
Bejelentő lap a vízbekötés létesítés/megszüntetés vagy vízbekötés átépítés 

megkezdéséhez 
 

Bejelentés tárgya  

 Vízbekötés kiépítése (jóváhagyott terv alapján)           Vízbekötés megszüntetése 

 Mérő nélküli vízbekötés kiépítése (jóváhagyott terv alapján)       (jóváhagyott terv alapján)                                                                    

 Vízmérő áthelyezése új nyomvonalon (jóváhagyott terv alapján)          

 Vízmérő áthelyezése azonos nyomvonalon        

 Vízbekötés átépítése +/- vízigény miatt (jóváhagyott terv alapján)       

 Vízbekötés kiépítése ikermérő(k) létesítésével (jóváhagyott terv alapján); Ikermérők megrendelését a pótlapon kérjük jelezni! 
     

Kérjük, csak egyet jelöljön meg! 

 A kivitelezés helye: ......................................város, község   ...........................................................   utca ..............   házszám ... ............. helyrajzi szám 

 Az ellátott ingatlan helye: ............................város, község  ............................................................   utca ..............   házszám ...............  helyrajzi szám 

 A bekötéshez tartozó vízmérő(k) gyári száma:   …………………………………….         

Vízbekötés átépítés, megszüntetés és vízmérő áthelyezés esetén, kérjük, adja meg a Felhasználási hely számát:     

Bejelentő adatai 
  

Bejelentő kizárólag az ingatlan tulajdonosa vagy tulajdonosi hozzájárulással az ingatlan vízbekötésének/vízbekötés megszüntetésének 

költségviselője lehet. 

Név:     ................................................................................................................        E -mail
▪
: ...............................................................................             

Cím
▪
:    .........................................................................................  város, község   

..........................................................................utca  ..........   házszám  .......... emelet  .... ..  ajtó      Telefon
▪
: ..............................................  

Levelezési cím
▪
:    ......................................   város, község ....................................................utca  .......   házszám  ....... emelet  ....  ajtó    

Adószám
▪
:   -  -  Cégjegyzék szám

▪
:  -  -   

Bankszámlaszám
▪
:  -  -    

Bejelentőként tudomásul veszem, hogy 

           - a kivitelezéshez szükséges földmunka elvégzése, a vízmérőakna kialakítása, a kivitelezés utáni helyreállítás, valamint az ehhez 

szükséges engedélyek beszerzése a kivitelező feladata, 

            - a nem lakossági célú vízhasználatot szolgáló vízbekötés kiépítésének előfeltétele a törvényi szabályozás szerinti víziközmű-fejlesztési 

hozzájárulás megfizetése, 

            - a kivitelezést megelőzően a Szolgáltatóval az igényelt szolgáltatásra Közszolgáltatási szerződést kell kötnöm, 

Vízbekötés kiépítése illetve vízmérő felszerelése esetén a munka elvégzését követően a hatályos jogszabályok szerint térítésmentesen, az ivóvízbekötő 

vezetéket a közigazgatásilag illetékes önkormányzat tulajdonába, a vízmérőt önkormányzati tulajdonba vagy a Soproni Vízmű Zrt tulajdonába adom. 

(az üzemeltetési szerződésnek megfelelően). 

 Megszüntetés/mérőleszerelés esetén nyilatkozom, hogy az ingatlanon más felhasználó által igénybe vett közműves ivóvíz-szolgáltatás: 

      van   nincs 

A bejelentéssel kapcsolatban a Soproni Vízmű Zrt. 

        ……………………………………………………………………. e-mail
▪
 címen veheti fel velem a kapcsolatot. 

      részére elektronikus elérhetőséget megadni nem tudok, e-mail címmel nem rendelkezem. 
       

  …………………………………………, ………. év …………………………hó ……. nap 

           ……………………………………….. 

                                                                                                                                                                                  Bejelentő 

Kivitelező adatai (Kivitelező tölti ki, valamennyi mező kitöltése kötelező) 
- 

   

Név:     ............................................................................................................     E-mail
▪
*: ..................................................................................... 

Cím
▪
    ......................................   város, község   ....................................................utca  .......   házszám  ....... emelet  ....  ajtó   

Adószám
▪
:  -  -  Cégjegyzék szám

▪
:  -  -  

   

   

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

                    Kivitelező (Cégképviseletre jogosult aláírása) 
 

▪ Önkéntes hozzájárulással megadott személyes adat 



  

Felhasználó (víz- és csatornadíjat fizető) adatai 

   

  Név:     ......................................................................................................... E-mail
▪
: ............................................................................. .................. 

