
IV. Megrendelői nyilatkozatok

II. Megrendelő adatai

III. Tűzcsap telepítés elhelyezésének adatai

 I. Csatolt dokumentumok

Katasztrófavédelem nyilatkozata  Közútkezelői 
hozzájárulás

TŰZCSAP TELEPÍTÉS MEGRENDELŐ

Tűzcsap
telepítési terv Közműegyeztetés

Kérjük nyomtatott betűkkel kitölteni!                   Tűzcsapra kért elvi nyilatkozat iktatószáma (vagy csatolandó)

Tulajdonosi hozzájárulás

Név/Cégnév

Anyja neve¹  

Lakcím/Székhely     Irányítószám Helység neve 

Út, utca stb.2
 
Házszám  ép/lh/em/ajtó 

Levelezési cím3 PostafiókIrányítószám Helység neve 

Házszám

 

 ép/lh/em/ajtó Út, utca stb.2

Adatkezelési hozzájárulás
Hozzájárulok ahhoz, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt  munkatársai vagy megbízottjai a megadott elérhetőségeken (telefonszám, e-mail cím) az igénybejelentéssel összefüggésben megkeressen.

 igen  nem

Az adatkezelésről szóló részletes tájékoztatást társaságunk Üzletszabályzata, valamint az Adatkezelési tájékoztatója tartalmazza. Elérhetőség: www.vizmuvek.hu, ügyfélszolgálati iroda.

Irányítószám Helység neve 

Út, utca stb. Házszám

 Helyrajzi szám 

Az úttest burkolata föld szilárd burkolat

A járda burkolata föld  szilárd burkolat

Dátum: _________________________________  
Megrendelő (cégszerű) aláírása

. . .  

Átvétel dátuma: .  _________________________________  
Szolgáltató

. .

Kijelentem, hogy  a nyomtatványon megadott adatok  a valóságnak megfelelnek.  

Az ügyintézéssel kapcsolatban részletes tájékoztatás található a honlapunkon, a www.vizmuvek.hu címen. Bejelentéseit, észrevételeit online ügyfélszolgálatunkon (ugyfelszolgálat.vizmuvek.hu) várjuk. 
1Természetes személy esetén kötelezően kitöltendő, a születési helynél Budapest esetén a kerület megadása is szükséges. 2Ha a közterület még nem kapott elnevezést, kérjük annak helyrajzi számát megadni.3Ha a lakcímtől/székhelytől eltérő 
a kapcsolattartási cím. 4Az adatok megadása nem kötelező, viszont, amennyiben megadja, akkor kérjük az adatkezelési hozzájárulásnál jelölje be az igent, ellenkező esetben nem tudjuk az adatot rögzíteni és szükség esetén felhasználni, időpont 
egyeztetés érdekében megkeresni. 5Nem lakossági  igénybejelentő esetén kötelezően kitöltendő mező. 6Gazdálkodó szervezet, intézmény, közület esetén kötelezően kitöltendő. 7Csak társadalmi szervezetek, alapítványok esetén töltendő ki.

Szolgáltató példányaTTM/2019/1

Születési hely1 Születési dátum1Kerület1 . . ..

Ideiglenes 
forgalomtechnikai terv

Telefonszám4 0 6 E-mail cím4

Elérhetőségek

Cég képviselőjének neve1

 Cégjegyzékszám3 Nyilvántartási szám4 – –– –
Adószám3 – – KSH-szám3 – – –



Szolgáltató példánya

IV. Megrendelői nyilatkozatok

II. Megrendelő adatai

III. Tűzcsap telepítés elhelyezésének adatai

 I. Csatolt dokumentumok

Katasztrófavédelem nyilatkozata  Közútkezelői 
hozzájárulás

TŰZCSAP TELEPÍTÉS MEGRENDELŐ

Tűzcsap
telepítési terv Közműegyeztetés

Kérjük nyomtatott betűkkel kitölteni!                   Tűzcsapra kért elvi nyilatkozat iktatószáma (vagy csatolandó)

Tulajdonosi hozzájárulás

Név/Cégnév

Anyja neve¹  

Lakcím/Székhely     Irányítószám Helység neve 

Út, utca stb.2
 
Házszám  ép/lh/em/ajtó 

Levelezési cím3 PostafiókIrányítószám Helység neve 

Házszám

 

 ép/lh/em/ajtó Út, utca stb.2

Adatkezelési hozzájárulás
Hozzájárulok ahhoz, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt  munkatársai vagy megbízottjai a megadott elérhetőségeken (telefonszám, e-mail cím) az igénybejelentéssel összefüggésben megkeressen.

 igen  nem

Az adatkezelésről szóló részletes tájékoztatást társaságunk Üzletszabályzata, valamint az Adatkezelési tájékoztatója tartalmazza. Elérhetőség: www.vizmuvek.hu, ügyfélszolgálati iroda.

Irányítószám Helység neve 

Út, utca stb. Házszám

 Helyrajzi szám 

Az úttest burkolata föld szilárd burkolat

A járda burkolata föld  szilárd burkolat

Dátum: _________________________________  
Megrendelő (cégszerű) aláírása

. . .  

