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Bejelentés a felhasználó/elkülönített vízhasználó, számlafizető személyében bekövetkezett változásról 

(Igénybejelentés közszolgáltatási szerződés megkötésére) 

Változás bejelentés oka: 

 felhasználó/ elkülönített vízhasználó személyében történő változás (tulajdonos változás) 

 számlafizető személyében történő változás 

 

A bekövetkezett változás időpontja:  

 

1. Felhasználási hely nyilvántartott adatai: 

Felhasználó azonosító száma:  

Felhasználás célja:       lakossági         nem lakossági (közületi) 

Felhasználási hely jellege:       állandó        időszakos        lakatlan 

Igénybevett szolgáltatás:        ivóvíz        szennyvízelvezetés 

Mérőhely állapota:       aktív          korlátozva       szünetel        kiszerelve 

Vízmérő fajtája:       bekötési vízmérő       bekötési főmérő          mellékvízmérő         locsolási mérő 

 

Vízmérő (1) Vízmérő (2) 

Gyáriszáma:  Gyáriszáma:  

Típusa:  Típusa:  

Átmérője:  Átmérője:  

Plombaszáma (vipak1):  Plombaszáma (vipak1):  

Plombaszáma (vipak2):  Plombaszáma (vipak2):  

Lejárata:  Lejárata:  

Óraállás a birtokbaadás napján / 

változás időpontjában: 
m3 

Óraállás a birtokbaadás napján / 

változás időpontjában: 
m3 

Kapcsolódó főmérő felhasználási hely adatai 

Gyáriszáma:  

Óraállás a birtokbaadás napján / 

változás időpontjában: 
m3 

 

  

 

 

Felhasználási helyen a változás bejelentési időpontjában fennálló díjhátralék összege:   Ft 

 

2. Jelenleg nyilvántartott felhasználó adatai: 

Természetes személy felhasználó esetén 

Név:  Anyja neve:  

Születési helye, ideje:  Telefonszám:  

Új levelezési címe: 
Ir.sz.:  Város:  

Utca:  Házszám:  Emelet, ajtó:  

 

 

A korábbi felhasználó szerződésében rögzített 

napi közműfejlesztési hozzájárulás: 

Víz: m3/nap 

Szennyvíz: m3/nap 
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Nem természetes személy felhasználó esetén 

Elnevezése:  

Székhelye:  

Adószáma:  Cégjegyzékszáma:  

Egyéb nyilvántartási száma:  Telefonszám:  

Új levelezési címe: 
Ir.sz.:  Város:  

Utca:  Házszám:  Emelet, ajtó:  

 

3. Új felhasználó / elkülönített vízhasználó adatai*: 

*Amennyiben a felhasználó, a számlafizető és a tulajdonos megegyezik, kérjük csak a felhasználó adatait szíveskedjen kitölteni. 

Természetes személy neve / Gazdálkodó szervezet elnevezése:  

Gazdálkodó szerv. képviseletére 

jogosult személy neve: 

 
Telefonszám: 

 

Anyja neve:  Születési helye, ideje:  

Állandó lakcíme: 
Ir.sz.:  Város:  

Utca:  Házszám:  Emelet, ajtó:  

Adószáma:  Cégjegyzékszáma:  

Nyilvántartási száma:  Bankszámla száma:  

Levelezési / 

számlaküldési címe: 

Ir.sz.:  Város:  

Utca:  Házszám:  Emelet, ajtó:  

 

A felhasználási helyen a záró elszámoló számla kibocsátását követően fennálló teljes díjhátralék 
megfizetésére jogosult: 

 korábbi felhasználó / számlafizető 

 új felhasználó / számlafizető 

 a változás keltét követő időszakra kibocsátott számlák utólagos módosítására nem tartok igényt, 
folyamatos átírást kérek 

 

4. Új számlafizető adatai: 

Természetes személy neve / Gazdálkodó szervezet elnevezése:  

Gazdálkodó szerv. képviseletére 

jogosult személy neve: 

 
Telefonszám: 

 

Anyja neve:  Születési helye, ideje:  

Állandó lakcíme: 
Ir.sz.:  Város:  

Utca:  Házszám:  Emelet, ajtó:  

Adószáma:  Cégjegyzékszáma:  

Nyilvántartási száma:  Bankszámla száma:  

Levelezési / 

számlaküldési címe: 

Ir.sz.:  Város:  

Utca:  Házszám:  Emelet, ajtó:  
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5. Új tulajdonos adatai: 

Természetes személy neve / Gazdálkodó szervezet elnevezése:  

Gazdálkodó szerv. képviseletére 

jogosult személy neve: 

 
Telefonszám: 

 

Anyja neve:  Születési helye, ideje:  

Állandó lakcíme: 
Ir.sz.:  Város:  

Utca:  Házszám:  Emelet, ajtó:  

Adószáma:  Cégjegyzékszáma:  

Nyilvántartási száma:  Bankszámla száma:  

Levelezési / 

számlaküldési címe: 

Ir.sz.:  Város:  

Utca:  Házszám:  Emelet, ajtó:  

 

6. Fizetési mód: 

 díjbeszedő 

 készpénz-átutalási megbízás (csekk) 

 csoportos beszedési megbízás* 

 átutalás 

 

*Kérjük szíveskedjen felkeresni számlavezető pénzintézetét, és megadni egy csoportos beszedési megbízás teljesítésére 

vonatkozó felhatalmazást az Ön Vevő (fizető) azonosítójával ellátva. 

 

7. Egyéb adatok: 

Új felhasználás célja:       lakossági         nem lakossági (közületi) 

Új felhasználási hely jellege:       állandó        időszakos        lakatlan 

Felhasználási helyen lakók száma: fő 

Átalány mennyiség: m3 

 

 A korábbi felhasználó a saját víziközmű fejlesztési kvótája átadásához hozzájárul: 

 igen, átadott kvóta mértéke: 

 nem járul hozzá 

 

Igényelt új vagy bővített közműfejlesztési kvóta: 

 

      Mentes a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás megfizetése alól. 

 

Korábbi felhasználóként nyilatkozom, hogy jelen bejelentő aláírással egyidejűleg a közszolgáltatási szerződést felmondom. 

Aláírásommal igazolom, hogy az igénybejelentésen szereplő adatok a valóságnak megfelelnek, azok valóságáért felelősséget 

vállalok. 

 

Kelt: _____________________________ 

 

 

............................................................ ................................................... 

Korábbi felhasználó aláírása                                                                   Új felhasználó aláírása 

Víz: m3/nap Szennyvíz: m3/nap 

Víz: m3/nap Szennyvíz: m3/nap 


