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ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁS VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÁSRÓL 

1. KÉRELMET BENYÚJTÓ SZEMÉLY ADATAI: 

2. INGATLAN ADATOK AMELYRŐL A TÁJÉKOZTATÁST KÉRI: 

Új épület tervezése, vagy meglévő átalakítása esetén töltendő: 

belterület ☐ külterület ☐ Tervezett lakásszám3:   db 

Pince, szuterén vagy olyan terepszint alatti 

helyiség, ahol szennyvízkibocsájtást tervez 

☐ IGEN                                             ☐ NEM 

Egyéb megjegyzés: 

Meglévő vagy tervezett épület közületi felhasználása esetén: 

Tevékenység rövid leírása: 

Technológiai szennyvíz keletkezési helye:  

Technológiai szennyvíz mennyisége:  (m3/d, L/s) 

Szennyező anyag(ok) megnevezése   

1
Amennyiben már ügyfelünk. 

2
Adat megadása kiemelten fontos és kötelező! 

3
A HÉSZ-ben  engedélyezett lakásszámot nem haladhatja meg! 

3. SZOLGÁLTATÁS TÍPUSÁVAL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁS4: 

Megnevezése 
Mennyisége 

(m3/nap) 6 
Igényelem 

1.   ☐ 

2.    ☐ 

3.  

 

 
☐ 

4.  

 

 
☐ 

Név: Cím: 

Elérhetőség ( e-mail, telefonszám): 

Vevőkód1: Irányítószám: Település: 

Közterület: Házszám: Közterület: 

Lélpcsőház, emelet, ajtó: HRSZ.2: 

Ivóvíz‐szolgáltatás ikermérőn5 mérve

Ivóvíz‐szolgáltatás főmérőn mérve

Felhasználási hely azonosítója:

Ivóvíz‐szolgáltatás mellékmérőn mérve

Felhasználási hely azonosítója:

Ivóvíz‐szolgáltatás elkülönített vízhasználati mérőn keresztül 

http://www.dpmv.hu/
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5. 
 

 
☐ 

6. Tűzivíz szolgáltatás  ☐ 

7. Egyéb:  ☐ 

8. Szennyvíz‐elvezetési és tisztítási szolgáltatás ivóvíz bekötési mérő 

alapján 

 
☐ 

9. Szennyvíz‐elvezetési és tisztítási szolgáltatás ivóvíz ikermérő5 alapján  ☐ 

10. Szennyvíz‐elvezetési és tisztítási szolgáltatás ivóvíz mellékmérő 

alapján. Felhasználási hely azonosítója: 

 
☐ 

 
 

 

 

☐ 

12. Szennyvíz‐elvezetési és tisztítási szolgáltatás szennyvíz‐mérés alapján  ☐ 

13. Szennyvíz‐elvezetési és tisztítási szolgáltatás saját vízkivételi műre 

felszerelt vízmérő alapján 

 
☐ 

4
Egyidejűleg több szolgáltatás is választható 

5
Ikermérőnként több tulajdonos esetén ikermérőnként egy igénybejelentő kitöltendő. 

6
 

4. A FELHASZNÁLÁS JELLEGE: 

☐ Állandó   ☐ Idény jellegű 

5. TÁJÉKOZTATÁS HATÁLYA: 

Kérelmező tudomásul veszi, hogy jelen dokumentum igénybejelentésnek nem minősül, szolgáltatás 

biztosítására nem kötelezi a víziközmű szolgáltatót. Tervezés megkezdését megelőző igénybejelentésre, az 

elláthatóság igazolásának, „Közmű-állásfoglalásnak” nem minősül, erre vonatkozóan az 

„IGÉNYBEJELENTÉS VÍZIKÖZMŰ ‐ SZOLGÁLTATÁSRA” formanyomtatványunk benyújtása 

szükséges. Jelen tájékoztató célja az ingatlan vásárlást megelőző, még nem bejegyzett tulajdonos számára 

lehetőség biztosítása az előzetes szolgáltatási lehetőségek feltérképezésére. 

Tájékoztatásunk 90 napig érvényes. 

Kelt.: 

       

Kérelmező aláírása 

Felhasználási hely azonosítója:

Locsolási célú vízhasználat locsolási mellékmérővel mérve 

Felhasználási hely azonosítója:

mérőn keresztül

Szennyvíz‐elvezetési és tisztítási szolgáltatás elkülönített vízhasználati 11.

Több lakás esetén lakásszám X m3/nap

http://www.dpmv.hu/
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