Átvétel dátuma: .  _________________________________  
Szolgáltató

. .

Kijelentem, hogy  a nyomtatványon megadott adatok  a valóságnak megfelelnek.  

Az ügyintézéssel kapcsolatban részletes tájékoztatás található a honlapunkon, a www.vizmuvek.hu címen. Bejelentéseit, észrevételeit online ügyfélszolgálatunkon (ugyfelszolgálat.vizmuvek.hu) várjuk. 
1Természetes személy esetén kötelezően kitöltendő, a születési helynél Budapest esetén a kerület megadása is szükséges. 2Ha a közterület még nem kapott elnevezést, kérjük annak helyrajzi számát megadni.3Ha a lakcímtől/székhelytől eltérő 
a kapcsolattartási cím. 4Az adatok megadása nem kötelező, viszont, amennyiben megadja, akkor kérjük az adatkezelési hozzájárulásnál jelölje be az igent, ellenkező esetben nem tudjuk az adatot rögzíteni és szükség esetén felhasználni, időpont 
egyeztetés érdekében megkeresni. 5Nem lakossági  igénybejelentő esetén kötelezően kitöltendő mező. 6Gazdálkodó szervezet, intézmény, közület esetén kötelezően kitöltendő. 7Csak társadalmi szervezetek, alapítványok esetén töltendő ki.

TTM/2019/1

Születési hely1 Születési dátum1Kerület1 . . ..

Ideiglenes 
forgalomtechnikai terv

Telefonszám4 0 6 E-mail cím4

Elérhetőségek

Cég képviselőjének neve1

 Cégjegyzékszám3 Nyilvántartási szám4 – –– –
Adószám3 – – KSH-szám3 – – –



Ügyfél példánya

IV. Megrendelői nyilatkozatok

II. Megrendelő adatai

III. Tűzcsap telepítés elhelyezésének adatai

 I. Csatolt dokumentumok

Katasztrófavédelem nyilatkozata  Közútkezelői 
hozzájárulás

TŰZCSAP TELEPÍTÉS MEGRENDELŐ

Tűzcsap
telepítési terv Közműegyeztetés

Kérjük nyomtatott betűkkel kitölteni!                   Tűzcsapra kért elvi nyilatkozat iktatószáma (vagy csatolandó)

Tulajdonosi hozzájárulás

Név/Cégnév

Anyja neve¹  

Lakcím/Székhely     Irányítószám Helység neve 

Út, utca stb.2
 
Házszám  ép/lh/em/ajtó 

Levelezési cím3 PostafiókIrányítószám Helység neve 

Házszám

 

 ép/lh/em/ajtó Út, utca stb.2

Adatkezelési hozzájárulás
Hozzájárulok ahhoz, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt  munkatársai vagy megbízottjai a megadott elérhetőségeken (telefonszám, e-mail cím) az igénybejelentéssel összefüggésben megkeressen.

 igen  nem

Az adatkezelésről szóló részletes tájékoztatást társaságunk Üzletszabályzata, valamint az Adatkezelési tájékoztatója tartalmazza. Elérhetőség: www.vizmuvek.hu, ügyfélszolgálati iroda.

Irányítószám Helység neve 

Út, utca stb. Házszám

 Helyrajzi szám 

Az úttest burkolata föld szilárd burkolat

A járda burkolata föld  szilárd burkolat

Dátum: _________________________________  
Megrendelő (cégszerű) aláírása

. . .  

Átvétel dátuma: .  _________________________________  
Szolgáltató

. .

Kijelentem, hogy  a nyomtatványon megadott adatok  a valóságnak megfelelnek.  

Az ügyintézéssel kapcsolatban részletes tájékoztatás található a honlapunkon, a www.vizmuvek.hu címen. Bejelentéseit, észrevételeit online ügyfélszolgálatunkon (ugyfelszolgálat.vizmuvek.hu) várjuk. 
1Természetes személy esetén kötelezően kitöltendő, a születési helynél Budapest esetén a kerület megadása is szükséges. 2Ha a közterület még nem kapott elnevezést, kérjük annak helyrajzi számát megadni.3Ha a lakcímtől/székhelytől eltérő 
a kapcsolattartási cím. 4Az adatok megadása nem kötelező, viszont, amennyiben megadja, akkor kérjük az adatkezelési hozzájárulásnál jelölje be az igent, ellenkező esetben nem tudjuk az adatot rögzíteni és szükség esetén felhasználni, időpont 
egyeztetés érdekében megkeresni. 5Nem lakossági  igénybejelentő esetén kötelezően kitöltendő mező. 6Gazdálkodó szervezet, intézmény, közület esetén kötelezően kitöltendő. 7Csak társadalmi szervezetek, alapítványok esetén töltendő ki.

TTM/2019/1

Születési hely1 Születési dátum1Kerület1 . . ..

Ideiglenes 
forgalomtechnikai terv

Telefonszám4 0 6 E-mail cím4

Elérhetőségek

Cég képviselőjének neve1

 Cégjegyzékszám3 Nyilvántartási szám4 – –– –
Adószám3 – – KSH-szám3 – – –


