
                    

BEJELENTŐLAP 
a felhasználó személyében bekövetkezett változásokról  

lakossági felhasználók, gazdálkodó szervezetek és intézmények részére 
 

Felhasználási hely megnevezése: 

 

Cím:...........................................................................................................................………...................………….............………..................................... 
 

Bekötésszám: ...................................................…………………....................................................................................................................................... 

 

Bejelentéskor bemutatott dokumentumok: ……………………………………………………………..…………………………………………………………….. 

 

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

Korábbi felhasználó adatai: 

Lakossági felhasználó esetén* 

Név: ...…………………………...…..……….....…………………………...... Születéskori név: ...............………………………………............................. 

Születési helye: ...……………………………………………...…..………... Születési idő: ...............…………….......……………………......................... 

Anyja neve: …… .................................…......………………….……......... Felhasználó azonosító: …………………………………..............……......... 

Levelezési címe: ………………………………………………….………….. E-mail címe: …………………………………………………..…………..…….. 

Telefonszáma: .................................……………………..............……..… Fizetési mód:……….……………........................................................…….. 
  

Gazdálkodó szervezet esetén* 

A szervezet neve:                      

Adószáma: …………………………………..……………………………… Cégjegyzék száma: …………………………………………..………...……… 

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

Levelezési címe:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

E-mail címe:…………………………………………………………………… Átutalási bankszámlaszám …………………………………………...……… 
Ügyintéző 

neve:……………………………………............…... telefonszáma: ……...……….…. e-mail címe: …………………..…………………… 
 

Felhasználó azonosító:....………………………….…………………….. Jogcíme:…………………………………………………………………………. 
 

Új felhasználó adatai: 

Lakossági felhasználó esetén* 

Név: ...…………………………...………...………….………………….……... Születéskori név: ..........………………................................................... 

Születési helye: ...…………………………………………………………….. Születési idő: ................……………………............................................. 

Anyja neve: …… .................................…............................………....…... Felhasználó azonosító:.............……......................................................... 

Levelezési címe: ……………………………………………………..……….. E-mail címe: …………………..………………………………..…...……….. 
 

Telefonszáma: ..............................................................................……… 
 

Fizetési mód:…...........................…………………………….……………… 
/folyószámláról,csoportos beszedési megbízással történő kiegyenlítést a bank-intézetnél 
szükséges kezdeményezni/ 

Gazdálkodó szervezet esetén* 

A szervezet neve:                      

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

Adószáma:……………………………………………………………..……... Cégjegyzék száma: …………………………….……………………………. 

Átutalási bankszámla száma: …………………………………………..… Fizetési mód:…...............................................................………………… 

Levelezési címe: E-mail címe: ……………………………..…………………………………….. 

Ügyintéző neve:…………………………………..……………….. telefonszáma: ………….....…. e-mail címe: ……………………………………… 

Felhasználó azonosító:....…………………………………………….…….. Jogcíme:………………………………………………………………………. 
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A vízmérő(k) adatai a változás bejelentésekor 
gyári száma hitelesítés időpontja plombák  ellenőrző leolvasás 

száma (db) sorszámuk vízmérő állása  (m3) időpontja 

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

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

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

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

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

 

 

 

 

*Bejelentéskor a nyilvántartás szerint a felhasználási helyen:    
- kiegyenlítetlen tartozás van 
- nincs tartozás 

 
*Alulírottak nyilatkozunk, hogy a tartozást: 

- a korábbi felhasználó fogja kiegyenlíteni 
- az új felhasználó fogja kiegyenlíteni 

 
 

*Részszámlában számlázandó fogyasztás mennyisége:  

 

                           …………..……m3/hó 
 
Megjegyzés: 

 

 

SZOLGÁLTATÓ TÖLTI KI! 
 

*Vízfelhasználás célja: lakossági / gazdasági 
 

A felhasználási hely ellenőrzését 
 

- *felhasználó / szolgáltató kezdeményezte 
 

- *jegyzőkönyv száma: ………………………… 
 

- *nem történt ellenőrzés 
 

*Az elvezetni kívánt szennyvíz minőségi jellemzői a vízvédelmi 
hatóság által előírt küszöb-értékeket 

 

nem haladják meg  /  meghaladják 

 
*Közműfejlesztési hozzájárulás fizetésére: 

 

*kötelezett                         ivóvíz…….………m3/nap) 
 

                                   szennyvíz….…………m3/nap) 
 

*nem kötelezett 
 

*Kérjük a megfelelő adatokat kitölteni, aláhúzni 
 

Felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy a lapon feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. 

  

……………………………………………………….…...….., 20....    .............................................................  hó  ......................  nap 

 

 

 

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

korábbi felhasználó 

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

új felhasználó 

 
 

TÁJÉKOZTATÓ 
Tisztelt Felhasználónk! 
 

A szolgáltatás és díjelszámolás zavartalansága érdekében a víz-, és csatornadíj fizetésére kötelezett személyében beálló változást a szolgáltató felé 
30 napon belül jelezni szükséges. Ennek tesz eleget a túloldalon részletezett Bejelentőlap kitöltésével, és aláírásával. 
E bejelentést minden olyan esetben meg kell tenni, amikor az ingatlan, lakás, telek, zártkert, nem lakás céljára szolgáló helyiség, illetve építmény 
adásvétele, bérbe adása, cseréje, ajándékozása, stb. folytán megváltozik a számla kiegyenlítésére kötelezett személye. 
Javasoljuk, hogy az ingatlan adásvételi, bérleti, ajándékozási szerződésének megkötésekor a szerződésben rögzítsék a felek, hogy a szolgáltatás 
díja mely időpontig, mely záróállásig kiegyenlített, továbbá azt is, hogy ezen időponttól kezdődően kit terhel annak megfizetése. 
 

