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Adószám: 23967531-2-13 Cégjegyzékszám: 13-10-041281 

Telefon: 06-29-340-010 Fax: 06-29-341-518 

Web: http://www.dpmv.hu 

IGÉNYBEJELENTÉS 

VÍZIKÖZMŰ‐SZOLGÁLTATÁSRA 

NEM LAKOSSÁGI IGÉNYBEJELENTŐ (későbbiekben: KÖZÜLETI FELHASZNÁLÓ) RÉSZÉRE 

Iktatószám:    

Víziközmű szolgáltatási igényt jelentek be az alábbiakban részletezettek szerint: 

1. IGÉNYBEJELENTÉST FOGADÓ VÍZIKÖZMŰ‐SZOLGÁLTATÓ: 

Cégnév: DPMV Zrt. Cégjegyzékszám: 13‐10-041281 

Székhely

: 

2360 Gyál, Kőrősi út 190. Adószáma: 23967531‐2‐13 

2. A NEM LAKOSSÁGI IGÉNYBEJELENTŐ (KÉSŐBBIEKBEN: KÖZÜLETI 

FELHASZNÁLÓ) ADATAI: 

Nem lakossági felhasználó, gazdálkodó olyan gazdasági tevékenység végzésére jogosult magánszemély, 

gazdálkodó szervezet, amely gazdasági tevékenység érdekében veszi igénybe a víziközmű-szolgáltatást és 

a 2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról szóló jogszabály szerint víziközmű fejlesztési 

hozzájárulás fizetésére kötelezett. 

Nem lakossági felhasználó, közintézmény: víziközmű fejlesztési hozzájárulás fizetésére nem kötelezett. 

Egyéni vállalkozó adatai 

Név: Anyja neve: 

Születési hely: Születési idő: 

Vállalkozás székhelye: Lakcím: 

Levelezési cím: Vállalkozói eng.szám: 

Személyi ig. száma: Tevékenységi kör: 

Telefonszám1: E‐mail cím1: 

Számlavezető pénzintézet: Adószám: 

Gazdálkodó szervezet/Közintézmény/Intézmény adatai 

Cég neve: Cégjegyzékszám: 

Cég székhelye: Cég adószáma: 

Cég levelezési címe: 

Cégképviselő neve: Személyi ig. száma: 

Tevékenységi kör: Telefonszám1: 

E‐mail cím1: Számlavezető pénzintézet: 

Pénzintézeti számla száma: 

Amennyiben nem a közületi felhasználó jár el 

Megbízott neve: Személyi ig. száma: 

Tevékenységi kör: Telefonszám1: 

E‐mail cím1:  
1
Adat megadása kiemelten fontos és kötelező! 

http://www.dpmv.hu/
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100209.tv
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3. NYILATKOZAT 

Jelen bejelentés aláírásával hozzájárulok ahhoz, hogy a DPMV Zrt. a mindenkori adatvédelmi törvény és a 

DPMV Zrt. ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT‐a” előírásainak megfelelően a víziközmű-szolgáltatással 

kapcsolatos folyamatok során személyes adataimat kezelje. 

4. AZ INGATLAN ADATAI, MELYRE A VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÁST IGÉNYLI:  

Vevőkód2: Irányítószám: Település: 

Közterület: Házszám Lépcsőház, emelet, ajtó: 

HRSZ. 1: belterület ☐ külterület ☐ 

Pince, szuterén vagy olyan 

terepszint alatti helyiség, ahol 

szennyvízkibocsájtást tervez 
☐ IGEN  ☐ NEM Tervezett lakásszám3:  db 

Egyéb megjegyzés: 

Tevékenység rövid leírása: 

Technológiai szennyvíz keletkezési helye:  

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

Szennyező anyag (ok) megnevezése  

1
Adat megadása kiemelten fontos és kötelező! 

2 Amennyiben már ügyfelünk 
3
A HÉSZ-ben engedélyezett lakásszámot nem haladhatja meg! 

5. AZ IGÉNYBEJELENTŐ JOGÁLLÁSA A FELHASZNÁLÁSI HELYEN 

Tulajdonosok: Tulajdoni arányok: 

Bérlők: 

Egyéb jogcímen használók: 

HA AZ IGÉNYBEJELENTŐ NEM TULAJDONOS: 

A FELHASZNÁLÁSI HELY TULAJDONOSA (1/1), VAGY 

A LEGNAGYOBB TULAJDONI HÁNYADDAL RENDELKEZŐ TULAJDONOSTÁRSA: 

Név: Anyja neve: 

Születési hely: Születési idő: 

Lakcím: 

Levelezési cím: Tulajdoni aránya: 

http://www.dpmv.hu/
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Az ingatlantulajdonos/résztulajdonos az igényelt víziközmű szolgáltatás teljesítéséhez hozzájárul. 

