
 
Igénybejelentő a víziközmű-hálózatba történő bekötés 

feltételeinek vizsgálatához 

 

Szakági nyilvántartási és külső 

adatszolgáltatási szabályzat 2021. 

9. sz. melléklete 

 

Változat: 3. 1 

 

I. Felhasználás célja: 
 

 lakossági      nem lakossági 

 

II.a. Igénybejelentés tárgya – új bekötés esetén: 
 

 ivóvíz bekötés létesítés          szennyvíz bekötés létesítése     csapadékvíz bekötés létesítése 

 közterületi tűzcsap telepítés 

 

II.b. Igénybejelentés tárgya – meglévő bekötés esetén: 
 

 ivóvíz bekötés áthelyezése     szennyvíz bekötés áthelyezése   csapadékvíz bekötés áthelyezése 

 ikermérősítés          előközművesített ivóvíz bekötés mérősítése          mérőbővítés 

 meglévő ivóvízbekötés felbővítése   meglévő szennyvíz bekötés felbővítése 

 meglévő tűzcsap áthelyezése 

 

III. Az igénybejelentéssel érintett ingatlan adatai: 

 

Irányítószám: Település:  

Utca: Házszám:  Hrsz.: 
 

 

IV. Igénybejelentő ingatlanhasználatának jogcíme: 

 

 tulajdonos   bérlő    résztulajdonos 

 egyéb jogcímen használója és annak megnevezése _____________________________________________ 
 

 

V. Igénybejelentő adatai: 

 

Igénybejelentő neve: Anyja neve: 

Születési hely: Születési idő: 

Lakcím / székhely 

Település: Irányítószám: 

Utca: Házszám: 

Épület: Emelet: Ajtó: 

Felhasználó azonosító száma, amennyiben már felhasználó:  

Telefonszám:  E-mail cím:  

 

Nem lakossági felhasználó esetén kitöltendő adatok: 

Cégjegyzékszám: Cégjegyzésre jogosult: 

Pénzintézet, bankszámlaszám: Adószám:  

Képviselő/Kapcsolattartó neve: 

Telefonszám:  E-mail cím:  
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VI. Ingatlan tulajdonos adatai: 
Abban az esetben kitöltendő, ha az igénybejelentő az érintett ingatlannak nem kizárólagos tulajdonosa.  

A tulajdonjog ellenőrzéséhez kérjük benyújtani az ingatlan 60 napnál nem régebbi földhivatali nem hiteles tulajdoni lapját. 

Amennyiben Ön nem kizárólagos tulajdonosa az ingatlannak, az igénybejelentéshez csatolnia kell a résztulajdonos(ok), illetve egyéb jogcím 

esetén a tulajdonos(ok) írásbeli nyilatkozatát. 
 

Tulajdonos neve: Anyja neve: 

Születési hely: Születési idő: 

Lakcím / székhely 

Település: Irányítószám: 

Utca: Házszám: 

Épület: Emelet: Ajtó: 

Felhasználó azonosító száma, amennyiben már felhasználó:  

Telefonszám:  E-mail cím:  

 

Nem lakossági felhasználó esetén kitöltendő adatok: 

Cégjegyzékszám: Cégjegyzésre jogosult: 

Pénzintézet, bankszámlaszám: Adószám:  

Képviselő/Kapcsolattartó neve: 

Telefonszám:  E-mail cím:  

 

Tulajdonosi hozzájárulás mellékelve:    igen   nem 
 

 

 

VII. a. Ivóvíz biztosításra vonatkozó igények: 
 

Ivóvíz felhasználási cél:        szociális   technológiai   egyéb ____________________ 
 

 

Tervezett ivóvíz mennyiség:  m3/nap 

 

Tervezett belső oltóvízigény:  l/perc 

 

Tervezett külső oltóvízigény:  l/perc 
 

VII.b. Szennyvíz kibocsátásra vonatkozó igények: (1. csak nem lakossági felhasználó esetén töltendő ki.) 
 

Elvezetni tervezett szennyvíz mennyiség:  m3/nap 
 

Szennyvíz minőségi jellemzők:     kommunális   technológiai 
 

A kibocsátott szennyvíz várhatóan előkezelés nélkül megfelel a 28/2004. (XII.25.) KvVM rendelet 4. sz. mel-

lékletében lévő határértékeknek.1     igen    nem 
 

Szennyvíz előkezelő mű szükségesség:1    igen    nem 
 

(1. csak nem lakossági felhasználó esetén töltendő ki.) 
 