  Cím:    .........................................................................................   város, község  

    ..........................................................................utca  ..........   házszám  .......... emelet  .... ..  ajtó        Telefon
▪
: ....................................   

   

  Anyja neve:  ........................................................................................... ......... 

  Születési hely:  ............................................................................  Születési idő:  év  hónap   nap 

  Adószám:   -  -  Cégjegyzék szám:  -  -  

  Bankszámlaszám
▪
:     -  -  

 

  Felhasználó képviselője (nem magánszemély esetén): Név:   .................................................................................  Telefon
▪
:..................................... 

  Cím
▪
:  .............................................   város, község  ....................................................utca  .........   házszám  ....... emelet  …...  ajtó   

    

  A felhasználó ingatlanhasználatának jogcíme:     tulajdonos      bérlő               egyéb  ...............................  

     A vízhasználat jellege:       lakossági      intézményi       vállalkozási        

     A házi csatornarendszer a közcsatornára rá van kötve:        igen      nem 

     A vízhasználat célja (Akkor töltendő, ha a házi csatorna a közcsatornára nincs rákötve):      építési célú      locsolási célú  

     Lakások száma: meglévő: ……….. db   építendő: ………… db    A lakások építésének várható befejezési időpontja: ………. év …………… hó 

   Az ingatlan továbbértékesítés céljából épül (nem lakossági felhasználó esetén töltendő):       igen       nem 

Tudomásul veszem, ha vízbekötés létesítést olyan ingatlanon igénylem, ahol az ingatlan és a közműves ivóvízellátás biztosítását szolgáló víziközmű-

rendszer között egy másik ingatlan helyezkedik el, a bekötés a szomszédos ingatlan tulajdonosának hozzájárulásával végezhető el. Az erre vonatkozó 

megállapodás megkötése (szerződéses szolgalom) és annak szolgalom alapítás iránti ingatlan nyilvántartási kérelem benyújtása engem terhel. 

Megállapodás hiányában a Járási Hivatal a szomszédos ingatlanra az uralkodó telek tulajdonosa kérelmére szolgalmat alapíthat. 
 

   Felelősségem tudatában kijelentem, hogy az adatok a valóságnak megfelelnek. Nyilatkozom arról, hogy 

    - a Soproni Vízmű Zrt.-nek már nyilvántartott felhasználója vagyok:    igen, vevő (fizető) azonosító számom:        nem   
   

 ................................................ , .............. év  ......................................  hó  ........  nap       

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

                                                               Felhasználó vagy képviselője  

   (Cégképviseletre jogosult aláírása) 

 

Tulajdonos, ill. a tulajdonos/ok/ képviselője (ha az igénybejelentő nem az ingatlan tulajdonosa) 

 

  Név:     .......................................................................................................... .................... Telefon
 ▪

:....................................... 

  Cím
▪
:    .........................................................................................   város, község 

 ..........................................................................utca  ..........   házszám  .......... emelet  .... ..  ajtó   

  A vízbekötés létesítéséhez hozzájárulok.  

................................................ , .............. év  ................................  hó  ........  nap  

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

    Ingatlan tulajdonosa vagy a tulajdonos/ok/ képviselője 

                               (Cégképviseletre jogosult aláírása) 

▪ Önkéntes hozzájárulással megadott személyes adat  
A Soproni Vízmű Zrt. a nyomtatvány kitöltése során felvételre kerülő személyes adatokat az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a 

személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről és a Soproni Vízmű Zrt. 

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatában foglaltaknak megfelelően kezeli. 
 

Önkormányzat (vízbekötés kiépítése és mérő nélküli vízbekötés kiépítése esetén) 

             
  A vízbekötés létesítésének, vízmérő felszerelésének kizáró oka nincs. A megépített bekötővezetéket a beruházótól tulajdonba átveszem. 

   

................................................ , .............. év  ......................................  hó  ..... ...  nap 

 

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

                              Önkormányzat 

A téli időszakban a Soproni Vízmű Zrt. a vízbekötések kivitelezését fagyveszély miatt szünetelteti.  

   

Sopron,  ................ év  ................................  hó  ................  nap 
 

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

                                           Soproni Vízmű Zrt.  



