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□ új vízbekötés vízmérő felszereléssel □ vízmérő felszerelés: …..db □ eltérő vízhasználat mérésére vízmérő felszerelés 

  VASIVÍZ 

 Vas megyei Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

 9700 Szombathely, Rákóczi F. u. 19. 

 Tel.: (94) 516 200  Fax: (94) 516-290  Internet: www.vasiviz.hu           UL-UT-0085-M07 

 

Vízbekötés engedélyezési dokumentáció 

 

Érkezett: 20……..év……....……….hó……..……nap         Iktatószám:…………………………………….….. 

 

Munkalap száma:…………………………….. Munkaszám:………………………………….. 

Vevő/fizető azonosító: □□□□□□□□□□        Felhasználási hely azonosító: □□□□□□ 

 
I. IGÉNYBEJELENTÉS 

 

 

Igénybejelentő adatai 

Név/Cégnév:................................................................... Képviseletre jogosult1: ................................................................. 

Születési hely: (magánszemély esetén) ............................................................. Születési dátum: ......... ............................. 

Anyja neve: (magánszemély esetén)...................................................................................................................................... 

Telefonszám: ........................................................... Email cím: .......................................................................................... 

Cégjegyzék száma:1 ................................................. Adószám:1 .......................................................................................... 

Lakcím/székhely:  

□□□□ .................................................., ..........................................út/utca/tér/krt…….….….hsz. ……..em./ajtó 

Levelezési cím:2  

□□□□ .................................................., ..........................................út/utca/tér/krt…….….….hsz. ……..em./ajtó 
1: Csak gazdálkodó szervezetek esetén töltendő ki. 2: Csak akkor kell kitölteni, ha a levelezési cím eltér a lakcímtől/székhely címétől. 

Igénybejelentéssel érintett ingatlan adatai 

Ingatlan címe: 

□□□□…………………….település………………..…….út/utca/krt/tér……..…hsz. …….em./ajtó……..… hrsz. 

Igénybejelentő jogállása a felhasználási helyet illetően: 

□ Tulajdonos  □ Bérlő  □ Meghatalmazott  □ Egyéb jogcímen használó 

Ingatlan tulajdonosának neve:.……………………………………………………………………..……………………… 

Felhasználás célja:  □ lakossági □ nem lakossági □ lakossági felhasználás továbbértékesítéssel 

Nem lakossági felhasználás esetén: 

Tervezett ivóvízigény: ………. m3/nap   Kibocsátandó szennyvízmennyiség: ……….m3/nap 

TÁJÉKOZTATÓ 

- Amennyiben az igénybejelentő NEM az ingatlan TULAJDONOSA, az igényléshez mellékelni kell a Tulajdonos 

hozzájáruló nyilatkozatát vagy meghatalmazását. Több tulajdonos esetén minden ingatlantulajdonos hozzájáruló 

nyilatkozata szükséges! A hozzájáruló nyilatkozat nélkül az igénylés érvénytelen! 

- Az igénybejelentéshez 60 napnál nem régebbi ingatlan nyilvántartási térképmásolat szükséges. 

- Egy felhasználási helyen belül a nem lakossági felhasználók ivóvízhasználatát külön bekötési vízmérővel vagy 

mellékvízmérővel kell mérni. (Pl.: társasház alatti üzletek esetén, családi háznál vállalkozás létesítése esetén, stb…) 

HOZZÁJÁRULÁSI NYILATKOZAT 

Hozzájárulok ahhoz, hogy a VASIVÍZ ZRt. munkatársai, vagy megbízottjai a megadott elérhetőség(ek)et, adatokat 

(telefonszám, e-mail cím) nyilvántartásában rögzítse, és azokat a víziközmű-szolgáltatás jogviszony keretében a 

szolgáltatással, ügyintézéssel kapcsolatos tájékoztatás, illetve a szolgáltatással összefüggő igények érvényesítése céljából 
kezelje.              

    hozzájárulok              nem járulok hozzá.     ………………………………………. 
    Igénybejelentő 

 

http://www.vasiviz.hu/
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A csatlakozó hálózat illetve a házi ivóvízhálózat általános műszaki jellemzői 

 

Az ingatlanon található:  □  ásott vagy fúrt kút  □ nem közműhöz kapcsolódó magán vízvezeték

  

Az ingatlanon csatlakozó hálózat, illetve házi ivóvízhálózat:  □ van    □ nincs 

A meglévő/megépítendő akna:  □  vasbeton   □  műanyag 

Házi ivóvízhálózat anyaga: ……………………………………………………………………………….………..……. 

