
 

 

 

Érd és Térsége Víziközmű Kft. 
2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c. 

Telefon: +36 23 521751 • Fax: +36 23 521759 

E-mail: ugyfelszolgalat@erdivizmuvek.hu, www.erdivizmuvek.hu   

Igénybejelentés közműves ivóvízbekötésre 

Átvevő ügyintéző: 

 

Átvétel dátuma:  

 Alulírott Igénybejelentő az alább megjelölt ingatlanra bejelentem a közműves ivóvíz bekötési igényemet. 

Vízbekötés helye: 

    

Helység:   

Közterület neve/jellege:   

Házszám/épület/emelet/ajtó:   Helyrajzi szám:   

Igénybejelentő adatai 

Név/Cégnév:   

Cím/Székhely:         Helység:   

Közterület neve/jellege:   

Házszám/épület/emelet/ajtó:   Telefonszáma:   

Adószám:   Cégj.v. Nyilvánt. sz.:   

Bankszámlaszám: 

 

-   -   

A szerződő Felhasználó adatai 

Név/Cégnév:   

Cím/Székhely:         Helység:   

Közterület neve/jellege:   

Házszám/épület/emelet/ajtó:   Telefonszáma:   

Anyja neve:   Szül. hely, idő:   

Adószám:   Cégj. v. Nyilvánt. sz.:   

Bankszámlaszám: 

 

-   -   

Eljáró képviselő, név: 

 Eljáró személy címe:         Helység:   

Közterület neve/jellege:   

Házszám/épület/emelet/ajtó:   Telefonszáma:   

Felhasználás jellege:    lakossági   intézményi    vállalkozási    építési célú 

Lakás(ok) száma: meglévő:   db építendő:   db   

Lakás(ok) építésének várható befejezési időpontja:   év   hónap 

A Felhasználó ingatlanhasználatának jellege:   tulajdonos   bérlő   haszonélvező  egyéb: 

Nem lakossági felhasználás esetén az igényelt ivóvíz kapacitás mennyisége:   m
3
/nap 

Igényelt tűzivíz kapacitás:  liter/sec. 

Tervezett vízmérőakna típusa:   beton/vasbeton (saját kivitelezés)   megvásárolt műanyag (mászható, járható) 

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy az adatok a valóságnak megfelelnek. 

Kelt:   ,   év   hó   nap 

 

  
Igénybejelentő vagy megbízottja/képviselője aláírása 

Előzetes tulajdonosi hozzájárulás a vízbekötés megvalósításához 
Akkor töltendő ki, ha az igénybejelentő és az ingatlan tulajdonosa nem azonos! 

Ingatlantulajdonos név/cégnév:   

Cím/Székhely         Helység:   

Közterület neve/jellege:   

Házszám/épület/emelet/ajtó:   Telefonszáma:   

Anyja neve:   Szül. hely, idő:   

Adószám:   Cégj. v. Nyilvánt. sz.:   

A vízbekötés létesítéséhez hozzájárulok, mint    tulajdonos   haszonélvező   tulajdonos(ok) képviselője 

Kelt:   ,   év   hó   nap 

 

  
Ingatlan tulajdonosa, a haszonélvező vagy a tulajdonos(ok) 

képviselője aláírása 
 

mailto:ugyfelszolgalat@erdivizmuvek.hu
http://www.erdivizmuvek.hu/
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Az Érd és Térsége Víziközmű Kft (ÉTV Kft.) és a Felhasználó között létrejött közüzemi szerződés megkötése előtt a 

következőket vizsgáljuk: 

o az adott felhasználási helyre vonatkozó írásbeli igénybejelentés meglétét, a csatolt dokumentumok 

megfelelőségét, 

o az adott szolgáltatási pont vonatkozásában a műszakilag elérhető szolgáltatás rendelkezésre állását, 

o a felhasználási helyen fennálló díjtartozást, 

o az ingatlan tulajdonosának írásbeli hozzájárulását, ha az igénybejelentő felhasználó az ingatlant egyéb 

jogcímen használja. 

Ha a benyújtott terv az előírásoknak nem felel meg formai vagy műszaki okból, az ÉTV Kft. az előzetes 

hozzájárulás megadását a terv kiegészítéséhez vagy megfelelő új terv benyújtásához kötheti. 

Az ÉTV Kft. az igénybejelentést elutasítja, ha 

o az adott felhasználási helyen lejárt határidejű vagy vitatott számlatartozást tart nyilván, vagy 

o a törzshálózat műszakilag nem elérhető, illetve az igényelt kapacitás meghaladja a víziközmű 

teljesítőképességét. 

