
Adatkezelési nyilvántartási számok

Kérjük nyomtatott betűkkel kitölteni! Iktatószám (Szolgáltató tölti ki)

Irányítószám Helység neve

Út, utca stb. Házszám Helyrajzi szám

1. Mérőhely azonosító Gyári szám

2. Mérőhely azonosító Gyári szám Mellékvízmérők darabszáma összesen

Igénybejelentés jogcíme bekötési vízmérő szerinti felhasználó elkülönített vízhasználók képviselője közös képviselő (csak társasház esetén)

Név

Születési helye Születési dátuma

Anyja neve

Vezetékes telefon 0 6 Mobiltelefon 0 6

Faxszám 0 6 E-mail

Cégjegyzékszám
1 - - Nyilvántartási szám

2 -

KSH-szám
1 - - -

Lakcím/Székhely Irányítószám Helység neve

Út, utca stb.
3 Házszám ép/lh/em/ajtó

Levelezési cím
4 Irányítószám Helység neve Postafiók

Út, utca stb. Házszám ép/lh/em/ajtó

Felhasználás jogcíme kizárólagos tulajdonos résztulajdonos  közös képviselő egyéb jogcímen használó

Név

Születési helye Születési dátuma

Anyja neve

Vezetékes telefon 0 6 Mobiltelefon 0 6

Faxszám 0 6 E-mail

Cégjegyzékszám
1 - - Nyilvántartási szám

2 -

KSH-szám
1 - - -

Lakcím/Székhely Irányítószám Helység neve

Út, utca stb.
3 Házszám ép/lh/em/ajtó

Levelezési cím
4 Irányítószám Helység neve Postafiók

Út, utca stb. Házszám ép/lh/em/ajtó

III. Igénybejelentő

IGÉNYBEJELENTÉS MELLÉKVÍZMÉRŐK ALAPJÁN TÖRTÉNŐ ELSZÁMOLÁSHOZ

Kérjük, hogy az Igénybejelentés mellékvízmérők alapján történő elszámoláshoz az alábbi dokumentumokat szíveskedjen csatolni:

- Minden elkülönített vízhasználó által aláírt elkülönített vízhasználói nyilatkozat és meghatalmazás mellékvízmérők alapján történő

elszámolás igényléséhez

- az ingatlanon lévő ivóvízhálózat megvalósulási állapotáról készített tervdokumentáció

I. Felhasználási hely adatai

A bekötési vízmérő szerinti felhasználó aláírásával hozzájárul az I. pontban meghatározott felhasználási helyen a mellékelt lista szeritni

mellékvízmérők alapján történő elszámoláshoz. Nyilatkozik, hogy az I. pontban megjelölt felhasználási helyen a bekötési vízmérő mellett

az elkülönített vízhasználók elkülönített vízhasználati helye és más vízvételi helyek kizárólag - a víziközmű-szolgáltató vagy megbízottja

által felhelyezett - plombával vagy záró elemmel ellátott, hiteles mellékvízmérőkkel és hatályos mellékszolgáltatási szerződéssel

rendelkeznek. Nyilatkozik, hogy az I. pontban meghatározott felhasználási helyen a II. pontban meghatározott bekötési vízmérő(k)

mellett beépített mellékvízmérők, elkülönített felhasználói helyek és elkülönített vízhasználók mellékelt lista szerinti köre teljes.

Nyilatkozik, hogy az igénybejelentést követő műszaki szemlét a víziközmű-szolgáltatóval előre egyeztetett időpontban lehetővé teszi és

biztosítja a víziközmű-szolgáltató számára a bekötési vízmérőhöz, illetve a csatlakozó ivóvízhálózathoz történő hozzáférést. 

IV. Bekötési vízmérő szerinti felhasználó adatai

Az igénybejelentő az I. pontban meghatározott felhasználási helyen az elkülönített vízhasználók csatolt meghatalmazása alpján a

mellékelt lista szeritni mellékvízmérők alapján történő elszámolást a víziközmű-szolgáltatónál alírásával kezdeményezi. Vállalja az

igénybejelentést követő műszaki szemle időpontjának víziközmű-szolgáltatóval történő egyeztetését és biztosítja az elkülönített

felhasználói helyeken beépített mellékvízmérők és házi ivóvízhálózatok ellenőrzésének lehetőségét. Vállalja az egyidejű leolvasások

időpontjának víziközmű-szolgáltatóval és az elkülönített vízhasználókkal történő egyeztetését. Az ingatlanon lévő ivóvízhálózat

megvalósulási állapotáról készített tervdokumentációt a víziközmű-szolgáltató rendelkezésére bocsátja.

1
Csak gazdálkodó szervezetek esetén töltendő ki. 

2
Csak társadalmi szervezetek, alapítványok esetén töltendő ki. 

3
Ha a közterület még nem kapott elnevezést, kérjük, annak helyrajzi számát 

megadni. 
4
Ha a lakcímtől/székhelytől eltérő a cím.

II. Bekötési vízmérő adatai

Az alábbi adatok kitöltendők, ha az igénybejelentő és a bekötési vízmérő szerinti felhasználó személye eltérő.



Név

Születési helye Születési dátuma

Anyja neve

Vezetékes telefon 0 6 Mobiltelefon 0 6

Faxszám 0 6 E-mail

Cégjegyzékszám
1 - - Nyilvántartási szám

2 -

KSH-szám
1 - - -

Lakcím/Székhely Irányítószám Helység neve

Út, utca stb.
3 Házszám ép/lh/em/ajtó

Levelezési cím
4 Irányítószám Helység neve Postafiók

Út, utca stb. Házszám ép/lh/em/ajtó

Dátum Dátum

Dátum

Átvétel dátuma

A vízfogyasztás mérése, a fogyasztásmérő berendezések leolvasása, a vízszolgáltatás elszámolása a mellékvízmérők alapján történő

elszámolásra vonatkozó megállapodásban és a szolgáltató üzletszabályzatában foglaltak szerint történik.

V. Tulajdonos adatai
Ha a bekötési vízmérő szerinti felhasználó az ingatlannak nem tulajdonosa, hanem egyéb jogcímen használója, akkor a kizárólagos

tulajdonos vagy a tulajdonosok képviselőjének adataival kérjük kitölteni.

1
Csak gazdálkodó szervezetek esetén töltendő ki. 

2
Csak társadalmi szervezetek, alapítványok esetén töltendő ki. 

3
Ha a közterület még nem kapott elnevezést, kérjük, annak helyrajzi számát 

megadni. 
4
Ha a lakcímtől/székhelytől eltérő a cím.

Bekötési vízmérő szerinti felhasználó 

aláírása

Tulajdonos aláírása

Szolgáltató

Az I. pontban megjelölt felhasználási helyen az elkülönített vízhasználat mérésére beépített mellékvízmérők alapján történő

elszámoláshoz hozzájárulok.

Igénybejelentő aláírása


