
 

Szerződés Igénybejelentő 

Nem lakossági fogyasztók részére 

Kérem az alábbi adatok szerinti felhasználókkal és ingatlanra vonatkozó közszolgáltatási szerződés 

megkötését! 

 

Bejelentés Típusa: Adás-vétel (__) – Bérlemény (__) – Új bekötés (__) 

Felhasználási hely címe: _______________________________________________________ 

A változáskor a vízmérő gyáriszáma:_________________, állása: __________________. 

 

Régi fogyasztó gazdálkodó szervezet (nem magánszemély) esetén: 

 Neve: _______________________________________________________________ 

 Új címe: _______________________________________________________________ 

 Adószáma: _____________________________________________________________ 

 Elérhetősége (tel., e-mail): ________________________________________________ 

 Kapcsolattartó neve:  _____________________________________________________ 

 Bankszámlaszáma (túlfizetés):______________-________________-_______________ 

Ennek értelmében, a fent megjelölt óraállásig vállalom a pénzügyi teljesítését minden eddigi számlának. 

 

Új fogyasztó gazdálkodó szervezet (nem magánszemély) esetén: 

 Neve: __________________________________________________________________ 

 Új címe: _______________________________________________________________ 

 Adószáma:  _____________________________________________________________ 

 Elérhetősége (tel., e-mail): ________________________________________________ 

 Kapcsolattartó neve:  _____________________________________________________ 

 

Új fizető (amennyiben eltér az új fogyasztótól) gazdálkodó szervezet (nem magánszemély) 

esetén: 

 Neve: __________________________________________________________________ 

 Új címe: _______________________________________________________________ 

 Adószáma:  _____________________________________________________________ 

 Elérhetősége (tel., e-mail): _________________________________________________ 

 Kapcsolattartó neve:  _____________________________________________________ 

 
Társasházi mellékvízmérős vízszolgáltatás esetében Tulajdonos a társasház, Fogyasztó a lakástulajdonos, Fizető a 

lakástulajdonos vagy bérlő lehet 

Tulajdonos a fogyasztási helyen a házi ivóvíz- és/vagy szennyvízhálózat tulajdonosa, Fogyasztó a fogyasztási 

helyen ivóvizet használó és/vagy szennyvizet csatornába bocsátó, Fizető az, aki a Fogyasztó ivóvíz fogyasztásából 

és/vagy szennyvízkibocsátásából származó díjak fizetését vállalja. 

Tulajdonos (amennyiben eltér az új fogyasztótól): 

 Neve: __________________________________________________________________ 

 Új címe: _______________________________________________________________ 

 Adószáma:  _____________________________________________________________ 

 Elérhetősége (tel., e-mail): _________________________________________________ 

 Kapcsolattartó neve:  _____________________________________________________ 

  

 



 

A vízszolgáltatás 

típusa: 

 bekötési vízmérős vízszolgáltatás 

 mellékvízmérős vízszolgáltatás 

 locsolási célú vízmérő 

Szennyvízcsatorna 

az ingatlan előtt: 

 kiépített    nincs 

Szennyvízrákötés:  megtörtént   nem történt meg 

A szolgáltatás 

tartalma: 

lakossági ivóvízvíz felhasználás  nem lakossági ivóvíz felhasználás 

lakossági szennyvízelvezetés              nem lakossági szennyvízelvezetés 

lakossági locsolóvíz használat               nem lakossági locsolóvíz használat 

 

Számla formátum (X-el jelölni): 

- Papíralapú csekkes számla (__) 

- Elektronikus számla (__):  

o E-mail cím:  

Számla típusa (X-el jelölni):  

- Átlag (átalány) számlázás (__): ________m3/hó  

- Mérőállás-bejelentés diktálási időszakban (__) 

Közműfejlesztési hozzájárulás mennyisége (lekötött kvóta): 

- Víz: _____m3/nap - Szennyvíz:____m3/nap 

Figyelem ! 

- Amennyiben az új fogyasztó/fizető/tulajdonos nem tud megjelenni a szerződéskötéskor, 

úgy meghatalmazás szükséges az aláíráshoz. 

- Amennyiben az igénybejelentő nyomtatvány hiányosan van kitöltve a szolgáltató nem 

veszi figyelembe a bejelentést és visszaküldi hiánypótlásra. 

- A szolgáltató részéről az igénybejelentés elutasításra kerül amennyiben a víziközmű-

fejlesztési hozzájárulásra kötelezett felhasználó a hozzájárulás fizetési 

kötelezettségének nem tesz eleget. (2011. évi CCIX. tv. 69.§, 58/2013.(II.27.) Korm.r. 

55. § (3) bek. c) pont.) 

Kelt:___________________________(HELYSÉG), __________.(ÉV) ____.(HÓ) ____.(NAP) 

Aláírások: 

 _____________________________  _____________________________ 

 régi tulajdonos új fogyasztó 

 _____________________________ _____________________________ 

 új fizető tulajdonos 