 

A fenti feltételeknek megfelelő Igénybejelentő részére az ÉTV Kft. a hiánytalan igénybejelentés befogadásától 

számított 15 napon belül megküldi szerződéses ajánlatát, amely a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás fizetésére 

kötelezett felhasználó esetén tartalmazza a fizetendő fejlesztési hozzájárulás összegét is. 

A szerződéses ajánlatban foglaltak az ÉTV Kft-t a közléstől számított 30 napig kötik. 

A víziközmű-szolgáltató az előzetes hozzájárulás megadásával egyidejűleg közli a bekötés létesítéséhez szükséges 

munkák (bekötés szerelés, geodéziai bemérés, stb.) a helyszíni szemle és nyomáspróba várható költségeinek 

összegét, amelyet az Igénybejelentő köteles megelőlegezni. 

Az ivóvíz-bekötővezeték létesítéséről és a szükséges eszközökről, művekről az igénybejelentő költségére az ÉTV 

Kft. gondoskodik. 

Ha a bekötés nem a víziközmű-törzshálózati beruházás részeként, azzal egy időben valósul meg, a víziközmű-

bekötővezeték megépítéséhez, átalakításához és megszüntetéséhez az ÉTV Kft hozzájárulása szükséges. A 

tervdokumentáció műszaki tartalmi követelményeit a tájékoztató és az ÉTV Kft üzletszabályzata rögzíti. Üzembe 

helyezett ivóvíz-törzshálózaton a bekötési vízmérő felszerelését, cseréjét, leszerelését, valamint a csatlakozás 

készítését az ÉTV Kft. végzi. 

Igénybejelentésemmel tudomásul veszem, hogy 

o a nem lakás célú vízhasználatot szolgáló vízbekötés előfeltétele a vízi közműfejlesztési hozzájárulás 

megfizetése, vagy a vízhasználat jogosultságának hiteles igazolása. 

o lakás célú vízhasználatot szolgáló vízbekötés előfeltétele az utólagos rácsatlakozási díj előzetes megfizetése 

vagy a jogosultság hiteles igazolása. 

o az ÉTV Kft szerződéses ajánlatát követően a kivitelezés megkezdése előtt – helyszíni felmérés után - a 

várható költségeknek megfelelő anyag- és munkadíjat meg kell fizetnem – ezen díj kiszállási díjakat, a 

várható anyagköltséget (műanyag mérőakna esetén a mérőakna árát is), munkadíjat és a geodézia bemérés 

díját foglalja magába. 

o az ÉTV Kft szerződéses ajánlatát követően, de még a kivitelezés megkezdését megelőzően a Szolgáltatóval 

az általam igényelt szolgáltatásra Közüzemi szolgáltatási szerződést kell kötnöm. 

o a munka elvégzését követően a vízmérőt és az ivóvízbekötő vezetéket térítésmentesen, a hatályos 

jogszabályoknak megfelelően az ellátásért felelős tulajdonába adom. 

 

Kelt:…………………………., …………… év …..………………hó  ……….. nap 

 

 

 ……………………………………………….. 

 Igénybejelentő 
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Az igénybejelentéshez csatolt, átvett iratok és dokumentumok: 

 

A bekötés előfeltételét képező víziközmű-szolgáltatói hozzájáruláshoz szükséges terv*:  
 Műszaki leírás, amely tartalmazza: 

o a kérelmező (tulajdonos) nevét, postai címét, 

o az ingatlan 60 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolatát és földhivatali térképmásolatát 

(TAKARNET rendszerből származó másolat megfelel); 

o a vízszükséglet összeállítását az egy főre jutó liter/fő/nap, vagy a normák szerinti m3/napban 

kifejezve, a csúcsfogyasztási igény feltüntetésével, továbbá a vízszükséglet indokolását; 

o a létesítmények, berendezések rövid leírását, műszaki jellemzőit, a vízvételi helyek számát. 

 Helyszínrajz (1:200, vagy 1:500 léptékben), feltüntetve: 

o az érintett ingatlant, helyrajzi, illetve házszámát, 

o a vezetékek nyomvonalát, átmérőjét, anyagát, 

o az ivóvízhálózathoz tartozó nyomásfokozó és nyomáscsökkentő helyét, 

o a vezetékkel, berendezésekkel érintett létesítményeket. 

 Vízmérőhely építészeti, gépészeti terve. 

 Nem lakossági vízhasználat esetén az ivóvízhálózathoz tartozó létesítmények és berendezések építészeti és 

gépészeti általános terve. 

 Hossz-szelvény és felhasználói egyenérték. 

