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KIVITELEZŐI NYILATKOZAT 
VEZETÉK ÉPÍTÉSI MUNKÁIRÓL: 

☐Ivóvíz bekötővezeték   ☐Szennyvíz bekötővezeték 

Kivitelezési tervszám: 

Kivitelezés helye, település: 

Közterület: Házszám, Em., Ajtó: HRSZ1: 

☐Megbízott kivitelező2    ☐Házilagos kivitelező3 

Kivitelező neve: Elérhetősége: 

Kivitelező cég neve: 

Kivitelező (cég) címe, székhelye: 

Felelős műszaki vezető neve4: Kamarai azonosító szám4: 

Felelős műszaki vezető Címe/Székhelye4: 

Létesítmény megnevezése: Szolgáltatási hely kód1: 

Fogyasztó neve: Elérhetősége: 

A fentiekben jelzett építési munka kivitelezője kijelenti, hogy a kivitelezést a vonatkozó szabványoknak, műszak irányelveknek, 

üzemeltetői előírásoknak és az engedélyeztetett tervben foglaltaknak megfelelően I. osztályú minőségben és I. osztályú alapanyagból 

végezte el. A 11/1985 (VI.22.) ÉVM-IPM-KM-MÉM-BKM rendeletben foglaltak szerint a tárgyi létesítményre vonatkozó műszaki 

garanciát vállalja.  

A bekötőcsatorna végéhez a szolgáltatáshatári tisztítóakna tervben jóváhagyott kötéssel lett csatlakoztatva illetve a szabad átfolyás és 

megfelelő lejtés is biztosítva van. A csatorna teljes hosszában semmilyen építési törmelék és egyéb szennyvíznek nem minősülő idegen 

tárgy nincs. 

Mint kivitelező, a leendő tulajdonost tájékoztatta arról, hogy a gravitációs rendszerű szennyvíz-törzshálózat fedlapszintje alatti 

szifonszinttel rendelkező lefolyók esetén a mindenkori felhasználónak (tulajdonosnak) kell az ingatlan elöntés elleni védelmét 

visszaáramlás elleni műszaki védelem beépítésével és jólkarbantartásával biztosítani. A visszaáramlás elleni védelem szükségességére a 

víziközmű szolgáltató (DPMV Zrt.) az üzletszabályzatában, rákötési szándék esetén a terv elbírálásakor, illetve jelen műszaki szemlével 

és átvétellel együtt hívta fel a felhasználó vagy a megbízottja figyelmét! 
1
Kötelezően kitöltendő. 

2
Vízszerelési munka esetén, a vízvezetéken a nyomáspróbát 10 bar próbanyomással megtartottam és a rendszeren nyomásesést nem 

tapasztaltam. Szennyvízcsatorna-szerelési munka esetén a II. pontban feltüntetett ingatlan szennyvíz-bekötővezetékének kivitelezési 

munkái megkezdése előtt a közműhelyzetről tájékozódtam. A keresztező közműveket a munkálatok során nem sértettem meg, 

visszatöltésnél gondoskodtam a védelméről. A tömörítést az érvényes szabályok előírásainak megfelelően végeztem el. Az esetleges 

utólagos burkolatsüllyedésért anyagi és büntetőjogi felelősséget vállalok. 
3
Építési engedély nélkül végezhető építési szakmunkát (pl. korszerűsítést) az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 

LXXVIII. Törvény értelmében csak az végezhet, aki a tevékenységre jogszabályban előírt szakmai feltételekkel rendelkezik. Az 

építmények teherhordó szerkezeteit nem érintő javító, karbantartó, felújító tevékenységet a munka jellegének megfelelő szakmunkás 

képesítéssel rendelkező személy felelős műszaki vezető nélkül is végezhet. Akinek az építőipari kivitelezés a tevékenységi körében nem 

szerepel, illetőleg magánszemély - felelős műszaki irányítása mellett - csak saját célra végezhet építési munkát. A fenti ingatlanon 

megnevezett vízvezeték és/vagy csatornahálózat szerelést a Vízművek által jóváhagyott tervdokumentáció alapján, házilagosan végeztem 

el. A házilagos kivitelezés fenti feltételeit betartottam, jogszabályban előírt szakmai feltételekkel, szakmunkás képesítéssel rendelkezem, 

vagy felelős műszaki vezető irányítását igénybe vettem. A vezetékhálózat építésének befejezését követően a vízvezeték és/vagy 

szennyvízelvezető csatorna rendszert takaratlanul (nyitott munkaárokban) hozzáférhető módon hagytam a helyszíni szemle és a geodéziai 

bemérés biztosítása érdekében. 
4
Házilagos kivitelezés esetén töltendő. 

    

       

Felelős műszaki vezető aláírása2:     

Tulajdonos aláírása:        

Kivitelező aláírása3:

Kelt: 
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