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________________________________ 
 Üzemmérnökség 
 

VÍZBEKÖTÉSI KÉRELEM 

 

Megrendelő tölti ki: 

 

 

* Csak akkor kell kitölteni, ha a kérelmező és az ingatlan tulajdonosa nem azonos. 

 

____________________________________________név___________________________________város/község 

_______________________________________________utca____________sz._____________em._________ajtó 

alatti lakos megrendelem Önöknél a _____________________________________________________város/község 

_______________________________________________utca_____________sz. ______________________hrsz-ú 

ingatlanra a víz bekötését és a geodéziai bemérést. Megrendelõ személyi adatai: 

Születési helye és ideje:_____________________________________, ___________év____________hó_________nap 

Anyja neve:_________________________________ Munkahelye:_______________________________________ 

Telefonszáma:________________________________e-mail:______________________________________________ 

  
A vízbekötés lakás   /   üdülő   /   vállalkozás   /egyéb: ________________ vízellátását szolgálja. 

A bekötés hány épületet, illetve lakást lát el vízzel? épület_______db lakás_______db 

Kifolyócsap hol lesz elhelyezve? udvaron  /  épületben. 

A talajvíz az akna fenékszintje felett várható-e? igen  /  nem. 

A megépítendő akna: beton  /  vasbeton  /  műanyag 

Nyilatkozom, hogy a bekötési terv elkészítésével megfelelő jogosultsággal rendelkező tervezőt bízok meg.  

(A „ / ” jellel közölt változatok közül a megfelelőt alá kell húzni!) 

*A kérelem benyújtásához, a vízbekötés létesítéséhez hozzájárulok: 

Az ingatlantulajdonos neve: ______________________________________ Aláírása: ________________________ 

Lakcíme (irányítószámmal): ______________________________________________________________________  

A FONTOS TUDNIVALÓK-ban részletezetteket áttanulmányoztam, azokat tudomásul veszem. 

________________________, 20______________hó_______nap 

 

  _______________________________________ 

  megrendelő aláírása 

 

Vevői rendelésszám: ___________________________ 

 

Előlegszámla száma: ___________________________ 

 

Bekötési előleg: _____________________________ Ft 

 

Befizetés ideje: ________________________________ 

Fejérvíz ZRt. Üzletszabályzata  

1. sz. melléklete 
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A FEJÉRVÍZ ZRt., mint szolgáltató tájékoztatja …………………………..………………..……………….. lakost, hogy  

…………………………………… város/község ………………………………………. utca …………hsz………. hrsz. 

alatti ingatlanon vízbekötés a VÍZBEKÖTÉSI KÉRELEM „FONTOS TUDNIVALÓK” fejezetében foglaltak betartása 

és ………………………………………………………………. teljesítése esetén létesíthető. 

 

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

 

 

 

        …………………………………………………... 

         FEJÉRVÍZ ZRt. képviselője 

 

** Engedélyező tölti ki: 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** Egyes önkormányzatok nem adnak ki engedélyt, illetve a közterületbontást külön határozatban 

engedélyezik, továbbá az is előfordul, hogy a közterület nem önkormányzati, hanem állami tulajdon. 

Az engedély beszerzésének szükségességéről és módjáról a FEJÉRVÍZ ZRt. tájékoztatást ad. 

 

A helyi önkormányzat a bekötés elkészítéséhez hozzájárul. 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_______________________, 20______________hó_______nap 

 _________________________________________ 

 aláírás, bélyegző 

 

 

A helyi önkormányzat a közterületbontáshoz az engedélyét megadja és az alábbi előírásokat teszi: 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_______________________, 20______________hó_______nap 

 _______________________________________ 

 aláírás, bélyegző 

 



3 

 

FEJÉRVÍZ ZRt. tölti ki: Vevői rendelésszám: ________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTOS TUDNIVALÓK 

 

 

Kérjük, hogy a zavartalan vízszolgáltatás érdekében e FONTOS TUDNIVALÓKAT szíveskedjék 

figyelmesen áttanulmányozni! 

