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TUDNIVALÓK AZ ELVI NYILATKOZATRÓL 
 

 
Vízszolgáltatással kapcsolatos elvi nyilatkozat kérelem esetén az igénybejelentésnek tartalmaznia kell az 
érintett ingatlan címét, helyrajzi számát, a vízzel ellátni kívánt építmény rendeltetését és a tervezett 
vízigényeket.  
 
Ha a felhasználónak a háztartásvíz-igényén felül egyéb igénye is van (például úszómedence, szauna, ipari 
vízszükséglet), akkor ezt külön meg kell jelölnie, hiszen a rendelkezésre álló vízkészlet elosztásában 
elsőbbséget kell adni a létfontosságú szociális vízigények kielégítésének. 
 
A szolgáltató az elvi nyilatkozatban határozza meg a tervezett létesítmény felhasználói és tűzivíz-igény 
szolgáltatásának módját, azok jogi és műszaki feltételeit, illetve szükség esetén a speciális műszaki 
megoldásokat (pl.: visszaforgató berendezés, elkülönített vízmérés).  
 
Szennyvízszolgáltatással kapcsolatos elvi nyilatkozat kérelem esetén az igénybejelentésnek tartalmaznia 
kell az érintett ingatlan címét, helyrajzi számát, az ingatlan független vízbekötéssel való ellátottságát, 
valamint az elvezetni tervezett szennyvíz mennyiségét és nem lakossági felhasználás esetében a szennyvíz 
minőségét is.  
 
Társaságunk a megadott paraméterek alapján megállapítja, hogy milyen műszaki feltételekkel, illetve 
szükség esetén milyen speciális műszaki megoldásokkal tudja biztosítani az igényelt szennyvízelvezetés 
szolgáltatást.  
 
Az elvi nyilatkozat kiadása az online űrlap kitöltésével kérvényezhető  
 
A kérelemhez 1 példány 60 napnál nem régebbi földhivatali térképmásolatot is mellékelni szükséges 
(TAKARNET rendszerből származó másolat megfelel).* 
 
A nyilatkozat kiadása díjköteles abban az esetben, ha a benyújtott igénybejelentésen megadott 
vízigény/szennyvízhozam alapján előírt bekötési átmérő meghaladja az ivóvíz-vezeték esetében a 32 
mm átmérőt, valamint az előírt szennyvíz-bekötővezeték átmérő meghaladja a 160 mm átmérőt. 
 
Amennyiben az igénybejelentőn feltüntetett műszaki információk nem elegendőek, Társaságunk 
írásban/online értesíti az igénybejelentőt a szükséges adatok hiánypótlására. 
 
A kérelem beadásának nem feltétele, hogy azt az ingatlan tulajdonosa nyújtsa be, igényelheti pl. a tervező, 
beruházó is. 
 
A társaságunk által kiadott elvi nyilatkozat határozott ideig érvényes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Magánszemély papír alapú hiteles dokumentum-másolatot személyesen a Földhivataltól vagy a Kormányablak ügyfélszolgálatán 
keresztül, hiteles és nem hiteles dokumentum-másolatot online módon – regisztráció megléte esetén – az Ügyfélkapun és a 
Kormányablakon keresztül igényelhet. A TAKARNET rendszerből származó másolatokat a regisztrált intézmények, cégek, közjegyzők, 
ügyvédek, bírósági végrehajtók igényelhetik. 
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