    ☐ IGEN    ☐ NEM 

6. AZ IGÉNYELT VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÁS*: 

Megnevezése   
Igényelem 

1. Ivóvíz‐szolgáltatás főmérőn mérve.  ☐ 

2. Ivóvíz‐szolgáltatás ikermérőn5 mérve.  ☐ 

3. Ivóvíz‐szolgáltatás mellékmérőn mérve. 

Felhasználási hely azonosítója: 

 
☐ 

4. Ivóvíz‐szolgáltatás elkülönített vízhasználati mérőn keresztül. 

Felhasználási hely azonosítója: 

 
☐ 

5. Locsolási célú vízhasználat locsolási mellékmérővel mérve. 

Felhasználási hely azonosítója: 

 
☐ 

6. Tűzivíz szolgáltatás  ☐ 

7. Egyéb:  ☐ 

8. 
 

 
☐ 

9. Szennyvíz‐elvezetési és tisztítási szolgáltatás ivóvíz ikermérő5 

alapján 

 
☐ 

10. Szennyvíz‐elvezetési és tisztítási szolgáltatás ivóvíz mellékmérő 

alapján. Felhasználási hely azonosítója: 

 
☐ 

11. Szennyvíz‐elvezetési és tisztítási szolgáltatás elkülönített 

vízhasználati mérőn keresztül. 

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 (Megfelelő kipipálandó!) 

5
Ikermérőnként több tulajdonos esetén ikermérőnként egy igénybejelentő kitöltendő. 

6
 

7. A FELHASZNÁLÁS JELLEGE: 

☐ Állandó   ☐ Idényjellegű  

(m3/nap) 6

Mennyisége  

Több lakás esetén lakásszám X m3/nap

alapján

Szennyvíz‐elvezetési és tisztítási szolgáltatás ivóvíz főmérő 

http://www.dpmv.hu/
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8. CSATOLT DOKUMENTUMOK: 

Kérem a víziközmű-szolgáltatót igénybejelentésem kedvező elbírálására. 

9. IGÉNYBEJELENTŐ NYILATKOZATA: 

Tudomásul veszem, hogy igénybejelentésemet a víziközmű-szolgáltató a hatályos jogszabálynak 

megfelelően bírálja el. 

Tudomásul veszem, hogy ha a felhasználási helyen lejárt határidejű vagy vitatott számlatartozást tart 

nyilván a víziközmű-szolgáltató, az igénybejelentést elutasíthatja. 

Ha a törzshálózat műszakilag nem elérhető a víziközmű-szolgáltató az igénybejelentést elutasítja. Ha a 

víziközmű-szolgáltató igénybejelentésemet elfogadja, abban az esetben ÜZLETSZABÁLYZATA szerint 

a bekötési tervet, az ott megjelölt jogosultsággal rendelkező tervezővel elkészíttetem, majd az általa 

egyeztetett és a víziközmű-szolgáltató által jóváhagyott terv csatolásával az igényelt bekötést bejelentem, 

megrendelem. 

Vállalom, hogy a víziközmű fejlesztési /érdekeltségi hozzájárulást/ csatlakozási díjat víziközmű társulatnak, 

helyi önkormányzatnak víziközmű‐szolgáltatónak megfizetem. 

Vállalom, hogy a víziközmű-szolgáltatónak a megrendelt bekötés vagy az átvétel költségét számla 

ellenében megfizetem. 

Kötelezettséget vállalok arra, hogy a szolgáltatói hozzájárulás szerint megvalósított víz‐ és/vagy 

szennyvízbekötés tulajdonjogát –a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény alapján‐ a 

bekötés üzembehelyezésének időpontjában az ellátásért felelős helyi önkormányzat részére szerződéssel 

térítésmentesen átruházom. 

Kelt.:    

       

Igénybejelentő aláírása 

       

 

Tulajdoni lap-másolat 60 napnál nem régebbi 

(Takarnetről megfelelő) 
☐ Tulajdoni lap 

☐ Ingatlan-nyilvántartási 

térképmásolat 
Ha nem a tulajdonos az ügyintéző meghatalmazás ☐ 
Több tulajdonos esetén tulajdonosi hozzájárulás ☐ 
Cég esetén cégkivonat, aláírási címpéldány ☐ 
Önkormányzati hozzájárulás, vagy érdekeltségi 

hozzájárulás megfizetésének igazolása 
☐ 

Szükség esetén beleegyező nyilatkozat ☐ 
Szolgáltatás megrendelő (Amennyiben féléven belül 

tervezi víziközmű szolgáltatásának kiépítését) 
☐ 

Eljáró személy aláírása7

7Amennyiben az eljáró személy a meghatalmazott, akkor elegendő a meghatalmazás, nem szükséges a tulajdonos aláírása.

http://www.dpmv.hu/
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