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A VÉDENDŐ FELHASZNÁLÓKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek 
végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 9. melléklete  

 
 

A) A FELHASZNÁLÓ TÖLTI KI 
 
 

A víziközmű-szolgáltató által kiállított számlán megjelölt felhasználási hely……………………………………………… 

a) egyértelmű meghatározására alkalmas, a víziközmű-szolgáltatónál nyilvántartott azonosító:  ........... ……. 

b) címe (irányítószám, település, utca/út/tér, házszám, lépcsőház, emelet, ajtó): 

 ...................................................................................................................................................... ……. 

A víziközmű-szolgáltató által kiállított számlán felhasználóként megjelölt személy 

a) családi és utóneve:  ..................................................................................................................... ……. 

b) születési neve: ............................................................................................................................ ……. 

c) anyja neve:  ................................................................................................................................ ……. 

d) születési helye és ideje:  .............................................................................................................. ……. 

e) lakóhelye (irányítószám, település, utca/út tér, házszám, lépcsőház, emelet, ajtó):  

 ...................................................................................................................................................... ……. 

Ha a víziközmű-szolgáltató által kiállított számlán megjelölt személy nem saját jogán, hanem a vele egy 

háztartásban élő személyre tekintettel kéri védendő felhasználóként történő nyilvántartásba vételét 

(nyilvántartásba vételének meghosszabbítását), e személy 

a) családi és utóneve: ...................................................................................................................... …… 

b) születési neve: ............................................................................................................................ …… 

c) anyja neve: ................................................................................................................................. …… 

d) születési helye és ideje:  .............................................................................................................. …… 

e) lakóhelye (irányítószám, település, utca/út tér, házszám, lépcsőház, emelet, ajtó):  

 ...................................................................................................................................................... …… 

Az alábbi igazolás alapján kérem a víziközmű-szolgáltató 

a) nyilvántartásba szociálisan rászoruló (védendő) felhasználóként történő felvételem, 

b) nyilvántartásban szociálisan rászoruló (védendő) felhasználóként történő nyilvántartásom 

meghosszabbítását. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Kelt: .......................................................... 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Felhasználó aláírása: ................................................... 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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B) AZ IGAZGATÁSI SZERV TÖLTI KI 

Eljáró igazgatási szerv megnevezése:  .............................................................................................. ….. 

Székhelye:  ..................................................................................................................................... ….. 

Igazolom, hogy 

(név):  ............................................................................................................................................ ….. 

(születési név):  .............................................................................................................................. ….. 

(anyja neve):  ................................................................................................................................. ….. 

(születési helye és ideje):  ............................................................................................................... .…….. 

(lakóhelye):  ................................................................................................................................... ……… 

felhasználó 

a) saját jogán, 

b) vagy vele egy háztartásban élő 

(név):  ............................................................................................................................................ ……. 

(születési név):  .............................................................................................................................. ……. 

(anyja neve):  ................................................................................................................................. ……. 

(születési helye és ideje):  ............................................................................................................... ……. 

(lakóhelye):  ................................................................................................................................... ……. 

személyre tekintettel a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek 

végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 88/B. § (1) bekezdésében foglaltak alapján 

szociálisan rászoruló felhasználónak minősül. 

A felhasználó / a vele közös háztartásban élő személy 

a) szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III: törvény (a továbbiakban: Szoctv.) 32/B. 

§-a szerinti időskorúak járadékában részesül, 

b) a Szoctv. 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására jogosult, 

c) a Szoctv. 45. § (1) bekezdés a) pontja szerint a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez 

nyújtott települési támogatásban részesül, 

d) a Szoctv. 40-44 §-a szerinti ápolási díjban részesül, 

e) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: 

Gyvt.) 19. §-a szerinti rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, 

f) a Gyvt. 25. §-a szerinti otthonteremtési támogatásban részesült, a támogatás megállapításától számított 3 

éven keresztül, vagy 

g) a Gyvt. 54. §-a szerinti nevelőszülő, aki saját háztartásban neveli a gondozásba helyezett nevelésbe vett 

gyermeket.  

h) a Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének biztosításáról 

szóló 2018. évi CIII. törvény (a továbbiakban: 2018. évi CIII. törvény) szerinti Lebonyolítóval a 2018. évi 

CIII. törvény alapján bérleti jogviszonyban áll, vagy 

i) a Szoctv. 38–39/C. §-a szerinti gyermekek otthongondozási díjában részesül. 

(A megfelelő rész aláhúzandó.) 
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Ha a felhasználó kérte a védendő felhasználók nyilvántartásába történő felvételt, annak elbírálásáig a Vksztv. 

58. § (1) bekezdés szerinti intézkedést a víziközmű-szolgáltató nem foganatosíthatja. 

 

A felhasználó szociális rászorultságának fennállását a(z)  ................................................................... ……. 

számú határozat alapján igazolom. 

A felhasználó szociális rászorultságát a fentiek szerint megalapozó körülmény, 

a) határozatlan ideig, 

b) határozott ideig: ................................................................. -ig áll fenn. 

Ugyanazon felhasználónak egyidejűleg csak egy felhasználási hely tekintetében adható ki igazolás. 

Ez az igazolás ................................................................................................................................. ……. 

(cím) felhasználási helyen történő felhasználásra került kiadásra. 

 

Kelt: ................................................................... 

                                                                         P.H. 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

                                                             eljáró igazgatási szerv 