 

Egyéb észrevételek:………………….……………………………………………………………….…………..….…… 

 

……………………………………………………………………………………………………………..………..……. 

 

- Saját kúttal, vagy egyéb vízbázissal rendelkező házi vízellátó rendszer a közüzemi vízellátó rendszerre kapcsolt 

bekötés vezetékeivel nem köthető össze! 

- Mint Igénybejelentő kijelentem, hogy a belső berendezések szerelése szakipari munkával, az előírásoknak 

megfelelő szabványos anyagból készül/készült. 

- Amennyiben az ingatlan saját kúttal rendelkezik, és a keletkezett szennyvizeket részben/egészben a közcsatornába 

kívánja vezetni, társaságunkkal egyeztetett helyen, hiteles vízmérővel kell a vízmennyiséget mérni, mely a 

csatornadíj számlázás alapját képezi. Ezen vízmérő beépítésének, hitelesítésének költsége a felhasználót terheli. 

Tájékoztatjuk, hogy a mérés kialakításának elmaradása szerződésszegésnek minősül, Üzletszabályzatunk 14.3  

fejezete alapján kötbért érvényesítünk. 

 

A bekötéssel kapcsolatos árajánlatot az alábbiak figyelembevételével kérem elkészíteni: 

 

  □ földmunkával  □ földmunka nélkül  □ vízmérő akna kiépítésével 

 

 

Dátum: 20…..  év …….………. hó .…… nap 

 

 

  .............................................................  

                 Igénybejelentő 
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VASIVÍZ ZRt. tölti ki! 

Az igénybejelentéssel kapcsolatos megállapítások 

(A négyszögbe írt „x” jellel jelölje a választ) 

          Igen Nem 

A víziközmű-hálózat műszaki állapota az igényelt szolgáltatás teljesítésére alkalmas     
Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás fizetési kötelezettség fennáll     
- amennyiben fennáll, mentes a térítés alól     
Műszakilag elérhető szolgáltatás rendelkezésre áll     
A bekötővezeték létesítésének műszaki feltételei biztosítottak     
A szomszédos ingatlan tulajdonosának hozzájáruló nyilatkozata, amennyiben a bekötés érinti, rendelkezésre áll     

Adott felhasználási helyen lejárt határidejű díjtartozás áll fenn     
Bekötővezeték kiépítése vagy átépítése szükséges, és annak költségeit a bejelentő vállalja     

 

Az igénybejelentést elfogadom  □ 

Az igénybejelentést az alábbi feltételekkel fogadom el: □ 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Az igénybejelentést elutasítom  □ 

Dátum: 20….. év …….………. hó .…… nap  

        ………………………………………………………  

          VASIVÍZ ZRt. 

         Név: ……………………………… 

         Beosztás: …………………………  

Az igénybejelentés elfogadása esetén a megrendeléshez az alábbi dokumentumok szükségesek: 
- Lakossági felhasználó esetén megrendelő személyi igazolványa és lakcímkártyája. 

- Nem lakossági felhasználó esetén cégbírósági bejegyzés másolata, aláírási címpéldány vagy megbízólevél, vagy 

kinevezési okmány másolata. 

- 60 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolata. 

- Szakági tervező által készített és társaságunk által jóváhagyott terv. 

- Amennyiben az Igénybejelentő NEM az ingatlan TULAJDONOSA, mellékelni kell a Tulajdonos hozzájáruló 

nyilatkozatát vagy meghatalmazást. Több tulajdonos esetén minden ingatlantulajdonos hozzájáruló nyilatkozata 

szükséges! 