 

1. Új vízbekötés létesítésére vonatkozó igényt a „Vízbekötési kérelem” lap kitöltésével lehet bejelenteni. 

 

2. Társaságunk új vízbekötési megrendelést – kivéve Székesfehérvár és néhány további település területe 

– csak a helyi önkormányzat által adott előzetes elvi hozzájárulás birtokában fogad el. Ennek 

szükségességéről ügyfélszolgálataink tájékoztatást adnak. 

 

3. Új fogyasztó vízszükségletét biztosító vízbekötés csak a 58/2013. (II.27.) Kormányrendelet előírásainak 

megfelelő és a FEJÉRVÍZ ZRt. által jóváhagyott bekötési terv alapján létesíthető. 

Azon ingatlanok esetén, ahol a bekötővezeték a közüzemi vízellátó vezetékkel együtt elkészült, és a 

geodéziai bemérése megtörtént, bekötési tervet nem kell készíteni. 

 

4. A bekötővezeték létesítése során szükségessé váló közterület használatot – bekötési terv benyújtásával 

– az ügyfél engedélyezteti a helyi Önkormányzat megbízottjával. 

 

5. A vízbekötési terv elkészítésének módja: 

A vízbekötési terv elkészítésére a kérelmező szabadon választhat erre jogosított tervezőt. 

A bekötési terv elkészítésének fenti módjáról az ügyfélnek nyilatkoznia kell a vízbekötési kérelem 

nyomtatványon. 

 

6. A leszállított bekötési tervnek a helyi önkormányzathoz való benyújtásával a megrendelő kéri meg a 

közterület (járda, útburkolat) felbontásának engedélyeit. 

Különleges esetben (vasút, patak, stb.) az egyéb jóváhagyásokat (vasútkezelő, közútkezelő, 

vízfolyáskezelő, stb.) is a megrendelő kéri meg a bekötési terv csatolásával. Ezek szükségességét a terv 

tartalmazza. 

 

7. A vízbekötés elkészítését a FEJÉRVÍZ ZRt. által jóváhagyott bekötési terv és a különböző 

hozzájárulások birtokában lehet kezdeményezni. 
 

8. A vízbekötés szerelési munkáit (bekötővezeték lefektetése, vízmérő és a csatlakozó szerelvények 

beépítése, utcai vezetékre való rákötés) társaságunk végezheti, a vízmérő akna megépítését, a bekötő 

vezeték kiépítéséhez szükséges földmunka elvégzését a megrendelő biztosítja. Az elkészült bekötés 

geodéziai bemérését társaságunk végzi. 

NYILATKOZAT 

A FEJÉRVÍZ ZRt., mint szolgáltató nyilatkozik ________________________________________ megrendelőnek, 

hogy _____________________________város/község _______________________u.__________sz. alatti 

ingatlanon (építési telken) a vízbekötési munkálatok a/az ________________________________________ által 

készített, ____________ számú tervdokumentáció alapján és a FONTOS TUDNIVALÓK-ban részletezettek szerint 

elvégezhetők. 

_______________________20_______év_____________hó_____nap ________________________________ 

  FEJÉRVÍZ ZRt. képviselője 
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9. A vízmérőakna betonból vagy műanyagból készülhet. A vízmérőakna anyagát és méretét a tervezett 

bekötés kialakításának megfelelően a szolgáltató határozza meg. A vízmérőt is tartalmazó spirál 

műanyag aknát a megrendelő által kiásott helyre társaságunk telepíti. A vízmérőakna kialakítása, 

elhelyezése, a bekötővezeték nyomvonala a bekötési terv alapján alakítandó ki. 

