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Kérjük nyomtatott betűkkel kitölteni! Ikíatószám ]Q[ IU L_J U!
I (Saxílgáltató tölti kit)

A Fővárosi Vízművek szolgáltatási területén lakás-meílékvízmérőve! rendelkező ügyfelek az elkülönített vízhasználó személyében beállt változást 

a Díjbeszedő Holding Zrt. kirendeltségein jelenthetik be.További információ: wwv/.dbrt.hu

Az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 60. § (1) bekezdése alapján a felhasználó személyében bekövetkezett változást a korábbi és az új felhasználó köteles 

a vízmérőállás megjelölésével a változástól számított 30 napon belül bejelenteni.

i. Felhasználási hely adatai
Helység neve jfrányltőszém

hffftjkvTt crr
ép/íti'em'ajlóül. utca, stb.’

A2 áíaciás dátuma □□□□ -

Társaságunk a kormányrendeletben megjelölt hatá-időn belüli bejelentés elmulasztása esetén a vízmérő késedelmes (180 napon túli) átírásakor az új 

felhasználó részére díjat számít fd. Az Időszak meghatározásánál a vízmérő átadás-átvétel dátumát és a társaságunkhoz az igény beérkezése között 

eltelt idol vesszük figyelembe. Amennyiben az átadást követő időszakban kiállított számlákat kiegyenlítette, és ezek utólagos módosítását nem kéri, meg

jelölheti a folyamatos átvezetést. Ebben az esetben az átírás díjmentes.
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II. Régi felhasználó adatai
FoVé«ámte.azonosltó □□□□□□□DDDD /

vazotá.aa..on ísiDnnnnDDn Mo«a.ni®gnDnmgnn
Változást követő lakcím/székhely lrényí>észám| ][ [| j| | Helység nave]

Út. utca.stb.' i
Háisiím épifihíem/^6

III. Régi tulajdonos adatai
Ha a szerződés szerinti felhasználó az ingatlannak nem tulajdonosa, hanem egyéb jogcímen használója, akkor a kizárólagos tulajdonos vagy a tulajdono

sok képviselőjének adataivá kéijük kitölteni.
Folyószámle-azenosltú nnODDDDDDOI]

Név I ~ I ,
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IV. Uj felhasználó adatai ^ ^ ^
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Lakcím/Székhely Irényiloszám
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V. Szerződéskötés jogcíme
kizárólagos tulajdonos résztulajdonos közös képviselő 6gyébjogolmenhasználója|^

'Heaközteiillet még nem kapott elnevezést, kérjük, ann^ helyrajzi szám^ megadni. ^Csak gazdálkodó szervezetek eseténti^íendő ki.’Csak táisedalmi szervezetek, alapítványok esetén töltendő ki.‘Haalakclmlókszékhelytőleltérdadm.



Ví. új tuiajdonos adatai (több tulajdonos esetén külön nyilatkozat szerint)
Ha a szerződés szerinti felhasználó az ingatlannak nem tulajdonosa, hanem egyéb jogcímen használója, akkor a kizárólagos tulajdonos vagy a tulajdono

sok képviselőjének adataival kérjük kitölteni.
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Vlí. Fizetési mód
Ha a felhasználó a számla ellenértékét a Szolgáltató megbízottjánál egyenlíti ki, a fizetési módot a megbízottal kötött megállapodás határozza meg. Ennek 
hiánya a készpénz-átutalási megbízásos fizetési mód vállalását feltételezi.

Ha atelhasznátó a számla ellenértékét a Szolgeátatón^ egyenlíti ki, atizeíési módot az alábbiak közül kénük kiválasztani.
rj Készpénz-átutalási megbízás (poslautaivány)

[ I Csoportos beszedési megbízás (kéijük adjon falhaíalmazást pénzintézete számára a beszedési msgbízás (e|esfléséte, és adja meg az aláíáiiakban pénanlézets msgnst«zésél és banki folyöszárrááját).

nnnnnDnn- □□□□únoDPénzintézet megnevezése

I Egyedi átula'ás (kéijük adja meg az alábbiakban pénzintézete megnevezését és btmkl folyószámláját).

Pénantézet megnevezése A/i^7  ̂ Sankl folyószámlaszám Hsae^DDDDDaDn

A nyomtatvány kitöltése mellett az alábbi dokumentumok beadása szükséges;

- ha az új felhasználó magánszemély: adásvételi vagy bérleti szerződés vagy a változást tartalmazó Ojlajdoni lap másolata; résztulajdonos-változás esetén egy 

évnél nem régebbi tulajdoni lap;

- ha az új felhasználó gazdálkodó szervezet: cégbírósági bejegyzés másolata, ^áírási címpéldány; amennyiben a régi felhasználó is gazdálkodó személy és 

résztulajdonos-váltás történt, akkor szükséges egy nyilatkozat a víziközmű-fejlesztési kontingens átruházásáról is;

- ha az új felhasználó intézmény: cégbírósági bejegyzés másolata; ,. ; , V., >

- társasházzá alakulás esetén: társasházi alapító okirat, közös képviselő megválasztásáról szóló jegyzőkönyv;.. - .. .,, / \' '''

- közös képviselő változása esetén: közösképvíselő-választásról szóló jegyzőkönyv;
/ * I ( K ■' i

- halálesetnél: halotti anyakönyvi kivonat másolata, jogerős hagyatéki végzés vagy a változást tartalmazó íulajfei lap niásbiata. 
Amennyiben az ingatlannak több tulajdonosa van, szükséges még a tuiajdonos társak beleegyező nyilatkozata *......

Névváltozásnál az alábbi dokumentumok beadása szükséges: 

■ intézmény esetében; önkormányzati határozat;

- magánszemély esetében: anyakönyvi kivonat;

- gazdálkodó szervezet esetében; cégbírósági

Jelen bejelentőhöz csatolt mellékletek száma j j

Dátum

Régi lulajdonos alátrása
Dátum|_

Új tulajdonos aláírása

Átvétel dátuma:QQQQ.^^.QQ.

Tovább) tájékoztatás és ügyintézés cétjából Vízvonalunk munkatársai készséggel állnak rendelkezésére a 06-40-247-247-es telefonszámon. Bejelentéseit, 

észrevételeit online ügyfélszolgálatunkon (www.ugyfelszolgalat.vlzmuvek.hu), a 1325 Budapest, Pf. 355 postacímen és a 06-40-247-742-es faxszámon 

várjuk. Honlapunk címe: www.vizmuvek.hu.
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