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TERVEZŐI MŰSZAKI NYILATKOZAT 

1. TERVEZETT VEZETÉK 

☐Ivóvíz bekötővezeték     ☐Szennyvíz bekötővezeték 

TERVEZŐ ADATAI: 

Tervszám: Tervező kamarai száma: 

Tervező neve: 

Tervező elérhetősége (telefon,e-mail): 

Tervező címe: 

FELHASZNÁLÓ ADATAI: Vevőkód0: 

Fogyasztó neve: Felhasználó elérhetőségei: 

SZOLGÁLTATÁSI HELY ADATAI: 

Település: Közterület: 

Házszám: Helyrajzi szám1: 

2. A KÉRDÉSEK A TERVEZETT ÁLLAPOTRA VONATKOZNAK. 

IVÓVÍZ BEKÖTÉS 

Ivóvíz hálózatra bekötést, belső hálózatot 

stb. terveztem:  
☐Igen ☐Nem 

Tervezett, vagy meglévő ivóvíz bekötés 

típusa: 

☐Főmérő ☐Almérő 

☐Ikresítés ☐Egyéb: 

Napi vízigény és óracsúcs mennyisége: m3 /nap liter/s 

Visszacsapó szelep: ☐Van ☐Nincs 

Hálózati vízen kívül más vízszerzési mód: ☐Van ☐Nincs 

A vízszerzés módja2: 
☐Kút ☐Csapadék 

☐Egyéb: 

A belső hálózat, amiből az idegen víz 

származik, össze van kötve a közüzemi 

hálózattal2: 
☐Igen ☐Nem 

Amennyiben össze vannak kötve a 

hálózatok, van a két rendszer között 

visszacsapó szelep beépítve: 
☐Igen ☐Nem 

Telki vízmérő a szennyvízhálózatba jutó 

idegen vizek mérésére2: 
☐Van ☐Nincs 

Fogyasztási hely kód3: 
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SZENNYVÍZBEKÖTÉS 

Szennyvízelvezető hálózatra bekötést, belső 

hálózati elemet stb. terveztem: 
☐Igen ☐Nem 

Az ingatlan vagymeglévő,

szennyvízbekötése: 

☐Gravitációs ☐Átemelt 

☐Részben átemelt ☐Nyomott 

A szennyvíz mennyisége  m3 /nap Qmax  liter/s 

Csapadékvíz a szennyvízelvezető 

rendszerbe be van-e kötve: 
☐Igen ☐Nem 

A szennyvíz ejtővezeték a tető fölé ki van-e 

szellőztetve: 
☐Igen ☐Nem 

légbeszívóA szennyvízvezetékhez

kapcsolódik-e  
☐Igen ☐Nem 

Az ingatlanon a közcsatorna fedlapszintje 

alatti szifonszint vagy tisztító-

ellenőrzőnyílás felső peremszint: 
☐Van ☐Nincs 

Az elöntés elleni védelem: ☐Van ☐Nincs 

A védelem módja: 
☐Visszacsapó szelep ☐Átemelés 

☐Egyéb: 

Nem kommunális szennyvíz az ingatlanon 

keletkezik-e: 
☐Igen ☐Nem 

A nem kommunális szennyvíz4 mennyisége: m3 /nap Qmax   liter/s 

műtárgyEgyéb beépített 5: (pl.:zsírfogó, 

olajfogó, stb.) 
☐Van ☐Nincs 

0
 Amennyiben már szerződött partnerünk

 

1
Kötelezően kitöltendő mező! 

2
Kérjük a mérőhöz kapcsolódó dokumentumokat mellékelni. 

3
Amennyiben már meglévő mérővel rendelkezik.. 

4
Kérjük a nem kommunális szennyvíz keletkezési körülményeinek és az előkezelés módjának leírását mellékelni. 

5
Amennyiben van egyéb beépített műtárgy annak a leírását és műszaki paramétereit kérjük mellékelni. 

Nyilatkozatomban megnevezem az általam tevezett és a már meglévő műtárgyakat, 

nyomvonalakat és azok műszaki paramétereit. Felelősséget vállalok a mellékelt műszaki leírásban 

foglaltakért, és az általam tervezett víziközmű szakági műtárgyakért. 

Egyéb megjegyzés: 

  

      

Tervező aláírása 

Kelt.:

http://www.dpmv.hu/
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