- Amennyiben a tárgyi ingatlan nem a víziközmű-törzshálózat mentén fekszik, a bekötés csak a szomszédos 

ingatlan tulajdonosának hozzájárulásával valósítható meg. Ehhez az érintett ingatlantulajdonosok közötti 

megállapodás (szerződéses szolgalom) bemutatása után tudunk hozzájárulni. A szerződés tartalmi elemeire 

vonatkozó szabályokat a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 55/A. §-a és e törvény 

rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 76. § (5), (6) és (7) bekezdései 

tartalmazzák. A megállapodást és a szolgalom alapítás iránti ingatlan nyilvántartási kérelemnek a megyei  

kormányhivatal ingatlanügyi hatáskörében eljáró járási hivatala által érkeztetett másolatát társaságunkhoz 

benyújtandó megrendeléshez csatolni kell. 

- Ellátásért felelős települési önkormányzat vagy a víziközmű társulat hozzájáruló nyilatkozata. 

- Víziközmű-fejlesztési hozzájárulásra kötelezett igénybejelentés esetén a hozzájárulás befizetése. 
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II. ÚTMUTATÓ 

 

Kérjük, hogy a zavartalan ivóvízszolgáltatás érdekében az ÚTMUTATÓ-t szíveskedjék figyelmesen 

áttanulmányozni! 

 

1. Új vízbekötés létesítésére vonatkozó igényt a „Vízbekötési engedély dokumentáció” nyomtatvány kitöltésével lehet 

bejelenteni. 

2. Társaságunk új vízbekötési megrendelést csak a helyi önkormányzat/víziközmű-társulat által adott előzetes írásos 

hozzájárulás birtokában fogad el.  

3. A közműves ivóvízellátást a hatályos jogszabályok szabályozzák részletesen. Ennek értelmében minden ingatlanhoz 

külön-külön ivóvíz bekötővezetéket kell létesíteni. Ettől eltérni csak indokolt műszaki okból, a VASIVÍZ ZRt. 

hozzájárulásával lehetséges. Szomszéd telken keresztül a bekötés műszakilag és gazdaságilag elfogadható megoldási 

lehetőség hiányában az ingatlantulajdonosok megállapodása alapján, szolgalmi jog bejegyzését követően végezhető el. 

Megállapodás hiányában az illetékes járási hivatal a szomszédos telek tulajdonosát a vízvezeték elhelyezésének tűrésére 

kötelezheti, ha a bekötővezeték megvalósítása és üzemeltetése az ingatlan rendeltetésszerű használatát nem zárja ki, 

vagy lényegesen nem akadályozza. 

4. Új felhasználó vízszükségletét biztosító vízbekötés csak az 58/2013. (II.27.) Kormányrendelet előírásainak megfelelő 

és a VASIVÍZ ZRt. által jóváhagyott bekötési terv alapján létesíthető. Azon ingatlanok esetén, ahol a bekötővezeték a 

közüzemi vízellátó vezetékkel együtt elkészült, és a geodéziai bemérése megtörtént, bekötési tervet nem kell készíteni. 

5. A bekötés készítésekor a közút/közterület kezelőjétől hozzájárulást kell kérni a bekötővezeték létesítése során 

szükségessé váló közterület használathoz. 

6. A vízbekötés elkészítését a VASIVÍZ ZRt. által jóváhagyott bekötési terv és a különböző hozzájárulások birtokában 

lehet kezdeményezni. 

7. A ivóvíz-bekötővezeték kiépítését, fertőtlenítését, a helyszíni szemlét, a nyomáspróbát, a működőképességi és 

vízzárósági próbát, a geodéziai bemérést és a vízmérési helyen a bekötési vízmérő beszerelését társaságunk vagy az 

igénybejelentő által megbízott, kivitelezési jogosultsággal rendelkezők nyilvántartásában szereplő vízszerelő végezheti. 

A vízmérő akna megépítését, a bekötővezeték kiépítéséhez szükséges földmunka elvégzését a megrendelő vagy a 

VASIVÍZ ZRt.-nél történő megrendelés esetén a társaság biztosítja.  

8. A vízmérőakna vízzáró kialakítással, vasbetonból vagy műanyagból készülhet. A vízmérőakna anyagát és méretét a 

tervezett bekötés kialakításának megfelelően a szolgáltató határozza meg. A vízmérőakna kialakítása, elhelyezése, a 

bekötővezeték nyomvonala a bekötési terv alapján alakítandó ki. 