 

Egyéb benyújtandó iratok: 

 Tulajdonosi meghatalmazás, amennyiben nem a tulajdonos a kérelmező. Ha a Megrendelő nem az ingatlan 

kizárólagos tulajdonosa, úgy a tulajdonos(ok), egyéb jogcímen használó beleegyező nyilatkozatát csatolnia 

szükséges 

 Nem lakossági Felhasználó esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonat és aláírási címpéldány 

 Kitöltött és aláírt ÉTV tervezői műszaki nyilatkozat formanyomtatvány 

 Érvényes közterület bontási engedély, mely a területileg illetékes önkormányzatnál igényelhető 

 Építési, ill. jogerős építési engedély, építéshatóság által jóváhagyott tervdokumentáció (amennyiben van) 

 

A fenti iratokat, dokumentumokat az Igénybejelentőtől hiánytalanul átvettem. 

Megjegyzés: ....................................................................................................................................................................  

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

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

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

 

Kelt: Érd,……………………………………. 

 

 ……………………………………………….. 

 ÉTV Kft ügyintéző 

 

* Vízimérnök tervezési (VZ-T), épületgépész-tervezői (G-T), illetve településrendezési víziközmű tervezési (TV-T) 

jogosultsággal rendelkező személy által elkészített terv 
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TÁJÉKOZTATÓ 

 

Kérjük, hogy a zavartalan vízszolgáltatás érdekében e TÁJÉKOZTATÓT szíveskedjék figyelmesen áttanulmányozni! 

1. Társaságunk új vízbekötési megrendelést előzetesen megadott elvi hozzájárulásunkat követően fogad el. 

2. Új Felhasználó vízszükségletét biztosító vízbekötés csak az 58/2013. (II.27.) Kormányrendelet előírásainak és Társaságunk 

Üzletszabályzatának megfelelő illetve az ÉTV Kft. által jóváhagyott bekötési terv alapján létesíthető. 

3. A bekötővezeték létesítése során szükségessé váló közterület-bontási engedély(eke)t (közterületi útburkolat, ill. 

járdabontás, fakivágás engedélyeztetése, stb.) az Igénybejelentő szerzi be a helyi Önkormányzattól. Az előzetes 

közműegyeztetések lebonyolítása, a közműegyeztetési jegyzőkönyvek beszerzése az Igénybejelentő feladata, ezek 

költségei Igénybejelentőt terhelik. 

4. A vízbekötési terv elkészítésére a kérelmező szabadon választhat erre jogosított tervezőt. Az ÉTV Kft szolgáltatási 

területén azon tervezők névjegyzéke, akik előzetes felmérés alapján a tervkészítést vállalják, Ügyfélszolgálatunk 

munkatársainál rendelkezésre áll. Az ÉTV Kft. nem vállalja a bekötési terv elkészíttetését. A bekötési terv 4 példányban 

készítendő el. 

5. A különböző hozzájárulások birtokában és az ÉTV Kft. által jóváhagyott bekötési tervdokumentáció birtokában 

kezdeményezhető a vízbekötés elkészítése. 

6. A vízbekötés szerelési munkáit (bekötővezeték lefektetése, vízmérő és a csatlakozó szerelvények beépítése, utcai vezetékre 

való rákötés) kizárólag az ÉTV Kft. végezheti. A vízmérő akna megépítését (kivéve műanyag mérőakna), a bekötő vezeték 

kiépítéséhez szükséges földmunka elvégzését az Igénybejelentő biztosítja. Az elkészült bekötésről a megvalósulási rajz 

elkészítését társaságunk biztosítja. 

A vízmérőakna betonból vagy műanyagból készülhet. A vízmérőt is tartalmazó spirál műanyag aknát az Igénybejelentő 

által előkészített (kiásott) helyre az ÉTV Kft. díj ellenében biztosítja és építi be. A vízmérőakna kialakítása, elhelyezése, a 

bekötővezeték nyomvonala a bekötési terv alapján alakítandó ki. 

7. A bekötés előtt az Igénybejelentő köteles a terv szerinti vízmérő aknát elkészíteni (műanyag akna esetén annak helyét, 

amely járható) és a belső vezetéket. Legalább egy vízvételi hely szükséges, mely lehet épületben, vagy azon kívül. Kerti 

csap a vízmérőaknához 1,0 m-nél közelebb nem lehet. A belső vezetéknek legalább 20 cm-rel be kell érnie a vízmérő 

aknába, az aknába valamennyi szerelvényt Társaságunk építi be. A vízmérő akna és belső vezeték elkészültét kérjük, 

szíveskedjen jelezni, mivel azokat előzetesen a helyszínen ellenőriznünk kell. A bekötés csak műszakilag hibátlan és 

teljesen kész akna esetén végezhető el. 

