közcsatornába történő 
bevezetése. 

 

7. Az ingatlan vízellátását illetve szennyvízelvezetését szolgáló bekötővezeték a közüzemi törzshálózattól a vízmérőt követően 
beépített elzáró szerelvény vízmérő felőli csatlakozási pontjáig, annak hiányában a mérőt követő 10 cm távolságig, ill. a csatorna-
ellenőrző akna, tisztítóidom kimeneti oldaláig a víziközmű-szolgáltató kezelésébe tartozik. 

 

8. A belső (házi) vízvezetéket az ingatlan elektromos hálózatának földeléséhez, villámhárító csatlakoztatásához használni TILOS! 
 

9. A vízmérő bárminemű befolyásolása, rongálása, illegális cseréje, a plomba sérülése jogi eljárást von maga után és okozott kár 
teljeskörű megtérítésével jár együtt. A víziközmű szolgáltatásról szóló 2011.évi CCIX. törvény és annak végrehajtásáról szóló 
58/2013.(II.27.) Korm.rendelet alapján a felhasználás után számlázott díjak befizetésének elmulasztása esetén a víziközmű-
szolgáltató az ivóvízellátást mennyiségben korlátozhatja, felfüggesztheti ill. megszüntetheti! 

 

10. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy terepszint alatti helyiségeket, létesítményeket gravitációsan csak saját felelősségre köthetnek rá 
a szennyvízelvezető hálózatra. Az esetleges elöntés miatt a víziközmű-szolgáltató felelősséget nem vállal. Terepszint alatti 
helyiségek bekötése csak szennyvíz átemelős megoldással elfogadható. 

 

11. Téli időszakban (november 15. – március 15. között) a víziközmű-szolgáltató a munkavégzést szünetelteti. 
 
 
 
Dátum:_____________________________________    
 
 
 
 __________________________________________________ 
 igénybejelentő (tulajdonos / felhasználó) aláírása / (bélyegzője) 
  


