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Kelt:…………………………………... 
Ikt.sz:………………………………… 

  

NYILATKOZAT 

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 
szóló 58/2013.(II.27.) Kormányrendelet 75. §-ban foglaltak szerint a víziközmű-szolgáltatás szüneteltetetését 
kérem, melyre vonatkozóan az alábbi nyilatkozatot teszem: 

Érintett felhasználási hely címe…………………………………………………………………………………………………… 
Felhasználási hely azonosító száma:……………………………………………………………………………………………. 
 
a) Nyilatkozom, hogy az ingatlan tulajdonosa vagyok és tudomásul veszem, hogy amennyiben 

használó, bérlő vagyok, valamint több tulajdonosa van az ingatlannak, jelen nyilatkozatomhoz 
mellékelem a tulajdonos (ok) írásbeli hozzájárulását.  
 

b) Nyilatkozom, hogy az ingatlanon rendszeres emberi tartózkodás nincs és az ivóvíz és /vagy 
szennyvíz szolgáltatás szüneteltetése nem akadályozza más felhasználó ivóvíz fogyasztását, 
 

c) Nyilatkozom, hogy nem a víziközmű-rendszerből származó egyéb vizet a szennyvíz - 
törzshálózatba nem vezetem be, 

 
d) Nyilatkozom, hogy a szünetelés foganatosításával együtt járó költségek előzetes megfizetéséről 

gondoskodom és/vagy a befizetést igazoló bizonylatot a szolgáltató részére bemutatom. 
 

e) Nyilatkozom, hogy a víziközmű-szolgáltatás szüneteltetésére vonatkozó kérelmem esetleges 
megújítását az üzletszabályzatban meghatározott időszak lejárta előtt 15 nappal írásban 
benyújtom a szolgáltató részére és a kérelem megújításához kapcsolódóan a felhasználási hely 
ellenőrzésének lehetőségét biztosítom.  

 
f) Tudomásul veszem, hogy 12 hónapot meghaladó szüneteltetés esetén a szolgáltatás 

visszaállításának feltétele új bekötési tervdokumentáció készítése. 
 

g) Tudomásul veszem, hogy amennyiben a szolgáltatás szüneteltetése alatt a víziközmű-hálózatot 
szabálytalanul használom, a víziközmű-szolgáltató jogosult a jogszabályban és a szolgáltató 
mindenkor hatályos üzletszabályzatában meghatározott jogkövetkezményeket velem szemben 
alkalmazni és kötbér igényét érvényesíteni. 

 
h) Tudomásul veszem és elfogadom, hogy a szolgáltatás szüneteltetése kapcsán felmerülő szemle díj 

költségét, mely várhatóan ………………………………. Ft+ÁFA függetlenül attól, hogy megrendelem-e 
vagy sem a szolgáltatás szüneteltetését megtérítem a szolgáltató részére.  

 
i) Nyilatkozom, hogy a fent leírtakat illetve a tájékoztatást a szolgáltatás 

szüneteltetéséről/megszüntetéséről (Ü72062) átvettem, és a benne foglaltakat tudomásul vettem 
és aláírásommal elfogadottnak tekintem. 

 
*A kérelem benyújtható írásban a DMRV Zrt. bármely ügyfélszolgálati irodájában, vagy írásban a DMRV Zrt. 
központi címére (2600 Vác, Pf. 96.). 
 
 

…………………………………………………….. 
kérelmező olvasható aláírása 

  


