
Kijelentem, hogy a nyomtatványon, illetve csatolt melléklete(ke)n szereplő hozzájárulók köre teljes, azaz az érintett ingatlan összes tulajdonosának hozzájárulását tartalmazza. 
A nyomtatványon megadott adatok  a valóságnak megfelelnek.   
Nyilatkozom, hogy  a bekötési vízmérőt annak beépítésével egyidejűleg jelen megrendelésem erejénél fogva térítésmentesen átadom a Fővárosi Vízművek Zrt. tulajdonába. 
Bekötés bővítés, illetve áthelyezés esetén nyilatkozom, hogy a megépített víziközmű-bekötővezetéket annak tartozékaival együtt, jelen megrendelésem erejénél fogva az 
üzembe helyezés időpontjában térítésmentesen átadom az ellátásért felelős tulajdonába.
Mérő leszerelés és ivóvíz-bekötés megszüntetés esetén nyilatkozom, hogy a megszüntetendő vízmérőn keresztül nincs lakossági vízfelhasználás. 

I. Megrendelés tárgya (kérjük a megfelelőt jelölni) 

II. Csatolmányok (kérjük jelölje a becsatolt dokumentumokat) 

V. Felhasználási hely adatai
Irányítószám Helység neve 

Út, utca stb. Házszám  ép/lh/em/ajtó 

 Helyrajzi szám 

Ikermérő-szerelés Mérőbővítés Mérő átszerelés 
vízmérési helyen belül

Bekötés bővítés
(azonos nyomvonalon)

Bekötés 
áthelyezés

IV.Megrendelő ingatlanhasználatának jogcíme
Kizárólagos tulajdonos Bérlő Egyéb jogcímen használó: 

Tervezett nem lakossági
vízigény

Bekötésről igényelt
tüzivíz igény l/perc     Tervezett lakossági 

vízigény 

SzennyvízhozamÖsszes lakossági
vízigény8 m3/nap

m3/nap

m3/nap

 

Tervezett lakások 
száma db

VI. Megrendelői nyilatkozatok

Dátum: . . .  _________________________________   
Megrendelő (cégszerű) aláírása 

Átvétel dátuma: .  _________________________________  
Szolgáltató

. .

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. 8A 
fenálló és a tervezett vízigény összesen

Szolgáltató példányaVSZMMB/2023/1

VÍZIKÖZMŰ-SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELŐ MEGLÉVŐ BEKÖTÉS ESETÉN

Kérjük nyomtatott betűkkel kitölteni!                   Belső épületgépészeti terv iktató száma  
(nem lakossági felhasználó
esetén kötelezően kitöltendő)

IktatószámÜzleti partnerszámFővárosi Vízművek Zrt. tölti ki!

Mérő leszerelés Bekötés 
megszüntetés

Nyilatkozat burkolatbontási tilalomról 
(bekötés bővítés illetve áthelyezés esetén)

Földhivatali térkép (60 napnál nem régebbi, 
TAKARNET rendszerből származó másolat megfelel)

Tulajdoni lap (60 napnál nem régebbi, TAKARNET
rendszerből származó másolat megfelel)

Tulajdonosi hozzájárulásBekötési terv (bekötés áthelyezés esetén)Bekötési vízmérő díjfizetőjének a hozzájárulása
(amennyiben eltér a Megrendelőtől)

Egyéb

III. Megrendelő adatai 
Név/Cégnév

Anyja neve¹  

 Cégjegyzékszám6 Nyilvántartási szám7 – –– –
Adószám6 – –

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.

KSH-szám6 – – –

Cég képviselőjének neve5

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

Telefonszám4 0 6 E-mail cím4

Elérhetőségek

Születési hely1 Születési dátum1Kerület1 . . ..

Résztulajdonos 

Az ingatlan előtti úttest
burkolata 

föld szilárd burkolat

Az ingatlan előtti járda
burkolata föld  szilárd burkolat

Meglévő vízmérő
gyári száma

Tervezett üzlethely-
ségek, irodák száma dbÖsszes nem lakossági

vízigény8

m3/nap

m3/nap

Nyilatkozom, hogy az ingatlan előtt 
szennyvíz törzshálózat üzemel.

Nyilatkozom, továbbá, hogy az ingatlan
szennyvíz bekötővezetékkel rendelkezik.

Nyilatkozom, hogy a belső szennyvízhálózat, 
bekötővezetékre történő csatlakoztatása 
megtörtént (rákötés).

