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Közműegyeztetési jegyzőkönyv 

 

Irányítási programlap 

KÖZMŰEGYEZTETÉSI JEGYZŐKÖNYV 
A jegyzőkönyv a kiadott hiteles szakági helyszínrajzzal együtt kezelendő. 

 

Készült: a Debreceni Vízmű Zrt. hivatalos helyiségében 201…   ………..................................................-n. 

Egyeztetést kérő: ………………………………………………………………………………………………….…… 

Debreceni Vízmű Zrt. képviseletében: ...............................…....................................................................... 

Tárgy: ................................................................................................................................…...…….............. 

 .................................................................................................................................…........................ 
Tárgyi területre megadtuk a Debreceni Vízmű Zrt. szakági nyilvántartása szerinti közüzemű  víz- ill. 
csatornahálózat adatait. A megadott víz- és csatornahálózat nyomvonala tájékoztató jellegű, a tervezési 
alaptérképre való átvezetés a tervező felelőssége. A közműegyeztetés 6 hónapig érvényes. 
  
1. érintett víziközmű:  víz  /  szennyvíz  /  mindkettő 

 
ADATSZOLGÁLTATÁS MÓDJA:  nyomtatás - digitális 
 
ÜZEMELTETŐI VÉLEMÉNY:   szükséges / nem szükséges 
 
Az elkészült tervdokumentációt 2-2 pld.-ban kérjük benyújtani üzemeltetői véleményezésre a Zrt. 
Ivóvízágazati főmérnökségére és a Szennyvízágazati főmérnökségére. 

 
2./ A tervezés nem érinti a Debreceni Vízmű Zrt. kezelésében lévő víziközműveket. 
 
• A közművek elhelyezésére vonatkozó MSZ 7487/2-80. szabvány előírásait be kell tartani. 
• A tervezett viziközmű nyomvonal magánterületi érintettségekor szolgalmi jog alapítási előszerződést 

kérünk csatolni az üzemeltetői vélemény megkérésekor. 
(szerződésminta a Közműnyilvántartási csoportnál)        

• A kiviteli tervezés csak kutatóárkozás, vezetékeink nyomvonalának ellenőrzését követően történjen. A 
feltárást szakfelügyeletünk megrendelése mellett kérjük elvégezni. 

• A víziközművek kutatóárkos feltárásakor visszatemetés előtt kérjük értesíteni a Debreceni Vízmű Zrt. 
Közműnyílvántartási Csoportot. 

• A kivitelezés csak érvényes közműegyeztetés birtokában végezhető. 
•  Vezetékeinktől a szabványos vízszintes és magassági védőtávolságokat be kell tartani. A víziközmű 

vezetékek védőtávolságán belül csak kézi földmunka végezhető. 
• Az építéssel érintett víz- és csatornavezetékek állagmegóvásáról, működőképességének megőrzéséről 

gondoskodni szükséges. 
• A műszaki átadás-átvételi eljáráson részt kívánunk venni. 
• A kivitelezés megkezdése előtt min. 8 nappal kérjük írásban megrendelni Részvénytársaságunk 

szakfelügyeletét. A megrendelésben fel kell tüntetni a munkahely vezetőjének nevét, elérési módját, 
telefonszámát, valamint a munkaterület átadás-átvétel időpontját. 

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

 
 
  ………………………………                             ………………………………  
           kérelmező/tervező           egyeztető 


