
 

Közműnyilatkozat igénylése 
         
□ Bontási engedélyhez 1      

□ Építési engedélyhez 2    

□ Fennmaradási engedélyhez 3       

□ Építmények használatbavételi engedélyezéséhez 4      

□ 57/2010 FVM rendelet szerinti külön engedély kiadásához (NÉBIH) 5   

         
4; 5 Megrendelem a Debreceni Vízmű Zrt.-től a közműnyilatkozat kiadásához szükséges helyszíni 

szemlét. A szemledíj befizetését igazoló bizonylat száma: _____________________  

           

A felhasználási hely/ingatlan rendelkezik: 1; 2; 3; 4; 5 

         
□ ivóvíz ellátással/bekötéssel   □ szennyvíz-elvezetéssel/bekötéssel 
   
□ szolgalmi jogos ivóvíz ellátással  □ szolgalmi jogos szennyvíz-elvezetéssel
    
□ zárt szennyvíztározóval (nem csatornázott)      
         
Felhasználó/igénylő adatai: 1; 2; 3; 4; 5 
        
Név: ____________________________________        

Telefonszám: ___________________________    E-mail cím: _________________________ 

Felhasználási hely címe (irányítószám, település, utca, házszám, helyrajziszám): 
 
__________________________________________________________________________  
 
Felhasználói azonosító: __  __  __  __  __  __  -  __  __  __  __  __  __         
 
Levelezési/számlázási cím (ha eltér a felhasználási hely címétől):  

__________________________________________________________________________ 

Épület/létesítmény típusa/rendeltetése/funkciója:       

□ családi ház (1 hrsz.-on 1 lakóház) 1; 2; 3; 4      

□ több lakásos lakóépület (ikerház, társasház,1 hrsz.-on 2 vagy több lakóház) 1; 2; 3; 4  

□ vállalkozási tevékenység (tevékenységi kör, épület funkciója):    

 1; 2; 3; 4; 5_________________________________________________________________

 Megváltott közműfejlesztési hozzájárulás mennyisége: _______m³/d víz,______m³/d csatorna  

□ egyéb: _______________________________________________ (az 5. esetén kötelezően kitöltendő)

              
Építési, fennmaradási és használatbavételi engedélyezések esetén: (sorház, társasház és/vagy vállalkozás)  

Tervezett vízigény     m3/nap  csúcs 
  l/s 

 szennyvíz kibocsátás   m3/nap    l/s 

         tűzivízigény _____________________l/perc (hiteles szolgáltatói mérési jegyzőkönyv megléte esetén) 

 
Kelt: __________________ ,20___. __________ hó ___ nap    
 

         __________________________ 
igénylő aláírása  



    Közműnyilatkozat igényléshez tájékoztató 
 
A használatbavételi engedélyhez vagy az 57/2010 (V.7.) FVM rendelet szerinti külön 

engedélyhez (NÉBIH általi külön engedélyhez) szükséges közműnyilatkozat kiadása előtt 

társaságunk Csatornahálózati Üzeme helyszíni szemlét tart, amelynek díját hatályos 

díjjegyzékünk tartalmazza:  

___________ Ft/kiszállás (ÁFÁ-val). 

A helyszíni szemle díja átutalással is teljesíthető, a Debreceni Vízmű Zrt. számlaszáma:  

11738008-20238173-00000000 (A megjegyzés rovatban fel kell tüntetni a megrendelő 

nevét, számlázási címét, adószámát, valamint a helyszínelés címét. A számlát postai úton 

megküldjük.). 

A díjfizetés készpénzben vagy bankkártyával személyes ügyfélszolgálatunkon is teljesíthető 

(Debrecen, Hatvan u. 12–14. sz.; nyitva tartás: H-Sz: 8°°-12°° és 13°°-15°°, Cs: 8°°-20°°, P: 

7°°-13°°). 

A befizetésről ill. átutalásról a bizonylatot/számlát a kitöltött nyomtatvánnyal együtt 

küldjék be e-mailben az ugyfelszolgalat@debreceni-vizmu.hu címre; vagy személyes 

ügyfélszolgálatunk is befogadja igénybejelentését. 

Az igénybejelentés beérkezését követő csütörtöki napon 8:00-14:00 óra között kollégáink 

megtartják a helyszínelést. A helyszíni szemle pontosabb időpontjával kapcsolatban 

csütörtökön 7:30-tól a 30/436-4788 telefonszámon lehet érdeklődni. 

 

Használatbavételi eljáráshoz szükséges közműnyilatkozat helyszínelése során ellenőrzünk: 

a csapadék- és szennyvízelvezetés módját, az ingatlan bekötővezetékén telekhatártól nem 

messzebb, mint egy méterre lévő tisztító (ellenőrző) idomot/aknát (szolgáltatási pont).  

Továbbá, ellenőrizzük a 2 vagy annál több lakásos (ikerház, 2 lakóház egy hrsz-ú 

ingatlanon, sorház, társasház stb.), ill. vállalkozási telephely esetén a megvalósult 

csapadék- és szennyvízelvezető rendszer geodéziai bemérést és a társaságunkhoz 

benyújtott tervekre kiadott szakvéleményben foglaltakat. 

A NÉBIH-nek szükséges külön engedély kiadásakor meleg konyhák esetén a zsírfogót is 

ellenőrizzük (alkalmazási engedély, állapot). 

 

A közműnyilatkozat kiadás feltétele a tájékoztatóban foglaltak betartása mellet, hogy a 

felhasználónak ne legyen lejárt határidejű tartozása.   

 

A hozzájáruló nyilatkozat az eredményes helyszíni szemlét követően e-mailben küldjük 

meg. 

 

 

 

 

        Debreceni Vízmű Zrt. 

mailto:ugyfelszolgalat@debreceni-vizmu.hu