Igen Nem Igen Nem Igen Nem



Szolgáltató példánya

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. 8A 
fenálló és a tervezett vízigény összesen

VSZMMB/2023/1

I. Megrendelés tárgya (kérjük a megfelelőt jelölni) 

II. Csatolmányok (kérjük jelölje a becsatolt dokumentumokat) 

V. Felhasználási hely adatai
Irányítószám Helység neve 

Út, utca stb. Házszám  ép/lh/em/ajtó 

 Helyrajzi szám 

Ikermérő-szerelés Mérőbővítés Mérő átszerelés 
vízmérési helyen belül

Bekötés bővítés
(azonos nyomvonalon)

Bekötés 
áthelyezés

IV.Megrendelő ingatlanhasználatának jogcíme
Kizárólagos tulajdonos Bérlő Egyéb jogcímen használó: 

Tervezett nem lakossági
vízigény

Bekötésről igényelt
tüzivíz igény l/perc     Tervezett lakossági 

vízigény 

SzennyvízhozamÖsszes lakossági
vízigény8 m3/nap

m3/nap

m3/nap

 

Tervezett lakások 
száma db

VI. Megrendelői nyilatkozatok

Dátum: . . .  _________________________________   
Megrendelő (cégszerű) aláírása 

Átvétel dátuma: .  _________________________________  
Szolgáltató

. .

VÍZIKÖZMŰ-SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELŐ MEGLÉVŐ BEKÖTÉS ESETÉN

Kérjük nyomtatott betűkkel kitölteni!                   Belső épületgépészeti terv iktató száma  
(nem lakossági felhasználó
esetén kötelezően kitöltendő)

IktatószámÜzleti partnerszámFővárosi Vízművek Zrt. tölti ki!

Mérő leszerelés Bekötés 
megszüntetés

Nyilatkozat burkolatbontási tilalomról 
(bekötés bővítés illetve áthelyezés esetén)

Földhivatali térkép (60 napnál nem régebbi, 
TAKARNET rendszerből származó másolat megfelel)

Tulajdoni lap (60 napnál nem régebbi, TAKARNET
rendszerből származó másolat megfelel)

Tulajdonosi hozzájárulásBekötési terv (bekötés áthelyezés esetén)Bekötési vízmérő díjfizetőjének a hozzájárulása
(amennyiben eltér a Megrendelőtől)

Egyéb

III. Megrendelő adatai 
Név/Cégnév

Anyja neve¹  

 Cégjegyzékszám6 Nyilvántartási szám7 – –– –
Adószám6 – –

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.

KSH-szám6 – – –

Cég képviselőjének neve5

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

Telefonszám4 0 6 E-mail cím4

Elérhetőségek

Születési hely1 Születési dátum1Kerület1 . . ..

Résztulajdonos 

Az ingatlan előtti úttest
burkolata 

föld szilárd burkolat

Az ingatlan előtti járda
burkolata föld  szilárd burkolat

Meglévő vízmérő
gyári száma

Tervezett üzlethely-
ségek, irodák száma dbÖsszes nem lakossági

vízigény8

m3/nap

m3/nap

Kijelentem, hogy a nyomtatványon, illetve csatolt melléklete(ke)n szereplő hozzájárulók köre teljes, azaz az érintett ingatlan összes tulajdonosának hozzájárulását tartalmazza. 
A nyomtatványon megadott adatok  a valóságnak megfelelnek.   
Nyilatkozom, hogy  a bekötési vízmérőt annak beépítésével egyidejűleg jelen megrendelésem erejénél fogva térítésmentesen átadom a Fővárosi Vízművek Zrt. tulajdonába. 
Bekötés bővítés, illetve áthelyezés esetén nyilatkozom, hogy a megépített víziközmű-bekötővezetéket annak tartozékaival együtt, jelen megrendelésem erejénél fogva az 
üzembe helyezés időpontjában térítésmentesen átadom az ellátásért felelős tulajdonába.
Mérő leszerelés és ivóvíz-bekötés megszüntetés esetén nyilatkozom, hogy a megszüntetendő vízmérőn keresztül nincs lakossági vízfelhasználás. 

Nyilatkozom, hogy az ingatlan előtt 
szennyvíz törzshálózat üzemel.

Nyilatkozom, továbbá, hogy az ingatlan
szennyvíz bekötővezetékkel rendelkezik.

Nyilatkozom, hogy a belső szennyvízhálózat, 
bekötővezetékre történő csatlakoztatása 
megtörtént (rákötés).

Igen Nem Igen Nem Igen Nem



Ügyfél példánya

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. 8A 
fenálló és a tervezett vízigény összesen

VSZMMB/2023/1

I. Megrendelés tárgya (kérjük a megfelelőt jelölni) 

II. Csatolmányok (kérjük jelölje a becsatolt dokumentumokat) 

V. Felhasználási hely adatai
Irányítószám Helység neve 

Út, utca stb. Házszám  ép/lh/em/ajtó 

 Helyrajzi szám 

Ikermérő-szerelés Mérőbővítés Mérő átszerelés 
vízmérési helyen belül

Bekötés bővítés
(azonos nyomvonalon)

Bekötés 
áthelyezés

IV.Megrendelő ingatlanhasználatának jogcíme
Kizárólagos tulajdonos Bérlő Egyéb jogcímen használó: 

Tervezett nem lakossági
vízigény

Bekötésről igényelt
tüzivíz igény l/perc     Tervezett lakossági 

vízigény 

SzennyvízhozamÖsszes lakossági
vízigény8 m3/nap

m3/nap

m3/nap

 

Tervezett lakások 
száma db

VI. Megrendelői nyilatkozatok

Dátum: . . .  _________________________________   
Megrendelő (cégszerű) aláírása 

Átvétel dátuma: .  _________________________________  
Szolgáltató

. .