9. Az akna méretének legalább 80x120x120 cm hasznos méretűnek kell lennie, a vízmérő, a szükséges szerelvények 

elhelyezése és a biztonságos munkavégzés érdekében. 

10. Az akna méretének lehetővé kell tennie a biztonságos lejutást és a biztonságtechnikai szempontból megfelelő 

munkavégzést, szerelést. 

11. A bekötés előtt el kell készíteni a terv szerinti vízmérő aknát és a belső vezetéket. Amennyiben a belső hálózat már 

kiépítésre került, a belső vezeték min. 20 cm-rel érjen be a vízmérő aknába. Az aknában a vízmérési hely kialakítását 

társaságunk végzi. A bekötés csak műszakilag hibátlan és teljesen kész akna esetén végezhető el. 

12. A közterületi munkaárok kiásását a közterület/közút kezelők által megadott engedély alapján lehet elvégezni! A 

bekötővezeték munkaárkának kiásását csak társaságunkkal egyeztetett időpontban végezze el!  
13. A keresztezéseket a terv műszaki előírásai szerint kell kialakítani.  

14. Köves, építési törmelékes talaj esetén a VASIVÍZ ZRt. által biztosított homokkal társaságunk szakemberei végzik el a 

bekötőcső körüli visszatöltést 20 cm-es vastagságban. 

15. A vízbekötés társaságunk által végzett munkarészei a vonatkozó jogszabályok alapján kerülnek számlázásra. A 

vízbekötési munkákhoz szükséges szerelési anyagokat társaságunk biztosítja, melynek fedezete a megrendelő által 

fizetett előleg. 

16. Saját kúttal vagy egyéb vízbázissal rendelkező házi vízellátó rendszer a közüzemi vízellátó rendszerre kapcsolt 

bekötés vezetékeivel nem köthető össze! 

17. Amennyiben az ingatlan saját kúttal rendelkezik, és a keletkezett szennyvizeket részben/egészben a közcsatornába 

kívánja vezetni, társaságunkkal egyeztetett helyen, hiteles vízmérővel kell a vízmennyiséget mérni, mely a csatornadíj 

számlázás alapját képezi. Ezen vízmérő beépítésének, hitelesítésének költsége a felhasználót terheli. Tájékoztatjuk, hogy 

a mérés kialakításának elmaradása szerződésszegésnek minősül, Üzletszabályzatunk 14.3 fejezete alapján kötbért 

érvényesítünk.  

18. A szolgáltatási jogviszony a vízbekötés elkészültével illetve a Megrendelő által történő igazolásával, a közszolgáltatási 

szerződés aláírásával jön létre. 

             VASIVÍZ ZRt. 

A fenti ÚTMUTATÓ-ban foglaltakat áttanulmányoztam és tudomásul vettem: 

        …………………………………………………. 

          Igénybejelentő 
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III. NYILATKOZAT A TERVDOKUMENTÁCIÓ ELFOGADÁSÁRÓL 

 

A VASIVÍZ ZRt. mint Szolgáltató nyilatkozik, hogy a .……………………………………….……………….…...... 

(bekötéssel érintett ingatlan címe) alatti ingatlan vízbekötése a  

…………………………………..……….. tervező által készített, ………………………….számú tervdokumentáció 

alapján megvalósítható. 

 

Dátum: 20….. év ……………………….hó …………..nap. 

 

         ……………………………………………….. 

           VASIVÍZ ZRt.  

          Név: …………………………………. 

          Beosztás: ……………………………. 

 

IV. ÁRAJÁNLAT 

 

 

A VASIVÍZ ZRt. árajánlata: ……………………,- Ft + ÁFA: …………………………….,- Ft azaz 

………………………………………………………………. forint. 

Jelen árajánlat 30 napig érvényes! 

 

Dátum: 20… év ……………………………hó ……………nap. 

 

         …………………………………………. 

           VASIVÍZ ZRt. 

          Név: ……………………………… 

          Beosztás: ………………………… 

 

A vízbekötési munkálatok kivitelezésével megbízom: 

□VASIVÍZ ZRt.-t 

□Kivitelezési jogosultsággal rendelkezők nyilvántartásában szereplő vízszerelőt: 

………………………………………….………..…….. 

