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HOZZÁJÁRULÁS / MEGHATALMAZÁS 
Tulajdonos (Felhasználó)/ Meghatalmazó adatai 

Név: Anyja neve: 

Születési hely: Születési idő: 

Cégjegyzékszám: Adószám: 

Elérhetőségek (e-mail és telefonszám)*: 

Lakcím/Székhely: 

 Levelezési cím: 

Meghatalmazott/ Kedvezményezett 

Név: Anyja neve: 

Születési hely: Születési idő: 

Cégjegyzékszám: Adószám: 

Elérhetőségek (e-mail és telefonszám)*: 

Lakcím/Székhely: 

Felhasználási hely adatai 

Vevőazonosító: HRSZ.*: 

Település: Közterület: Házszám: 
*
Kitöltése kötelező 

Hozzájárulás tárgya:/Kérjük, jelölje meg, hogy a meghatalmazott milyen ügyben járhat el./ 

☐Ingatlanon belüli víz-, csatornahálózati 

 terv jóváhagyása 
☐ Részletfizetés kérése 

☐Új ivóvíz-, szennyvíz bekötés vagy  

 ikermérő felszerelése 
☐ Fogyasztásmérő cseréje 

☐ Víziközmű-szolgáltatás szüneteltetése 
☐Tervegyeztetés és közműegyeztetés 

 lebonyolítása 

☐ Mellékszolgáltatási szerződés megkötése 
☐ Saját nevében közszolgáltatási 

 szerződést köthet 

☐ Locsolási vízmérő felszerelése ☐ Teljeskörűen eljárhat 

☐ Felhasználó változás bejelentése (átírás) ☐ Egyéb: 

☐ Egyéb szerződéskötések  
☐ Számlázási mód megváltoztatása  

 

 

    

 

   

Tulajdonos/Meghatalmazó 

   

Meghatalmazott 

Tanúk: Tanúk: 

Név: Név: 

Lakcím: Lakcím: 

Szem.ig.száma: Szem.ig.száma: 

Tanú aláírása: Tanú aláírása: 

 

Kelt: 
tekintetében a hozzájárulás tárgya szerint eljárjon.

Tulajdonos/Meghatalmazó  hozzájárul,  hogy  Meghatalmazott  a  megadott  felhasználási  hely 
NYILATKOZAT

http://www.dpmv.hu/
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