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I. Az engedélyezésre benyújtott terv típusa (A megfelelőt kérjük bejelölni!) 
 

 Új ivóvíz bekötés/bekötés áthelyezés   Új szennyvíz bekötés/bekötés áthelyezés 

 Mellékmérő beépítés     Locsolási mellékmérő felszerelés 

 Ikresítés/mérősítés     Meglévő ivóvíz/szennyvíz bekötés átépítés 

 Tűzcsap létesítés  
 

II. A vízfelhasználás célja: 

 Lakossági                    Nem lakossági 
 

III. Megrendelő adatai 

Építtető / Felhasználó neve / cégnév: 

Felhasználó azonosító szám, amennyiben már felhasználó:  

Vezetékes telefonszám:  Mobil telefonszám:  

Levelezési/számlázási címadatok:  

(amennyiben a lakcímtől/székhelytől  

eltérő cím) 

Levelező neve*: 

Név / cégnév: 

Település Irányítószám: 

Utca Házszám:  

Épület Emelet:  Ajtó:  

*Amennyiben eltér a Név/cégnévtől  
 

IV. A tervengedélyezésben érintett felhasználási hely / leendő felhasználási hely címadatai: 

Irányítószám: Település:  

Utca: Házszám:  

Épület:  Emelet: Ajtó: Helyrajzi szám:  

 

V. Gazdálkodó szervezetek / adószámmal rendelkező magánszemélyek / egyéni vállalkozók esetén kitöltendő adatok: 

Cégjegyzékszám: Adószám: 

Számlaszám: Cégjegyzésre jogosult: 
 

VI. Tervező adatai és nyilatkozata: Kijelentem, és aláírásommal elismerem, hogy a tervdokumentációt a helyszíni szemlét 

követően készítettem el. 

Tervező neve: Aláírása: Tervezői engedély száma:  

VII. A megrendelőhöz csatolandó mellékletek:  
 

 Tervdokumentáció 3 vagy 2 (amennyiben megküldésre kerül elektronikusan az engedelyezes@drv.hu címre) példányban (Új ivóvíz 

bekötés kiépítése - bekötés áthelyezése, Ikresítés kiépítése, Új szennyvízbekötés kiépítése, Mellékmérő felszerelése, Elkülönített 

locsolási célú vízmérők felszerelése tájékoztatókban leírtak szerint összeállítva) 

 A helyi önkormányzat által leigazolt (amennyiben az igénybejelentésre adott víziközmű-szolgáltatói tájékoztatásban előírásra került) 

bekötési megrendelő nyomtatvány. A bekötési megrendelő nyomtatványt akkor is csatolni szükséges, ha nem került előírásra az 

önkormányzati igazolás. Ebben az esetben anélkül szükséges benyújtani.  

 Mellékmérő beépítés esetén a bekötési mérő (főmérő) szerinti felhasználó hozzájáruló nyilatkozata 

  

         

   

    Dátum:      

 

         

         

Kérelmező aláírása 

Tervengedélyezés megrendelő formanyomtatvány 
 

 
Kérjük, ide ragassza a tervengedélyezés 

díjának befizetéséről szóló csekk 

másolatát! Amennyiben átutalással 

fizetett, kérjük, csatolja az 

igénybejelentőhöz a banki 

teljesítésigazolás másolatát! 

(amennyiben a Törvényi térítésmentesség 

nem vonatkozik a tervengedélyezésre) 
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