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BEKÖTÉSI MEGRENDELŐ 

A megfelelő rész kitöltésével társaságunknak visszaküldendő! 
Hivatkozási szám: …….. ./ ………. – ….. /20…. 

(A terv alkalmassági nyilatkozat iktatószáma) 
 

AZ IGÉNYELT VÍZIKÖZMŰ-SZOLGÁLTATÁS VÍZIKÖZMŰ-SZOLGÁLTATÓ ÁLTALI 

KIÉPÍTÉSÉNEK MEGRENDELÉSE 
 

Alulírott ………………………………………………………………………………….…………….……..…………….. (név) 

………………………………………………………………………………………….……………….(lakcím) sz. alatti lakos a  

tulajdonomban lévő 

………………………………………………………………………………………………………………………..…….....(cím) 

alatti felhasználási helyre igényelt víziközmű-szolgáltatás kiépítésére vonatkozó árajánlatot  ELFOGADOM 

A kivitelezést, az üzemelő víziközmű rendszerbe történő bekapcsolását, élőre kötést  MEGRENDELEM 

Az általam igényelt víziközmű-szolgáltatás kiépítésért / felülvizsgálatáért megállapított díjat (bekötési díjat, felülvizsgálati díjat) 

és a kiépítéssel kapcsolatos egyéb felmerülő költségeket      MEGFIZETEM.  
 

Tudomásul veszem, hogy az ingatlanon belüli csatlakozó vezetékek, műtárgyak, szerelvények csakis az országos szabványok 

által engedélyezett anyagok felhasználásával, szabványos szereléssel és jó minőségben, kivitelezési jogosultsággal rendelkező 

szakember közreműködésével készülhet. 
 

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

 

……….……………………………………….…(aláírás) 
TULAJDONOS NEVE (OLVASHATÓ) 

 
 

 

Hivatkozási szám: …….. ./ ………. – ….. /20…. 

(A terv alkalmassági nyilatkozat iktatószáma) 

 

AZ IGÉNYELT VÍZIKÖZMŰ-SZOLGÁLTATÁS (MELLÉKVÍZMÉRŐ, LOCSOLÁDI MÉRŐ) 

FELSZERELÉS KÉSZRE JELENTÉSE, VÍZIKÖZMŰ-SZOLGÁLTATÓ ÁLTALI ÜZEMBE HELYEZÉS 

MEGRENDELÉSE 

 
Alulírott ………………………………………………………………………………….………..…………………….….. (név) 

……………………………………………………………………………………………….………….(lakcím) sz. alatti lakos a  

tulajdonomban lévő 

……………………………………………………………………………………………………………………..….……....(cím) 

alatti felhasználási helyre a mellékvízmérő / locsolási mérő * felszerelésre került.       (* MEGFELELŐ RÉSZ ALÁHÚZANDÓ) 

 

Az általam igényelt víziközmű-szolgáltatás felülvizsgálatáért, üzembe helyezéséért megállapított díjat és az átvétellel 

kapcsolatos egyéb felmerülő költségeket      MEGFIZETEM.  
 

Kijelentem, hogy a csatlakozó vezetékek, szerelvények csakis az országos szabványok által engedélyezett anyagok 

felhasználásával, szabványos szereléssel és jó minőségben, kivitelezési jogosultsággal rendelkező szakember közreműködésével 

készült, a kiviteletési szabályok betartásával. 

 

 

 

 

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

 
 

……….……………………………………….… (aláírás) 
TULAJDONOS NEVE (OLVASHATÓ) 
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BEKÖTÉSI MEGRENDELŐ 

 

Hivatkozási szám: …….. ./ ………. – ….. /20…. 

(A terv alkalmassági nyilatkozat iktatószáma) 
 

AZ IGÉNYELT VÍZIKÖZMŰ-SZOLGÁLTATÁS KIÉPÍTÉSE KIVITELEZÉSI JOGOSULTSÁGGAL 

RENDELKEZŐ VÍZSZERELŐVEL 
 

Alulírott ………………………………………………………………………………….………..…………………….….. (név) 

……………………………………………………………………………………………….………….(lakcím) sz. alatti lakos a  

tulajdonomban lévő 

……………………………………………………………………………………………………………………..….……....(cím) 

alatti felhasználási helyre igényelt víziközmű-szolgáltatás kiépítésére vonatkozó árajánlatukat   

NEM FOGADOM EL, 
 

a víziközmű-bekötővezeték kiépítésével a kivitelezési jogosultsággal rendelkező ……………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………………..……..

(vállalkozás / vízszerelő címe, elérhetősége) vállalkozást / személyt bízom meg. 

 

Tudomásul veszem, hogy  

- az ingatlanon kívüli és belüli csatlakozó vezetékek, műtárgyak, szerelvények csakis az országos szabványok által 

engedélyezett anyagok felhasználásával, szabványos szereléssel és jó minőségben, kivitelezési jogosultsággal 

rendelkező szakember közreműködésével készülhet, 

- a közüzemi bekötővezetékek, a vízmérési hely és/vagy csatorna-ellenőrző akna kialakítását követően az elvégzett 

munkát készre jelentem és a víziközmű-szolgáltatótól megrendelem az ivóvíz/szennyvíz törzshálózatra történő 

rácsatlakozást, élőre kötést, (az élőre kötést csak a víziközmű-szolgáltató vagy megbízottja végezheti), 

- a közüzemi bekötővezeték geodéziai bemérését elvégeztetem, a víziközmű-szolgáltató részére bocsátom, 

- az élőre kötésért / felülvizsgálatért / szakfelügyeletért / üzembe helyezésért / nyilvántartásba vételért fizetendő díjat a 

víziközmű-szolgáltatónak megfizetem.  

 

 

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

 

……….……………………………………….… (aláírás) 
TULAJDONOS NEVE (OLVASHATÓ) 
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