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BEJELENTŐLAP 

felhasználó személyében bekövetkezett változásokról  
lakossági felhasználók, gazdálkodó szervezetek és intézmények részére 

 
 
Felhasználási hely: 

Cím: ……………………………………………………………………………………Hrsz.:……………… 
 

Korábbi felhasználó neve:…………………………………………felhasználó azonosító:………………… 

születési helye idő:…………………………………………….anyja neve:…………………………………... 

új címe:……………………………………………………………………………………………………….. 

telefonszáma:……………………………….. e-mail címe:…………………………………………………... 

székhelye*:……………………………………………………….adószáma*:………………………………. 

(A *-gal jelölt rovat kitöltése akkor szükséges, ha gazdálkodó szervezet vagy intézmény a tulajdonos) 
 

Új felhasználó neve:………………………………………………………………………………………… 

születési helye idő:…………………………………………….anyja neve:…………………………………... 

Címe:…..…………………………………………………………………………………………………….. 

telefonszáma:……………………………….. e-mail címe:…………………………………………………... 

székhelye*:……………………………………………………….adószáma*:………………………………. 

Jogállás: tulajdonos / haszonélvező / bérlő / egyéb  (A megfelelő választ kérjük aláhúzni!) 
 

Díjfizető neve (ha nem azonos az új felhasználóval):………………………………………………………… 

születési helye idő:…………………………………………….anyja neve:…………………………………... 

Címe:……….……………………………………………………………. telefonszáma:……………………. 

telefonszáma:……………………………….. e-mail címe:………………………………………………….. 

székhelye*:……………………………………………………….adószáma*:………………………………. 
 

Tulajdonos neve (ha nem azonos az új felhasználóval):……………………………………………………… 

születési helye idő:…………………………………………….anyja neve:…………………………………... 

Címe:………………………………………………………………..………………………………………... 

telefonszáma:……………………………….. e-mail címe:………………………………………………….. 

székhelye*:……………………………………………………….adószáma*:………………………………. 
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Fogyasztási vízmérő(k) átvállalásának időpontja: _ _ _ _ . _ _ . _ _ 
 
A vízmérő(k) adatai a változás bejelentésekor: 
 gyári száma hitelesítés időpontja plombák sorszáma vízmérő állása (m3) időpontja 

 _____________   ______________  _____________   _____________   ______________  

 _____________   ______________  _____________   _____________   ______________  

 _____________   ______________  _____________   _____________   ______________  

 _____________   ______________  _____________   _____________   ______________  
 
Felhasználó változás oka/jogcíme:  Adásvétel  Bérbeadás/bérlő változás  Egyéb:  ______________  
 
A felhasználási helyen igényelt szolgáltatás: 

 ivóvíz / szennyvíz idény vagy állandó (A megfelelő választ kérjük aláhúzni!) 

A felhasználási helyen saját kút van / nincs (A megfelelő választ kérjük aláhúzni!) 

Telki vízmérővel rendelkezik igen / nem (A megfelelő választ kérjük aláhúzni!) 
 
 
Számlázás alapja (elszámoló számlák között): átlag vagy felhasználó tényleges leolvasása alapján 
 
Állandó jellegű felhasználás esetén éves átlag: …………………. m3 / év 
 
Idény jellegű felhasználás esetén (pl. locsolási mellékmérő) a Felhasználónak a szolgáltatás igénybevételekor  a 
diktálási időszakában havi jelentési kötelezettsége van. 
 
Díjfizetés módja: csekk / átutalási megbízás / csoportos beszedés (A megfelelő választ kérjük aláhúzni!) 
 
 

 
A víziközmű-szolgáltató tölti ki! 

 
Felhasználási helyek száma:…………… 
 
Közműfejlesztési hozzájárulás fizetésére:   

kötelezett        ivóvíz……..m3/nap    szennyvíz:…….m3/nap       /           nem kötelezett 
 
Az elvezetni kívánt szennyvíz minőségi jellemzői a hatályos jogszabályokban előírt küszöbértékeket: 

nem haladják meg / meghaladják 
 
Bejelentéskor a nyilvántartás szerint a felhasználási helyen: 
 
 - nincs tartozás - kiegyenlítetlen tartozás van 
 

 
 
Nyilatkozunk, hogy a felhasználási helyen fennálló díjhátralék megfizetését 
 
                 - a korábbi felhasználó fogja kiegyenlíteni         /            - az új felhasználó fogja kiegyenlíteni 
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Felhasználó illetve fizető, változás esetén a korábbi felhasználó és a korábbi fizető a mai nappal fel 

kívánja mondani a fenti felhasználási helyre érvényes szolgáltatási szerződést. 

