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ADATVÁLTOZÁS BEJELENTŐ 

Az adatváltozás bejelentő adatlap az alábbi adatok változásának bejelentésére szolgál: 

 Tulajdonos személyében bekövetkezett változás  
  Felhasználó személyében bekövetkezett változás 
 Számlafogadó személyében bekövetkezett változás 
 Egyéb adatváltozás 

I. A bejelentés jogcíme: 

 Tulajdonosváltozás  Felhasználó változás  Számlafogadó változása 
 Egyéb      
adatváltozás 

II. A felhasználó változás jogcíme: 

 Adásvétel  Öröklés  Egyéb 

    ………………………………………………………………….. 

III. A felhasználási hely adatai: 

Felhasználási hely címe:  

Felhasználási hely azonosító:  

A vízmérő(k) adatai 

Gyári szám:  Mérőállás a birtokátruházás napján  

Gyári szám:  Mérőállás a birtokátruházás napján  

Gyári szám:  Mérőállás a birtokátruházás napján  

Gyári szám:  Mérőállás a birtokátruházás napján  

A birtokátruházás időpontja:  

IV. A régi felhasználó / régi számlafogadó adatai, amennyiben az ingatlannak nem 
tulajdonosa: 

Felhasználó azonosító  

Név/Cégnév  

Cím/Székhely  

Vezetékes telefonszám  

Mobil telefonszám  

Születési hely (lakossági)  

Születési idő (lakossági)  

Levelezési cím  

Cégjegyzék szám (nem lakossági)  

Adószám (nem lakossági)  

Számlaszám (nem lakossági)  

Cégjegyzésre jogosult (nem lakossági)  
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V. A régi tulajdonos adatai: 

Felhasználó azonosító  

Név/Cégnév  

Cím/Székhely  

Vezetékes telefonszám  

Mobil telefonszám  

Születési hely (lakossági)  

Születési idő (lakossági)  

Levelezési cím  

Cégjegyzék szám (nem lakossági)  

Adószám (nem lakossági)  

Számlaszám (nem lakossági)  

Cégjegyzésre jogosult (nem lakossági)  

 

VI. Az új felhasználó / új számlafogadó adatai, amennyiben az ingatlannak nem 
tulajdonosa: 

Név/Cégnév  

Születési név:  

Anyja neve  

Cím/Székhely  

Vezetékes telefonszám  

Mobil telefonszám  

Születési hely (lakossági)  

Születési idő (lakossági)  

Levelezési cím  

Cégjegyzék szám (nem lakossági)  

Adószám (nem lakossági)  

Számlaszám (nem lakossági)  

Cégjegyzésre jogosult (nem lakossági)  

Nem lakossági felhasználó tervezett napi vízigénye: m3/nap 
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VII. Új tulajdonos adatai: 

Név/Cégnév  

Születési név  

Anyja neve:  

Cím/Székhely  

Vezetékes telefonszám  

Mobil telefonszám  

Születési hely (lakossági)  

Születési idő (lakossági)  

Levelezési cím  

Cégjegyzék szám (nem lakossági)  

Adószám (nem lakossági)  

Számlaszám (nem lakossági)  

Cégjegyzésre jogosult (nem lakossági)  

Nem lakossági felhasználó tervezett napi vízigénye: m3/nap 

VIII. Választott fizetési mód: 

Készpénzátutalási megbízás (csekk)  

Csoportos beszedési megbízás  

Átutalás 

Pénzintézet megnevezése:  
Pénzforgalmi jelzőszám (bankszámlaszám): 
 

 

IX. Igényelt szolgáltatás: 

Ivóvíz szolgáltatás  

Szennyvízelvezetés/tisztítás  

X. Szolgáltatás jellege: 

Idény jellegű felhasználás  

Állandó jellegű felhasználás  

XI. Igénybevétel jellege: 

Csak lakossági felhasználás  

Csak jövedelemszerző gazdasági célú felhasználás  

Lakossági és jövedelemszerző gazdasági célú felhasználás  

XII. Választott elszámolási mód: 

Elszámolás rendszeres felhasználói mérőállás bejelentés   

Elszámolás szolgáltatói mérőleolvasás alapján  
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Jelen bejelentés alapján a korábbi felhasználó közszolgáltatási szerződése felmondásra kerül. 
A felmondás az új felhasználóval létrejött közszolgálati szerződés hatálybalépése napján 
hatályosul. 

Az új jogviszonyt a Közszolgáltatási Szerződés hozza létre. 

Társaságunk rögzíti, hogy az 58/2013. (II.27.) Korm.rendelet 60. § (9) bekezdése alapján jelen 
bejelentés kézhezvételét követő 30 napon belül helyszíni ellenőrzést tart és jegyzőkönyvben 
rögzíti a fogyasztásmérő berendezés állását és a mérőberendezés, illetve a leszerelést 
megakadályozó zár vagy plomba szemrevételezéssel megállapított állapotát, és minden 
lényeges tényt, adatot és nyilatkozatot. Amennyiben az új felhasználó a felhasználási helyen 
Társaságunk előzetes írásbeli felszólítása ellenére a helyszíni ellenőrzést nem teszi lehetővé 
vagy akadályozza, akkor az új felhasználót terheli jelen bejelentés napjától a felhasználási 
helyre vonatkozó közszolgáltatási szerződésben foglaltak teljesítése. 

A korábbi és új felhasználó tudomásul veszi, amennyiben a felhasználási helyen díjtartozás áll 
fenn, akkor a víziközmű-szolgáltató a 2011. évi CCIX. törvény 58. §-ában előírtak szerint az 
ivóvíz-szolgáltatást időben és mennyiségben korlátozhatja. 

A fenti adatok a valóságnak megfelelnek, az új felhasználó a Közszolgáltatási Szerződés 
megkötését kezdeményezi. 

Kérjük, hogy az Adatváltozást bejelentő laphoz csatolja a változást igazoló 
dokumentum (adásvételi szerződés, 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap, stb.) 

másolatát! 

 

Dátum: 
……………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

A régi felhasználó/ számlafogadó aláírása 

Dátum: 
……………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

A régi tulajdonos aláírása 

Dátum: 
……………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

Az új felhasználó / számlafogadó aláírása 

Dátum: 
…………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

Az új tulajdonos aláírása 
 

Kelt: …………………………………………, ………… év ……………………….... hónap ……..…... nap 

 

 ……………………………………………… 

 szolgáltató aláírása 