Elsősorban új felhasználóink figyelmét kívánjuk felhívni arra, hogy minden esetben szíveskedjenek tisztázni, hogy az átvett ingatlanon mely 
időpontig van a vízfogyasztás díja megfizetve. Erről a korábbi és az új felhasználóinknak is nyilatkoznia kell ezen az adatlapon. 
A bejelentést az ingatlan tulajdonosa, egyéb jogcímen használója az ingatlan tulajdonosának írásbeli hozzájárulásának birtokában 
kezdeményezheti.  
Az új felhasználóinknak a szolgáltatóval közszolgáltatási szerződést kell kötnie.  
Szolgáltató a szerződés létrejöttét a felhasználási hely ellenőrzéséhez kötheti. Az ellenőrzést a költségek viselése mellett a felhasználó is kérheti. 
 

A felhasználó személyében bekövetkezett változás bejelentése a székesfehérvári felhasználási helyeket illetően a társaság Számlázási és Pénzügyi 
ügyfélszolgálati irodájában (Székesfehérvár, Királysor 3-15., Telefon: 40/200-342), a többi felhasználási helyet illetően az illetékes üzemmérnökségi 
központokban célszerű kezdeményezni. 

 

Bicskei üzemmérnökség (2060 Bicske, Bem J. u.14.) 40/200-341 
Ercsi üzem (2451 Ercsi, Bajcsy-Zs. u. 49.)  25/505-810 
          Martonvásár (2462 Martonvásár, Fehérvári út 10.) csak szerdai napokon!  25/505-810 
Kőszárhegyi üzemmérnökség (8151 Szabadbattyán, Vasvári P. u. 18.)  40/200-344 
Móri üzemmérnökség (8060 Mór, Dózsa Gy. u. 99.)  40/200-343 
Sárbogárdi üzemmérnökség (7000 Sárbogárd, Tinódi u. 146.)  25/460-101 

 

Ha a bejelentés elmulasztása az esetleges fennálló tartozás, illetve a későbbi számlák megfizetésének elmaradásához vezet, a szolgáltató az 
ingatlan vízellátását korlátozhatja, termelési célú vízfelhasználásnál pedig szüneteltetheti.  
 

FEJÉRVÍZ ZRt. 
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A VÁLTOZÁS BEJELENTŐ NYOMTATVÁNYHOZ CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK 

 

Magánszemély esetén: 

 Adásvételnél vagy bérleménynél: az ingatlan 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapjának másolata (TAKARNET 

rendszerből való másolat megfelel), vagy adásvételi-, bérleti szerződés 

másolata* illetve átadás-átvételi vagy birtokbaadási jegyzőkönyv. Bérlő esetén 

a tulajdonos jóváhagyása is szükséges a változás elvégzéséhez; 

 Halálesetnél: halotti anyakönyvi kivonat másolata, vagy jogerős hagyatéki végzés, illetve a 

változást már tartalmazó tulajdoni lap másolata. Ha a hagyatékátadó végzés 

nem az ingatlan teljes tulajdonjogának örökítéséről szól (az örökhagyó nem 

100%-os tulajdonosa volt az ingatlannak), akkor szükség van az ingatlan 

100%-os tulajdonviszonyának igazolására a változást tartalmazó tulajdoni 

lapra. Ezt pótolhatja az örökösök írásos megállapodása. 

 Névváltozásnál: a változást igazoló anyakönyvi kivonat; 

*A dokumentumokból a változás bejelentés átvezetéséhez nem szükséges adatokat (pl. vételár, stb.) a Felhasználó 

jogosult törölni  

 

 
Gazdálkodó szervezetek esetén: 

 Adásvételnél vagy bérleménynél: 30 napnál nem régebbi cégkivonat vagy bírósági bejegyzésről szóló végzés, és 

a változás bejelentést aláíró személy aláírási jogosultságának igazolása. 

Amennyiben a régi felhasználó is gazdálkodó személy és résztulajdonos váltás 

történt, akkor szükséges egy nyilatkozat a víziközmű-fejlesztési kontingens 

átruházásáról is;   

 Névváltozásnál:  cégbírósági bejegyzés másolata, aláírási címpéldány; 

 

Intézmények esetén: 

 Adásvételnél vagy bérleménynél: fentieken kívül továbbá  cégbírósági bejegyzés másolata  

 Névváltozásnál:  cégbírósági bejegyzés másolata vagy önkormányzati határozat; 

 

Társasházak esetén: 

 Társasházzá alakulás esetén:  társasházi alapító okirat, közös képviselő megválasztásáról szóló jegyzőkönyv; 

 Közös képviselő változása esetén:  közös képviselő megválasztásról szóló jegyzőkönyv. 

 

Amennyiben ügyintézésnél nem Felhasználó jár el, érvényes meghatalmazás is szükséges a változás átvezetésének 

elvégzéséhez. 
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