 
 

Tájékoztatjuk, hogy a 2011. évi CCIX. törvény 51. § (5) pontja alapján, ha a felhasználási helyen tartozás áll 

fenn, mely követelés a korábbi közszolgáltatási szerződés alapján maradt rendezetlen, akkor ugyanezen 

törvény 58. § (1) bekezdése szerint, amennyiben a felhasznált víz díja nem kerül kiegyenlítésre, e bekezdés 

alapján jogosultak vagyunk korlátozó intézkedéseket bevezetésére 

 

Felhívjuk az ingatlan tulajdonos figyelmét, hogy amennyiben a tőle eltérő számlafogadó (bérlő) nem tesz 

eleget fizetési kötelezettségének, a tulajdonos köteles a víz- és szennyvízdíj hátralékot kiegyenlíteni! 

 

Kérjük, hogy az adatváltozást bejelentő laphoz csatolja a változást igazoló dokumentum másolatát: 

(adásvételi szerződés, 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap, hagyatéki végzés, halotti anyakönyvi kivonat stb.) 

 
 
 
Felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy a lapon feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. 
 
 
Keltezés: ………………………,   ……… év …… hó …… nap 
 
 
 
 
 ....................................................   .....................................................   .....................................................  
 Korábbi felhasználó aláírása Új felhasználó aláírása Tulajdonos aláírása 
 
 
 
 

TANÚK 
 

Név: ______________________________________  Név: ____________________________________  

Születéskori név: ____________________________  Születéskori név: __________________________  

Lakcím: ___________________________________  Lakcím: _________________________________  

Szem.ig.száma: ______________________________  Szem.ig.száma: ____________________________  

Tanú aláírása: _______________________________  Tanú aláírása: _____________________________  
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TISZTELT FELHASZNÁLÓ! 
 
 
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 60. § (1) bekezdése értelmében a 

felhasználó személyében beállott változást a korábbi és az új felhasználó köteles a vízmérő állás megjelölésével 

15 napon belül a víziközmű-szolgáltatónak bejelenteni.  

 
Cégünk az adatváltozás bejelentésére ezt a nyomtatványt rendszeresítette, kérjük, hogy figyelmesen olvassák el 

a bejelentés szövegét, és értelemszerűen töltsék ki. A bejelentés kitöltésével, és minden érintett fél részéről 

történő aláírásával jogosítják fel társaságunkat arra, hogy a korábbi felhasználó rendelkezési jogát 

megszüntessük, és az új felhasználó jogait bejegyezhessük.  

 

A 2011. évi CCIX. törvény szerint, amennyiben a korábbi közüzemi szerződés alapján rendezetlen követelés áll 

fenn, akkor az adott felhasználási helyen a víziközmű-szolgáltató az ivóvíz-szolgáltatást korlátozhatja, vagy 

felfüggesztheti. A jogszabályi rendelkezés arra is lehetőséget teremt, hogy amennyiben senki sem rendezi a 

hátralékot (korábbi felhasználó tartozását), függetlenül az új felhasználóval megkötött szerződéstől, az ingatlan 

szolgáltatása korlátozásra, felfüggesztésre vagy megszüntetésre kerüljön. 

 
A bejelentés kitöltése mellé csatolni kell a tárgyi ingatlan, felhasználó / tulajdonos változás okát igazoló 

dokumentum másolatát (adásvételi szerződés, bérleti szerződés, hagyatéki végzés, stb.). Ezt követően kerülhet 

sor az adatváltozás átvezetésére, és az új felhasználóval történő szolgáltatói szerződés megkötésére. 

 
Kérjük, hogy a vízmérő adatait közvetlenül a mérőről olvassák le, és az ott látható adatokat írják fel a 

bejelentőre. Több mérő esetén valamennyi mérő adatát kérjük feltüntetni.  

 
A bejelentőlap kitöltésével, vagy a szolgáltatásunkkal kapcsolatos további kérdéseikre az illetékes 

ügyfélszolgálataink a honlapunkon feltüntetett címeken, valamint a 06-29-340-010 telefonszámon készséggel 

állnak rendelkezésükre.  

 
Csoportos beszedési megbízásnál, a számlavezető pénzintézeténél a következő kódot kell megadnia:  

Kód: A 23967531 

 
Tájékoztatjuk a Tisztelt Felhasználóinkat, hogy társaságunkra vonatkozó információkat találhatnak 

honlapunkon: www.dpmv.hu 

 
Bízva a további jó együttműködésünkben. 

 
 DPMV Zrt. 
 
 


