
Iktató szám (Szolgáltató tölti ki!)

Kérjük nyomtatott betűkkel kitölteni!

I. Felhasználási hely adatai

Irányítószám: Helység neve:

Út, utca, stb.3: Házszám: Helyrajzi szám:

II. Igénybejelentő/felhasználó adatai Vevő/folyószámla azonosító szám:

Cégnév / Név:

Születési helye: Születési dátum:

Anyja neve:

Telefon: 0 6 Mobiltelefeon: 0 6

E-mail:

Cégjegyzékszám: Adószám:

Képviselő neve: Képviseletre jogosult tisztsége:

Székhely / Lakcím: Irányítószám: Helység neve:

Út, utca, stb.: Házszám: Ép/lh/em/ajtó:

Levelezési cím: Irányítószám: Helység neve: Postafiók:

Út, utca, stb.: Házszám: Ép/lh/em/ajtó:

Jelen igénybejelentőhöz csatolt mellékletek száma:

Adatkezelési hozzájárulás

igen nem

III. Igénylésre vonatkozó adatok

Vízfelhasználás célja:

A szolgáltatás igénybevételének időszaka: - - tól - - ig

Napok száma (max 6 hónap): Napi vízigény összesen: (m3/nap)

Vízelvezetés: Közcsatornába Egyéb mód NaMérő átmérő:

Tűzcsapról történő ideiglenes vízvételezés kérelem

Üzletszabályzatunk értelmében a korábban megadott, vagy egyéb módon bejelentett elérési adatok (telefonszám, e-mail cím, levelezési cím) 

változása, megszűnése esetén a felhasználónak bejelentési kötelezettsége van, amelynek ügyfélszolgálati elérhetőségünkön eleget tehet.

Hozzájárulok ahhoz, hogy a Szegedi Vízmű Zrt. munkatársai, vagy megbízottjai a megadott elérhetőség(ek)en (telefonszám, e-mail cím) a víziközmű 

szolgáltatás jogviszony keretében a szolgáltatással, ügyintézéssel kapcsolatos tájékoztatás, illetve a szolgáltatással összefüggő igények 

érvényesítése céljából felkeressen.

Az adatkezelésről szóló részletes tájékoztatást társaságunk Üzletszabályzata, valamint az Adatvédelmi tájékoztató tartalmazza.

Elérhetőség: www.szegedivizmu.hu, ügyfélszolgálati irodák.

Tűzcsapról történő ideiglenes vízvételezést a Szolgáltató díj ellenében biztosítja.

Az ügyintézési díj, a tűzcsaphasználati díj, a III. pontban meghatározott napi vízigény és a vízvételezés időtartama alapján kalkulált vízdíj megfizetését 

az igénylő aláírásával vállalja.



IV. Nyilatkozat

Forgalomtechnikai terv szükséges: igen nem

Felhívjuk figyelmét, hogy a Szolgáltató a vízvételezést az alábbi feltételek betartása mellett engedélyezi:

Igénylés dátuma: . . .

Igénylő (cégszerű) aláírása

A Szolgáltató munkatársai jogosultak ellenőrizni, hogy a vízvételezés a jelen engedélyben foglaltak szerint történik. Ennek érdekében kérjük, hogy a tűzcsapról történő 

ideiglenes vízvételezés kérelmet a vízfelhasználás helyén elérhető módon szíveskedjék tárolni. Fagyveszélyes időszakban a vízvételezőnek gondoskodnia kell a fagy 

elleni védelemről. Amennyiben a vételezett víz közterületre folyik, gondoskodni kell a közterület síkosság mentesítéséről. A tűzcsap az igénybejelentő hibájából történt 

meghibásodása esetén a javítási költség az igénylőt terheli.

Abban az esetben, ha a vízhasználat nem oldható meg ivóvíz bekötésen (végleges vagy ideiglenes) keresztül, illetve ha a szolgáltatott vízmennyiség a munka jellegéből 

adódóan nem elegendő a fogyasztási igény teljesítéséhez, a Szegedi Vízmű Zrt. ideiglenes jelleggel, kivételesen engedélyt adhat ki tűzcsapról való vízvételezéshez. 6 

hónapot meghaladó vízigény (ugyanazon tűzcsapra, ugyanazon igénybevételi célra, illetve ugyanazon igénylőre vonatkozó időszakok egybeszámítandók) esetében a 

tűzcsapról történő ideiglenes vízvételezésre engedély nem adható (ide nem értve az illetékes önkormányzat vagy megbízásából eljáró szervezet közterületi locsolási, 

öntözési feladatai ellátása érdekében kiadott engedélyt).

Az ideiglenes vízvételezési engedély kiadására vonatkozó kérelmet minden esetben írásban (Tűzcsapról történő ideiglenes vízvételezés kérelem formanyomtatványon), 

a tervezett vízvételezést megelőző legalább 5 nappal korábban kell benyújtani. 

Az igénybejelentés megfelelő, ha: 

- az igénybejelentő nyomtatvány kitöltése hiánytalan

- a tervezett vízvételezést megelőző legalább 5 nappal korábban benyújtották

- a szükséges mellékletek csatolásra kerültek

- hatályos, 30 napnál nem régebbi cégbírósági bejegyzés

- cégkivonat és aláírási címpéldány/aláírás minta (a cégjegyzési jogosultság igazolására)

- egyéni vállalkozás igazolására szolgáló okirat

Felhasználó vállalja, hogy amennyiben úttestben elhelyezett földalatti tűzcsapról vételezi a vizet, akkor a vízvételezés megkezdése előtt a közterület 

foglalási engedélyt beszerzi, és forgalomtechnikai tervet készített, melyet jelen nyomtatványhoz csatol.

A Víziközmű szolgáltató az igénybejelentést elutasítja, ha: 

- az igénybejelentés nem megfelelően került benyújtásra

- az igénylő felhasználói folyószámláján lejárt határidejű vagy vitatott számlatartozást tart nyilván

- az igénylő korábban szabálytalanul vételezett vizet

- a kérelemben megjelölt felhasználási hely rendelkezik olyan vízbekötéssel, amelyről az igény kielégíthető

- az igény kielégítésére nincs alkalmas tűzcsap

Az ideiglenes vízvételezés engedélyezésének ügyintézési, valamint a vízmérő fel- és leszerelésének díját, továbbá az engedélyezett időszakra vonatkozóan – a vízmérő 

és a tűzcsap használatáért fizetendő bérleti díjat a telepítést megelőzően kell kiegyenlíteni. A bérleti díj napi összegben megállapított. Díjak a www.szegedivizmu.hu 

honlapon érhetők el.


