
 

 

DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 

ELŐZETES IGÉNYBEJELENTÉS – (VIZIKÖZMŰ TÖRZSHÁLÓZATHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSHOZ, MENNYISÉGI 
IGÉNY, ILLETVE FELHASZNÁLÁSI JELLEG VÁLTOZÁSNÁL) 

 

 

 

Kérem, hogy az alábbiakban jelzett szolgáltatási igény kielégítésének feltételeiről tájékoztatni szíveskedjenek: 

1./ Igényelt kapacitás felhasználásának helye: 

Település: 

Utca, házszám: 

Hrsz.: 

Ingatlanok száma: db Területi besorolás: külterület □ belterület □ 

Ingatlan jellege: 

Lakossági felhasználás esetén lakások száma (lakás célú felhasználás saját hasznosításra): db 

Nem lakossági felhasználás esetén tevékenység megjelölése (pl.: iroda, raktár, lakás célú felhasználás továbbértékesítésre): 

 
 

2./ Igényelt szolgáltatás: 

 Ivóvízellátás: □ Ipari vízellátás: □ 

 Szennyvízelvezetés - háztartási: □ Szennyvízelvezetés - ipari jellegű: □ 

A Korm. rendelet szerint ÜZEM -nek minősül: □ nem minősül: □ ÚJ ÜZEM –nek minősül □ nem minősül: □ 

(Az ipari jellegű szennyvízkibocsátást az 58/2013. (II.27.) Kormányrendelet szerint kell értelmezni.) 
 

3./ Felhasználás jellege, mértéke mellékelt műszaki irányelv felhasználásával meghatározott tervezői vízigény 
számítás szerint: 

 Lakossági – szociális:  m3/nap Lakossági –üdülési:  m3/nap 

 Gazdálkodó szervezet által igényelt:  szociális  m3/nap  l/perc 
 

4./ Kapacitásigény kielégítésének módja: tüzivíz  m3/nap  l/perc 

Mennyiségi igény növelése □ ipari  m3/nap  l/perc 

Meglévő bekötő vezetéken □ egyéb  m3/nap  l/perc 

Új bekötővezeték létesítése □ Összesen:  m3/nap  l/perc 

Víziközmű-törzshálózat bővítése, létesítése □ 6./ Amennyiben az ingatlan bekötéssel ellátott: 

Díjfizető neve: 

 

Címe, irányítószámmal: 

Ikermérő felszerelés/mérőbővítés □ 

5./ Ingatanon vízbekötés van □ nincs □ 

 csatornabekötés van □ nincs □ 

 zárt szv.tároló van □ nincs □ 

 saját víznyerőhely van □ nincs □ 
 

7./ Meglévő bekötés esetén korábbi jogosultság (Közszolgáltatási Szerződés szerinti) mértéke:  m3/nap 

 tényleges felhasználás mértéke:  m3/nap 
 

9./ A szolgáltatást igénylő (ingatlantulajdonos) azonosítási adatai: 

Név vagy cégszerű megnevezés:  

Címe, irányítószámmal:  

Elérhetőség (telefon, e-mail):  

Cégjegyzék, váll. eng. száma és a cég adószáma:  

Tevékenységi kör megnevezése:  

Anyja neve:  

Szül. hely és idő:  

Adóazonosító jel:  

Dátum: 

 

IGÉNYLŐ, vagy Meghatalmazott 
jognyilatkozata olvasható (cégszerű) 
aláírása, elérhetősége ……………………………………………………… 

Amennyiben az IGÉNYLŐ nem azonos az ingatlan TULAJDONOS-ával a TULAJDONOS írásbeli (cégszerű) hozzájáruló nyilatkozata is szükséges.  
A kérelemhez (60 napnál nem régebbi) földhivatali helyszínrajzot, tulajdoni lapot (vagy másolatot,) kérünk mellékelni (takarnetes, ügyfélkapus 
változat is megfelel) valamint az építési terv másolatát bemutatásra. 
Az engedélyezett mértéket meghaladó, illetve attól eltérő célú vízhasználat, vagy szennyvízkibocsátásnál a változás bejelentésének elmulasztása 
szabálysértési eljárást vonhat maga után! 
 


