
 
 

SZOLGÁLTATÓI NYILATKOZAT 
(építési engedély kiadásához) 

 

Építtető tölti ki: 

Az építtető neve: ......................................................................................................................................... 

                   címe: ......................................................................................................................................... 

Az építés helye: ......................................................................................................................................... 

Az ingatlan helyrajzi száma: ...................................................................................................................... 

Tervező tölti ki: 

1. Az építendő létesítmény funkciója:....………………………………………................................…….. 

 (lakóépületnél a lakások száma, egyébként a létesítményben végzett tevékenység leírása) 

2. A vízfelhasználás célja:…………………………………………………...........................................…........... 

3. A felhasználandó vízmennyiség (m3/nap):…………........................................................................................ 

4. A felhasználandó vízmennyiségcsúcsidőszakban (m3/nap):.............................................................….......... 

5. Tűzivízigény (l/perc):..................….....................................................................................................…........... 

6. Igényelt kifolyási nyomás a terepszinten (bar):.............................................................................…..…........ 

7. A vízmérőhely (szolgáltatási pont kialakítása):............................................................................................... 

8. A bekötővezeték átmérője, anyaga:.................................................................................................................. 

9. Egyéb, a vízbekötésre vonatkozó adat:.........................................................................................…................ 

10. Az ingatlan jelenleg rendelkezik-e vízbekötéssel?:.......................................................................................... 

11. A szennyvízelhelyezés módja:.............................................................................................................…........... 

12. A szolgáltatási pont kialakítása (ellenőrző akna, tisztítónyílás):...................................................…............ 

13. Az elvezetendő szennyvíz jellege, minősége:.................................................................................................... 

14. Az elvezetendő szennyvíz mennyisége (m3/nap):.............................................................................…............ 

15. Az elvezetendő szennyvíz mennyisége csúcsidőszakban (m3/nap):................................................................ 

16. A bekötőcsatorna átmérője, anyaga:...............................................................................…............................. 

17. Egyéb, a csatornabekötésre vonatkozó adat:................................................................................................... 

18. Tervező neve, engedélyszáma:........................................................................................................................... 

                        Címe, telefonszáma:.........................................................................................….............................. 

Családi házak tervezésénél a 3., 4., 5., 6., 9., 14., 15., 17. pont kitöltése nem szükséges. 

(A nyilatkozat megszerzéséhez a tervezett létesítményt, és a vízmérőhelyet is feltüntető helyszínrajz szükséges!) 

Fenti adatok a valóságnak megfelelnek. (A hiányos, pontatlan adatközlés alapján kiállított nyilatkozat érvénytelen!) 

…………………………….., 20…..…..év…………..…………….hó……….nap 

 

……………………………………………………………. 

építtető 

 

……………………………………………………………. 

tervező 

 



 

 

 

A tervezett létesítmény az alábbiak figyelembe vételével köthető a közműhálózatba: 

1. Az igénybevehető vízmennyiség (m3/nap):....................................................................................................... 

2. A vízbekötés egyéb feltétele:.…………………………....………………........…………................................. 

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

.............................................................................................................................................................................. 

3. A bekötővezeték (mm):.…………..................................................................................................................... 

4. A közterületi nyomóvezeték átmérője, anyaga:............................................................................................... 

5. Az ivóvíz mérési hely kialakítása:..................................................................................................................... 

6. A vízvezeték és az épület esetleges védelme:.................................................................................................... 

7. A közterületi csatornába bevezethető szennyvízmennyiség (m3/nap):.......................................................... 

8. Csatornabekötés egyéb feltétele:....................................................................................................................... 

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

.............................................................................................................................................................................. 

 

A szennyvíz minősége feleljen meg a 220/2004. (VII. 21.) Kormányrendeletben és a 

28/2004. (XII. 25.) KHVM rendelet 4. sz. mellékletében előírt MINŐSÉGNEK! 
 

9. Előtisztítómű, illetve előkezelés szükségessége:...........................................................................................… 

10. A bekötőcsatorna minimális átmérője:............................................................................................................ 

11. A közterületen lévő csatorna átmérője, anyaga:............................................................................................. 

12. A bebocsátó hely kialakítása:............................................................................................................................ 

13. A csatorna és az épület esetleges védelme:....................................................................................................... 

14. Víziközmű fejlesztési hozzájárulás fizetésére:           kötelezett  /  nem kötelezett 

 

 

…………………………….., 20…..…..év…………..…………….hó……….nap 

 

  

 

........................................................... 

FEJÉRVÍZ ZRt. 
 

 

 

 

Tájékoztató: 

 

A nyilatkozat elvi hozzájárulásnak minősül! A bekötések megépítéséhez külön 

megrendelés és szolgáltatói hozzájárulás, az üzembe helyezéshez és üzemben 

tartáshoz pedig szolgáltatói nyilatkozat, illetve szolgáltatási szerződés 

megkötése szükséges! 

 