 Pótlap a vízbekötés létesítés bejelentő laphoz ikermérő létesítése esetén 
 

                  A Bejelentő laphoz az ikermérők darabszámának megfelelő számú pótlapot kell csatolni! 
  

Felhasználó (víz- és csatornadíjat fizető) adatai 

 

  Név:     ............................................................................................................          E -mail
▪
: ...................................................................................  

  Cím:    .........................................................................................   város, község  

 ..........................................................................utca  ..........   házszám  .......... emelet  .... ..  ajtó     Telefon
▪
:     ......................................... 

  Anyja neve:  ...........................................................................................  

  Születési hely:  ............................................................................      Születési idő:  év  hónap   nap   

  Adószám:       -  -  Cégjegyzék szám:  -  -  

  Bankszámlaszám
▪
:     -  -  

   

  Felhasználó képviselője (nem magánszemély esetén): Név:   ................................................................ .................  Tel.
▪
:.............................................. 

  Cím:  .............................................   város, község  ....................................................utca  .... ...   házszám  ....... emelet  ....  ajtó   

    

     A felhasználó ingatlanhasználatának jogcíme:     tulajdonos      bérlő               egyéb  ...............................  

     A vízhasználat jellege:       lakossági      intézményi       vállalkozási        

     A házi csatornarendszer a közcsatornára rá van kötve:        igen      nem 

     A vízhasználat célja (Akkor töltendő, ha a házi csatorna a közcsatornára nincs rákötve):      építési célú      locsolási célú  

     Lakások száma: meglévő: ……….. db   építendő: ………… db    A lakások építésének várható befejezési időpontja: ………. év …………… hó 

   Az ingatlan továbbértékesítés céljából épül (nem lakossági felhasználó esetén töltendő):       igen       nem 

Tudomásul veszem, ha vízbekötés létesítést olyan ingatlanon igénylem, ahol az ingatlan és a közműves ivóvízellátás biztosítását szolgáló víziközmű-

rendszer között egy másik ingatlan helyezkedik el, a bekötés a szomszédos ingatlan tulajdonosának hozzájárulásával végezhető el. Az erre vonatkozó 

megállapodás megkötése (szerződéses szolgalom) és annak szolgalom alapítás iránti ingatlan nyilvántartási kérelem benyújtása engem terhel. 

Megállapodás hiányában a Járási Hivatal a szomszédos ingatlanra az uralkodó telek tulajdonosa kérelmére szolgalmat alapíthat. 
 

   Felelősségem tudatában kijelentem, hogy az adatok a valóságnak megfelelnek. Nyilatkozom arról, hogy  

     - a Soproni Vízmű Zrt.-nek már nyilvántartott felhasználója vagyok:    igen, vevő (fizető) azonosító számom:        nem   
   

 ................................................ , .............. év  ......................................  hó  ........  n ap      

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

                                                               Felhasználó vagy képviselője  

   (Cégképviseletre jogosult aláírása) 
   

Tulajdonos, ill. a tulajdonos/ok/ képviselője (ha az igénybejelentő nem az ingatlan tulajdonosa) 

 
  Név:     ............................................................................................................  

  Cím
▪
:    .........................................................................................   város, község 

 ..........................................................................utca  ..........   házszám  .......... emelet  .... ..  ajtó  Tel.:.................. 

  A vízbekötés létesítéséhez hozzájárulok. / Ikermérő felszereléséhez hozzájárulok. (megfelelő aláhúzandó) 

................................................ , .............. év  ................................  hó  ........  nap  

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

         Ingatlan tulajdonosa vagy a tulajdonos/ok/ képviselője 

                                       (Cégképviseletre jogosult aláírása) 

▪ Önkéntes hozzájárulással megadott személyes adat  
A Soproni Vízmű Zrt. a nyomtatvány kitöltése során felvételre kerülő személyes adatokat az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a 

személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről és a Soproni Vízmű Zrt. 

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatában foglaltaknak megfelelően kezeli. 
 

Önkormányzat (vízbekötés kiépítése és mérő nélküli vízbekötés kiépítése esetén) 
         
  A vízbekötés létesítésének, vízmérő felszerelésének kizáró oka nincs. A megépített bekötővezetéket a beruházótól tulajdonba átveszem. 
   

................................................ , .............. év  ............................ ..........  hó  ........  nap 

       

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

                                              Önkormányzat 

 