 

10. A bekötés előtt el kell készíteni a terv szerinti vízmérő aknát és a belső vezetéket. Legalább egy 

vízvételi hely szükséges, mely lehet a lakásban, vagy az udvaron. Udvari csap a vízmérőaknához 1,0 m-

nél közelebb nem lehet. A belső vezeték min. 20 cm-rel érjen be a vízmérő aknába. Az aknába 

valamennyi szerelvényt társaságunk épít be, melyet a megrendelő is biztosíthat. A vízmérő akna és 

belső vezeték elkészültét kérjük, szíveskedjen jelezni, mivel azokat ellenőriznünk kell. A bekötés csak 

műszakilag hibátlan és teljesen kész akna esetén végezhető el. 

 

11. A közterületi munkaárok kiásását a helyi önkormányzat által megadott engedély alapján lehet 

elvégezni! A bekötővezeték munkaárkának kiásását csak társaságunkkal egyeztetett időpontban 

végezze el! Kérjük, hogy a földmunka megkezdése előtt a tervben szereplő közmű egyeztetési 

jegyzőkönyvben foglaltak szerint a közmű üzemeltetőket értesítse, az esetleg előírt szakfelügyeletet 

rendelje meg. Javasoljuk, hogy a munkaárkot keresztező közművezetéket kézi erővel tárja fel. 

A keresztezéseket a terv műszaki előírásai szerint kell kialakítani. A bekötővezeték lefektetéséhez 

legalább 60 cm széles munkaárok szükséges. A rákötés helyén 1,0 x 1,0 m-es fejgödröt kell kiásni úgy, 

hogy a fejgödör ingatlannal ellentétes oldala az utcai ivóvíz vezetéktől 30 cm- re legyen. Spirál akna 

létesítésénél 1,0x1,0 m-es és 1,30 m mély munkagödör kialakítását kérjük. 

Köves, építési törmelékes talaj esetén a megrendelő (igény esetén a FEJÉRVÍZ ZRt.) által biztosított 

homokkal társaságunk szakemberei végzik el a bekötőcső körüli visszatöltést 20 cm-es vastagságban. 

A tulajdonos a bekötés elkészülte után a munkaárkot a lehető leggondosabb tömörítés mellett, 

törmeléktől mentes talajjal be kell, hogy temesse; az aknafalban levő nyílásokat a csővezeték mellett el 

kell, hogy tömítse. 

 

12. A vízbekötés társaságunk által végzett munkarészei a vonatkozó jogszabályok alapján, szabad 

árformában kerülnek számlázásra. Kérjük, hogy a megrendelés átadásakor üzemmérnökségünktől 

kérjen tájékoztatást a bekötés várható áráról. A vízbekötési munkákhoz szükséges szerelési anyagokat 

társaságunk biztosítja, melynek fedezete a megrendelő által fizetett előleg. 

 

13. Vízbekötési megrendelést teljesíteni – műszaki okokból – december, január és február hónapokban nem 

tudunk. Más hónapokban bekötést csak akkor tudunk végezni, ha a hőmérséklet a +5  oC-t meghaladja. 

Ezért november hónapban bekötési kérelmet ennek megfelelő kedvező időjárás esetén tudunk 

elfogadni. 

 

14. Amennyiben a megrendelő nem tulajdonosa, vagy csak résztulajdonosa az ingatlannak, úgy a 

nyomtatvány megfelelő helyén a tulajdonos(ok), illetve résztulajdonos(ok) aláírásukkal adott 

hozzájárulása is szükséges. Ennek elmulasztása a kérelmező polgári jogi és büntetőjogi felelősségét 

vonhatja maga után. 

 

15. Saját kutas, vagy egyéb vízbázissal rendelkező házi vízellátó rendszer a közüzemi vízellátó rendszerre 

kapcsolt bekötés vezetékeivel nem köthető össze! 

 

16. A szolgáltatási jogviszony a vízbekötés elkészültével, illetve a munkalap megrendelő által történő 

igazolásával és a szolgáltatási szerződés aláírásával jön létre. 

 

 

 

 FEJÉRVÍZ ZRt. 

 