VII.c. Csapadékvíz kibocsátásra vonatkozó igények: 
 

Elvezetni tervezett csapadékvíz mennyiség:  m3/nap 
 

Csapadékvíz minőségi jellemzők:     tetővizek  egyéb _________________________________ 
 

A kibocsátott csapadékvíz várhatóan előkezelés nélkül megfelel a 28/2004. (XII.25.) KvVM rendelet 4. sz. 

mellékletében lévő határértékeknek.1   igen    nem 
 

Csapadékvíz előkezelő mű szükségesség:1   igen    nem 
 

(1. csak nem lakossági felhasználó esetén töltendő ki.) 
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VIII. Csatlakozó hálózat, illetve házi ivóvíz- és szennyvízhálózat kialakításának általános műszaki  

jellemzői (amennyiben már tervezett vagy megépült): 

 

Csatlakozó illetve házi ivóvízhálózat műszaki jellemzői:  __________________________________ 

(pld. anyag, átmérő, építés éve, csőtörések száma stb.) 

 

Csatlakozó illetve házi szennyvízhálózat műszaki jellemzői:   _________________________________ 

(pld. anyag, átmérő, építés éve, csőtörések száma stb.) 

 

Csatlakozó illetve házi csapadékvíz hálózat műszaki jellemzői:   _________________________________ 

(pld. anyag, átmérő, építés éve, csőtörések száma stb.) 

 

 

IX. Igénybejelentői nyilatkozat: 

 

Kijelentem, hogy a nyomtatványon, illetve csatolt mellékletén szereplő hozzájárulók köre teljes, azaz az érintett 

ingatlan összes tulajdonosának, illetve a vízdíj fizetőjének hozzájárulását tartalmazza. 

 

Kijelentem, hogy a nyomtatványon megadott adatok (különös tekintettel a víziközmű szolgáltatás felhasználásnak 

céljára vonatkozóan) a valóságnak megfelelnek. 

 

Hozzájárulok ahhoz, hogy a MIVÍZ Kft. munkatársai, vagy megbízottjai a megadott elérhetőség(ek)en (telefon-

szám, e-mail cím) a víziközmű szolgáltatás jogviszony keretében a szolgáltatással, ügyintézéssel kapcsolatos tájé-

koztatás, illetve a szolgáltatással összefüggő igények érvényesítése céljából felkeressen. 

 igen   nem 

 

Az adatkezelésről szóló részletes tájékoztatást társaságunk Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata tartalmazza. 

Adatkezelési tájékoztatónk www.miviz.hu oldalunkon, illetve ügyfélszolgálati irodánkban megtalálható. 

 

 

Igénybejelentés tárgyának megvalósításának, létesítésének költségét igénybejelentő vállalja: 

(Amennyiben a bekötővezeték kiépítésének vagy átépítésének költségét a bejelentő nem vállalja, úgy az igénybejelentés elutasításra kerül.) 

 igen   nem 

 

 

 

A víziközmű létesítmények kialakításához szükséges tervezésre, kivitelezésre vonatkozó, valamint a vízmérési hely 

kialakításának műszaki feltételeket tartalmazó MIVÍZ Kft. tájékoztatót átvettem. 

 

 

 

 

 

Dátum, _______________________________  _________________________________________ 

              igénybejelentő aláírása 
 

 

http://www.miviz.hu/
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MIVÍZ Kft. a tárgyi víziközmű-hálózatba történő bekötés feltételeinek vizsgálata során 

az alábbiakat állapította meg: 
 

I. Ivóvízhálózatot érintő igény esetén: 

 

Az igénybejelentéssel érintett ingatlan ivóvízellátására bekötővezeték kiépült, rendelkezésre áll:     igen      nem 

 

Az igénybejelentéssel érintett ingatlan ivóvízellátására az ingatlannal szomszédos közterületen műszakilag elérhető 

közüzemi ivóvízvezeték hálózat  

 rendelkezésre áll   nem áll rendelkezésre 

 

Az ivóvíz biztosításra vonatkozó igény ivóvíz bekötővezeték létesítésével: 

 biztosítható   nem biztosítható 

 

Az ivóvíz biztosításra vonatkozó igény biztosítására törzshálózat bővítés 

 szükséges   nem szükséges 

 

A műszakilag elérhető közüzemi ivóvízvezeték műszaki adatai: 

 

átmérő, anyag ___________________________   nyomás _________________ bar 

 

Mérőbővítéssel kapcsolatos igény esetén: 

az érintett ingatlanra kiépített ivóvíz bekötővezeték műszaki paraméterei megfelelőek:     igen      nem 

meglévő bekötővezeték átépítése szükséges:     igen      nem 

 

Előközművesítés esetén a kiépített bekötővezeték a megadott ivóvíz biztosításra vonatkozó igényt biztosítani képes 

 igen   nem 

  

