
Tájékoztató víz-és csatorna bekötési terv megrendeléséről 
 

 
 

 

  

A közműves ivóvízellátást és szennyvízelvezetést a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény, 

illetve az annak végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet szabályozza. Az alábbi tájékoztatóval 

szeretnénk Önnek segítséget nyújtani az új ivóvíz és szennyvíz bekötővezeték kiépítésének gördülékenyebb 

ügyintézése érdekében. 

 

A vízbekötés előfeltételét képező víziközmű-szolgáltatói hozzájáruláshoz szükséges bekötési terv tartalmát a 

fenti Kormány rendelet 5. melléklete tartalmazza. A bekötési tervet Vízgazdálkodási tervezési szakterület 

(VZTEL), illetve Építmények gépészeti tervezési szakterület (G) tervezői jogosultsággal rendelkező személy 

készítheti el. A tervdokumentáció elkészítését Társaságunk is vállalja díj ellenében, melynek mértékéről a 

www.bacsviz.hu honlapon a Cégünkről/tevékenységek-szolgáltatások/díjközlés menüpontban 

tájékozódhat. 

 

A terv dokumentáció készítését a felhasználási hely tulajdonosa vagy meghatalmazottja megrendelheti a    

BÁCSVÍZ Zrt.-től bármelyik Ügyfélszolgálati irodában. Megrendelésekor a tervezés várható költségét 

előlegként meg kell fizetni az ügyfélszolgálati iroda pénztárában.  

A tervdokumentáció megrendeléséhez a következő dokumentumok benyújtására van szükség: 

 

 Lakossági felhasználó esetén: 

- 60 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolat (TAKARNET rendszerből is megfelelő), 

- amennyiben a tulajdoni lapon több tulajdonos szerepel, Hozzájáruló nyilatkozat az összes 

tulajdonos részéről (a nyilatkozat letölthető a www.bacsviz.hu honlapról az 

Ügyfélszolgálat/Ügyintézési tájékoztatók, nyomtatványok/Tervmegrendelés menüpontból), 

- Meghatalmazás, amennyiben nem a tulajdonos van jelen (a nyomtatvány letölthető a 

www.bacsviz.hu honlapról az Ügyfélszolgálat/Ügyintézési tájékoztatók, 

nyomtatványok/Általános ügyintézéshez szükséges nyomtatványok menüpont alól), 

- Szolgalmi jog esetén a szolgalmi jog bejegyzéséről szóló dokumentum, 

- Egyedi bekötés esetén BÁCSVÍZ Zrt. által megküldött engedély, 

- Amennyiben a települési önkormányzat részére utólagos csatlakozási díjat kell fizetni, az 

illetékes Önkormányzat részéről kiállított, utólagos csatlakozási díjjal kapcsolatos 

igazolás. 

 Nem lakossági felhasználó esetén: 

- 60 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolat (TAKARNET rendszerből is megfelelő), 

- amennyiben a tulajdoni lapon több tulajdonos szerepel, Hozzájáruló nyilatkozat az összes 

tulajdonos részéről (a nyilatkozat letölthető a www.bacsviz.hu honlapról az 

Ügyfélszolgálat/Ügyintézési tájékoztatók, nyomtatványok/Tervmegrendelés menüpontból), 

- Meghatalmazás, amennyiben nem a tulajdonos van jelen (a nyomtatvány letölthető a 

www.bacsviz.hu honlapról az Ügyfélszolgálat/Ügyintézési tájékoztatók, 

nyomtatványok/Általános ügyintézéshez szükséges nyomtatványok menüpont alól), 

- Szolgalmi jog esetén a szolgalmi jog bejegyzéséről szóló dokumentum, 

- Egyedi bekötés esetén BÁCSVÍZ Zrt. által megküldött engedély, 

- Amennyiben a települési önkormányzat részére utólagos csatlakozási díjat kell fizetni, az 

illetékes   Önkormányzat részéről kiállított, utólagos csatlakozási díjjal kapcsolatos 

igazolás. 

- Cégkivonat 

- Aláírási címpéldány 

- Amennyiben az ingatlant tovább értékesítés céljából építi, Nyilatkozat víziközmű 

hozzájárulás alóli mentességhez (a nyomtatvány letölthető a www.bacsviz.hu honlapról az 

Ügyfélszolgálat/Ügyintézési tájékoztatók, nyomtatványok/Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás 

menüpont alól.) 

 

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban bármilyen kérdése felmerül, kérjük, keressen bennünket 

elérhetőségeinken és készséggel válaszolunk Önnek.  

Telefon: 06-80/ 40 30 20  

Email: info@bacsviz.hu 
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