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Bekötések ügyintézésének rendje:

1. Közműállásfoglalás
kérése
(e-közmű
rendszeren keresztül
www.e-epites.hu/ekozmu)

2.Terv készíttetése
és közműegyeztetés
(e-közmű rendszeren
keresztül
közműnyilatkozat kérés
és terv felülvizsgálat
www.e-epites.hu/ekozmu)

3.Terv
felülvizsgálata
igénybejelentéskor
(5 nap)
(ügyfélszolgálati
iroda/postai levél)

4. Bekötés igénylése
a jóváhagyott terv
alapján, amire a
szolgáltató az
árajánlatát megküldi
(max. 15 nap)
(ügyfélszolgálati iroda)

5. Bekötés
megrendelése
(kitöltött
nyomtatvány
leadása az
ügyfélszolgálati
irodában)

1. A bekötővezeték megépítéséhez (átalakításához és megszüntetéséhez) minden esetben a víziközműszolgáltató hozzájárulása szükséges, ezt már a benyújtandó terv előtt meg kell kérni. A közmű állásfoglalás
kizárólag az e-építés portálon elérhető elektronikus közműnyilvántartó rendszeren keresztül (www.eepites.hu/e-kozmu), ügyfélkapus bejelentkezést követően kezdeményezhető.
2. Az igénybejelentéshez, ha a szolgáltató azt a közmű állásfoglalásban kérte, a szolgáltató által jóváhagyott
terv benyújtása szükséges az ügyfélszolgálati irodában, vagy postai úton (a tervet megrendelésre a szolgáltató
is elkészítheti). Amennyiben nem kérte be előzetesen felülvizsgálatra, akkor az igénybejelentéssel együtt is
benyújtható. Ez esetben a terv megfelelőségéről a szolgáltató 5 napon belül nyilatkozik – kérheti a
kiegészítését, vagy új terv benyújtását. A tervvel az ügyfélszolgálati irodában a bekötés igényelhető, amelyre a
szolgáltató 15 napon belül árajánlatot küld a felhasználónak, amelyben a legfeljebb 32 mm átmérőjű
ivóvízvezeték és a max. 160 mm átmérőjű szennyvízvezeték bekötés esetén az új vízmérő költsége és
beépítése, nyomáspróba, fertőtlenítés térítésmentes a felhasználó számára.
3. A bekötések megrendelése változatlanul a Víz- és/vagy szennyvízbekötési kérelem formanyomtatványon
igényelhetőek a TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. ügyfélszolgálati irodájában. A nyomtatvány a weboldalról is letölthető
és beadható ügyfélfogadási időben. Figyelem! Az ingatlanok víziközmű-hálózatba való bekötését az ingatlan
tulajdonosa kezdeményezheti, vagy írásbeli hozzájárulása szükséges a megrendeléshez.
További információ: ha a felhasználó szakkivitelezővel végezteti el a szükséges földmunkát, a megfelelően
kialakított munkaárok rendelkezésre állásának bejelentésétől számított 30 napon belül meg kell valósítani a
bekötést (a vízmérő beszerelésével, nyomáspróbával együtt), amit a szolgáltató végez. Azon munkadíjakat, ami
alól nem mentesülnek a felhasználók, előzetesen meg kell fizetni.