VÍZIKÖZMŰ-SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELŐ MEGLÉVŐ BEKÖTÉS ESETÉN

Kérjük nyomtatott betűkkel kitölteni!                   Belső épületgépészeti terv iktató száma  
(nem lakossági felhasználó
esetén kötelezően kitöltendő)

IktatószámÜzleti partnerszámFővárosi Vízművek Zrt. tölti ki!

Mérő leszerelés Bekötés 
megszüntetés

Nyilatkozat burkolatbontási tilalomról 
(bekötés bővítés illetve áthelyezés esetén)

Földhivatali térkép (60 napnál nem régebbi, 
TAKARNET rendszerből származó másolat megfelel)

Tulajdoni lap (60 napnál nem régebbi, TAKARNET
rendszerből származó másolat megfelel)

Tulajdonosi hozzájárulásBekötési terv (bekötés áthelyezés esetén)Bekötési vízmérő díjfizetőjének a hozzájárulása
(amennyiben eltér a Megrendelőtől)

Egyéb

III. Megrendelő adatai 
Név/Cégnév

Anyja neve¹  

 Cégjegyzékszám6 Nyilvántartási szám7 – –– –
Adószám6 – –

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.

KSH-szám6 – – –

Cég képviselőjének neve5

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

Telefonszám4 0 6 E-mail cím4

Elérhetőségek

Születési hely1 Születési dátum1Kerület1 . . ..

Résztulajdonos 

Az ingatlan előtti úttest
burkolata 

föld szilárd burkolat

Az ingatlan előtti járda
burkolata föld  szilárd burkolat

Meglévő vízmérő
gyári száma

Tervezett üzlethely-
ségek, irodák száma dbÖsszes nem lakossági

vízigény8

m3/nap

m3/nap

Kijelentem, hogy a nyomtatványon, illetve csatolt melléklete(ke)n szereplő hozzájárulók köre teljes, azaz az érintett ingatlan összes tulajdonosának hozzájárulását tartalmazza. 
A nyomtatványon megadott adatok  a valóságnak megfelelnek.   
Nyilatkozom, hogy  a bekötési vízmérőt annak beépítésével egyidejűleg jelen megrendelésem erejénél fogva térítésmentesen átadom a Fővárosi Vízművek Zrt. tulajdonába. 
Bekötés bővítés, illetve áthelyezés esetén nyilatkozom, hogy a megépített víziközmű-bekötővezetéket annak tartozékaival együtt, jelen megrendelésem erejénél fogva az 
üzembe helyezés időpontjában térítésmentesen átadom az ellátásért felelős tulajdonába.
Mérő leszerelés és ivóvíz-bekötés megszüntetés esetén nyilatkozom, hogy a megszüntetendő vízmérőn keresztül nincs lakossági vízfelhasználás. 

Nyilatkozom, hogy az ingatlan előtt 
szennyvíz törzshálózat üzemel.

Nyilatkozom, továbbá, hogy az ingatlan
szennyvíz bekötővezetékkel rendelkezik.

Nyilatkozom, hogy a belső szennyvízhálózat, 
bekötővezetékre történő csatlakoztatása 
megtörtént (rákötés).

Igen Nem Igen Nem Igen Nem



TÁJÉKOZTATÓ ÉS SEGÉDLET A MEGRENDELÉS BENYÚJTÁSÁHOZ

A megrendelés befogadásának feltétele a hiánytalanul kitöltött nyomtatvány, melyhez csatolni szükséges az alábbi 
dokumentumokat:

• 1 példány, 60 napnál nem régebbi térképmásolat (TAKARNET másolat is megfelel), 
• 1 példány, 60 napnál nem régebb tulajdoni lap (TAKARNET másolat megfelel), 
• Tulajdonosi hozzájárulás (nyomtatvány, amelyen az igénybejelentőn kívüli tulajdonosok adják meg hozzájárulásukat a 

bekötéshez – minden tulajdonos hozzájárulása szükséges).
• Bekötési vízmérő díjfizetőjének hozzájárulása.   
• Használati jogcím igazolása (pl. bérleti szerződés).

Bekötés bővítés, áthelyezés, illetve megszüntetés megrendelése esetén szükséges továbbá:

•  Bekötési terv.
• Nyilatkozat burkolatbontási tilalomról minden érintett közterületre vonatkozóan (nyomtatvány, amelyen az illetékes 

Közútkezelő nyilatkozik arról, hogy a bekötni kívánt ingatlan előtti közterületen van-e burkolatbontási tilalom illetve a 
burkolatbontáshoz milyen feltételekkel járul hozzá).