8. A közterületi munkaárok kiásása, ill. a közterület bontása/foglalása kizárólag a helyi Önkormányzat illetékes 

irodája/szervezete által előzetesen megadott engedély alapján végezhető! Kérjük, a bekötővezeték munkaárkának kiásását 

az ÉTV Kft-vel előzetesen egyeztetett időpontban végezze el! Kérjük, hogy a földmunka megkezdése előtt a tervben 

szereplő közműegyeztetési jegyzőkönyvben foglaltak szerint a közmű üzemeltetőit értesítse, az esetleg előírt 

szakfelügyeletet rendelje meg. Javasoljuk, hogy a munkaárkot keresztező közművezetéket kézi erővel tárja fel. 

Tájékoztatjuk, hogy a közművezetékben esetlegesen okozott kárért az Igénybejelentő felelős, azt az ÉTV Kft. felé 

megtéríteni köteles. 

9. A keresztezéseket a terv műszaki előírásai szerint kell kialakítani. A bekötővezeték lefektetéséhez legalább 60 cm széles 

munkaárok szükséges. A rákötés helyén 1,0 x 1,0 m-es fejgödröt kell kiásni úgy, hogy a fejgödör ingatlannal ellentétes 

oldala az utcai ivóvíz vezetéktől 30 cm- re legyen. 

Műanyag vízmérőakna létesítésénél 1,0 x 1,0 m-es és 1,30 m mély munkagödör kialakítása szükséges. A fejgödör illetve a 

munkagödrök kiásása után a megfelelő beomlás elleni megtámasztásról („dúcolás”) gondoskodni kell! 

Beton vízmérőakna létesítése esetén az Igénybejelentő által elkészítendő vízmérőakna helye az utcafronti telekhatártól 

legfeljebb 1,0 m lehet. Az akna előírt belső méretei a csatolt aknarajzok szerint. Az akna anyaga beton vagy kisméretű 

tégla, vízzáró kivitelben. 

A lebúvó nyílás előírt mérete 60 cm x 60 cm, sarokra helyezve, a fedlap anyaga 4-5 mm-es vaslemez, a mérő könnyebb 

megközelíthetőségéért 30 cm-enként aknahágcsó vagy létra elhelyezése is szükséges. Továbbá az akna felső élének 10 cm-

rel a föld fölé kell kiállnia, hogy talajvíz és csapadék ne folyhasson a mérőaknába. Fedlap nélküli vízmérőaknába a 

bekötést az ÉTV Kft. nem végzi el! 

10. Az udvari (kerti) kifolyócsapok elfagyása ellen beszerelendő ürítő (víztelenítő) csapot, illetve egyéb szerelvényeket az 

aknába elhelyezni tilos! Az ÉTV Kft. Üzletszabályzata szerint a fővízmérő aknában a fővízmérőn és elzáró 

szerelvényeinken kívül más szerelvény nem lehet, valamint a házi bekötővezetéket elágaztatni TILOS, mivel a 

szerelvények akadályozhatják az esetleges karbantartási és hibaelhárítási munkálatokat. (pl. hibaelhárítási feladatok) 

11. Köves, építési törmelékes talaj esetén az Igénybejelentő (igény esetén, díj ellenében az ÉTV Kft.) által biztosított 

homokkal Társaságunk szakemberei végzik el a bekötőcső körüli visszatöltést 20 cm-es vastagságban. Az Igénybejelentő, 

ill. a Tulajdonos köteles a bekötés elkészülte után a munkaárok lehető leggondosabb tömörítése mellett, azt a törmeléktől 

mentes földdel betemetni; az aknafalban levő nyílásokat a csővezeték mellett el kell tömíteni. 

12. A vízbekötés Társaságunk által végzett munkarészei a vonatkozó jogszabályok alapján, szabad árformában kerülnek 

számlázásra. 

13. Vízbekötési megrendelést teljesíteni – műszaki okokból – december, január és február hónapokban nem tudunk. Más 

hónapokban bekötést csak akkor tudunk végezni, ha a hőmérséklet a +5 Celsius fokot meghaladja. Ezért november és 

március hónapokban bekötési kérelmet ennek megfelelő kedvező időjárás esetén tudunk elfogadni. 

14. A szolgáltatási jogviszony lakossági Felhasználó esetében a szolgáltatás igénybevételével, nem lakossági Felhasználó 

esetében kizárólag közüzemi szerződés megkötésével jön létre. A szerződés hatályba lépésének napja a szolgáltatás 

igénybevételének első napja, amennyiben a használatbavételi hozzájárulás kérelemben az ivóvíz-szolgáltatás 

megkezdéséről más időpontot nem jelöltek meg. 


