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Bemérés helyszíne 

Irányítószám: Település: 

Hrsz: Házszám:  

Magánszemély esetén: 

Név: Anyja neve: 

Születési helye, ideje: Telefon: 

Adószám:: E-mail cím: 

Cég esetén: 

Név: 

Adószám: Cégjegyzékszám: 

Lakcím/Székhely 

Település: Közterület: Házszám: 

Emelet, ajtó, lh. stb.: Elérhetőség: 

Levelezési cím: 

Település: Közterület: Házszám: 

Emelet, ajtó, lh. stb.: 

 

   

  

 
 

 
 

 

   

 

 

      
 Aláírás 

Em.,ép., ajtó:

*Az alábbi adatok kitöltése

geodéziai bemérés díját, 12 500 Ft. + ÁFA megfizetem. *

☐ A DPMV Zrt. Geodéziai csoportjával végeztetem a geodéziai bemérést. Tudomásul veszem, hogy a 

későbbi, mint a munkaárok rendelkezésre állásának bejelentésétkövető 30. nap. „

rendelkező  vízszerelők  nyilvántartásában  szereplőszemély  végzi,  amelynek  megvalósítása  nem  lehet 
általa  megbízott  vállalkozó  vagy azigénybejelentő  által  kiválasztott,  a  kivitelezési  jogosultsággal 
geodéziai bemérést és a vízmérési helyen a bekötési vízmérő beszerelését a víziközmű-szolgáltató, az 
fertőtlenítését,  a  helyszíni  szemlét,  a  nyomáspróbát,  a  működőképességi  és  vízzárósági  próbát,  a 
„  A  kiásott,  nyílt  és  biztonságos  munkavégzésre  alkalmas  munkaárokban  a bekötővezeték  kiépítését, 
Az 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet 55/B. § (1) értelmében:

  NYILATKOZAT

NYÍLTÁRKOS GEODÉZIAI BEMÉRÉSRŐL SZÓLÓ

Kelt.:

  Kérjük a megfelelő négyzetbe írt „X” jellel jelezze választását!

További információért keresse a Geodéziai csoportot a geodezia@dpmv.hu e-mail címen.

A  geodéziai  bemérési  dokumentációtartalmi  követelménye  a www.dpmv.hu honlapon  megtalálható. 
  geodéziaidokumentációhoz.

 a  földmérői  jogosultsággal  rendelkező  személy  igazolványának  másolatát  csatolni  kell  a

geodéziai bemérést követően a 12 500 Ft. + ÁFA számlázásra kerül;

 ha a geodéziai dokumentáció nem kerül átadásra a feltárást követő 30 napon belül, az utólagos  

 a geodéziai bemérésről készült dokumentáció benyújtásának határideje a feltárást követő 30 nap;

rendelkező személlyel végeztetem a házi bekötővezetékgeodéziai bemérését. Tudomásul veszem, hogy:

☐ Nem a DPMV Zrt. Geodéziai csoportjával, hanem egy általam kiválasztott, földmérői jogosultsággal 
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