Az igényként megadott külső oltóvízmennyiség meglévő tűzcsap átépítésével biztosítható:   igen      nem 

 

Az igényként megadott külső oltóvízmennyiség tűzcsaptelepítéssel biztosítható:    igen      nem 

 

Az igényként megadott külső oltóvízmennyiség biztosításához egyéb műszaki megoldások (oltóvíz tároló meden-

ce) szükségesek:    igen      nem 

 

 

II. Szennyvízcsatorna hálózatot érintő igény esetén: 

 

Az igénybejelentéssel érintett ingatlanon keletkezett szennyvizek elvezetésére szennyvíz bekötőcsatorna/vezeték 

kiépült, rendelkezésre áll:     igen     nem 

 

Az igénybejelentéssel érintett ingatlanon keletkezett szennyvizek elvezetésére az ingatlannal szomszédos közterüle-

ten műszakilag elérhető közüzemi szennyvízcsatorna/vezeték hálózat  

 rendelkezésre áll   nem áll rendelkezésre 

 

Az elvezetni tervezett szennyvíz mennyiség szennyvíz bekötőcsatorna/vezeték létesítésével: 

 biztosítható   nem biztosítható 

 

A tervezett kibocsátandó szennyvíz mennyiség elvezetésének biztosítására törzshálózat bővítés 

 szükséges   nem szükséges 

 

A műszakilag elérhető közüzemi szennyvízcsatorna/vezeték műszaki adatai: 

 

átmérő, anyag ___________________________    

 
Előközművesítés esetén a kiépített szennyvíz bekötőcsatorna/vezeték a megadott szennyvíz kibocsátásra vonatkozó 

igényt biztosítani képes   igen   nem 
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III. Csapadékcsatorna hálózatot érintő igény esetén: 

 

Az igénybejelentéssel érintett ingatlanon keletkezett csapadékvizek elvezetésére csapadék bekötőcsatorna/vezeték 

kiépült, rendelkezésre áll:     igen     nem 

 

Az igénybejelentéssel érintett ingatlanon keletkezett csapadékvizek elvezetésére az ingatlannal szomszédos közte-

rületen műszakilag elérhető közüzemi csapadékcsatorna hálózat  

 rendelkezésre áll   nem áll rendelkezésre 

 

Az elvezetni tervezett csapadékvíz mennyiség csapadék bekötőcsatorna/vezeték létesítésével: 

 biztosítható   nem biztosítható 

 

 

A tervezett kibocsátandó csapadékvíz mennyiség elvezetésének biztosítására törzshálózat bővítés 

 szükséges   nem szükséges 

 

A műszakilag elérhető közüzemi csapadékcsatorna műszaki adatai: 

 

átmérő, anyag ___________________________    

 
Előközművesítés esetén a kiépített csapadék bekötőcsatorna/vezeték a megadott csapadékvíz kibocsátásra vonatko-

zó igényt biztosítani képes   igen   nem 

 
 

 

 

IV. Engedélyezési és kiviteli terv készítésének szükségessége: 

 

Az igénybejelentés megvalósításához engedélyezési és kiviteli terv készítése szükséges:     igen    nem 

 

Az igénybejelentés megvalósításához vízjogi létesítési engedélyes tervdokumentáció (engedélyezési és kiviteli 

terv) készítése szükséges:     igen    nem 

 
 

 

V. Felhasználási hely díjtartozása: 

 

Az igénybejelentéssel érintett ingatlanon, mint felhasználási helyen lejárt határidejű vagy vitatott díjtartozás 

 fenn áll       nem áll fenn 

 
 

 

VI. A víziközmű-fejlesztési hozzájárulás: (csak nem lakossági felhasználó esetén töltendő ki) 
 

A víziközmű-szolgáltatásról 2011. évi CCIX. törvény VIII. fejezet értelmében a nem lakossági felhasználónak a 

szolgáltató részére viziközmű-fejlesztési hozzájárulást (VFH) kell fizetnie. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlé-

sének 57/2013. (XII.12.) sz. önkormányzati rendelete, illetve a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 

KSFO/364-10/2020. sz.-ú határozatával jóváhagyott „Üzletszabályzatunk” által meghatározott hozzájárulási összeg 

szerint a Felhasználónak a jelen igénybejelentés során megadott, tervezett igény megvalósítását megelőzően 

 

___________________________________ Ft+Áfa víziközmű-fejlesztési hozzájárulást kell megfizetnie. 

 

  

 

Dátum, _______________________________  _________________________________________ 

                    ügyintéző aláírása 

 

 