 

 

Dátum: 20… év ……………………………hó ……………nap. 

 

        …………………………………………………..……. 

          Igénybejelentő 
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V. MEGRENDELÉS 

Az Igénybejelentő elfogadja a VASIVÍZ ZRt. árajánlatát és megrendeli az ivóvíz bekötés létesítését. A megállapított 

előleget befizeti és vállalja, hogy a munka elvégzését követően a tényleges költségeket tartalmazó végszámla és a 

befizetett előleg közötti esetleges különbözetet a végszámla alapján a VASIVÍZ ZRt. részére megfizeti. 

 

A bekötés létesítésének megrendeléséhez rendelkezésre áll: 

□Tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatok (amennyiben az igénybejelentő nem az ingatlan tulajdonosa). 

□60 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolat 

□Jóváhagyott kiviteli terv 

□A bekötés létesítés díjának befizetését igazoló szelvény, utalási bizonylat 

□Szomszédos ingatlan igénybevételével történő bekötés esetén megállapodás, szolgalmi jog bejegyzésről igazolás 

□A víziközmű-fejlesztési hozzájárulás fizetésére kötelezett esetén a díj befizetését igazoló szelvény, utalási bizonylat 

 

A Megrendelő ……..... év …………hó ……… napon befizetett ……………….…………,- Ft, azaz 

…………………………………………………. forint bekötési előleg díjat. 

Előlegszámla száma: ...…………………………………….….. 

 

A VASIVÍZ ZRt. mint Szolgáltató, valamint a Megrendelő megállapodnak abban, hogy a megrendelés tárgyát képező 

munkát az elkészített és a Szolgáltató által jóváhagyott terv figyelembevételével készíti el a Kivitelező. 

 

 

Dátum: 20…. év …………………… hó …………………. nap. 

 

 …………………………………….    …………………………………………………. 

  Megrendelő        VASIVÍZ ZRt.  

          Név: ……………………………… 

          Beosztás: …………………………. 

VI. ÜZEMELTETŐI NYILATKOZAT 

 

A vízbekötés üzembe helyezése előtt nyomáspróbát és geodéziai bemérést kell végezni, melyeket a VASIVÍZ ZRt. 

vagy annak megbízottja, illetve a Megrendelő által kiválasztott, kivitelezési jogosultsággal rendelkezők 

nyilvántartásában szereplő vízszerelő végez el! 

 

Bekötés létesítésének dátuma: …… év …….. hó …. nap. 

Bekötést végző neve, beosztása: …………………………………………………………………….………………… 

Az elkészült ivóvíz-bekötés a Szolgáltató ellenőrző vizsgálatai alapján: 

□ megfelelő, azt üzemeltetésre a VASIVÍZ ZRt. átveszi. 

□ nem megfelelő: …………………………………………………………….………………………………………… 

 

Dátum: 20…..  év …….………. hó .…… nap 

 

         …………………………………………… 

           VASIVÍZ ZRt.  

          Név: ……………………………… 

          Beosztás: ………………………….. 
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VII. A BEKÖTÉS ÉRTÉKE 

 

A VASIVÍZ ZRt. által kiállított végszámla összege (előleg levonása nélküli összeg): …………..…….,- Ft + ÁFA: 

………………………...…,- Ft, azaz …………………………………………………………………………………. forint. 

A végszámla száma: …………………………………………… 

 

VIII. MEGRENDELŐI NYILATKOZAT 

 

Alulírott Megrendelő kötelezettséget vállalok arra, hogy a VASIVÍZ ZRt. által jóváhagyott terv alapján megvalósított 

vízbekötés tulajdonjogát – a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény alapján – a bekötés üzembe 

helyezésének időpontjában a területileg illetékes ellátásért felelős helyi önkormányzat részére szerződéssel térítésmentesen 

átruházom.  

 

Dátum: 20..,... év ……………………..hó ………………….. nap. 

       ……………………………………………………….. 

         Megrendelő aláírása 

 

A”Vízbekötési engedély dokumentáció” mellékletét képezik: 

- Vízmérő szerelési lap(ok) 

- Közszolgáltatási szerződés (ek) 

- Ingatlan vízbekötési terve 


