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A bejelentés jogcíme: A megfelelőt kérjük aláhúzni! 
Tulajdonosváltozás/Örökös bejelentése Számlafizető változása Adatváltozás 

 
DMRV Zrt. TÖLTI KI! 

 
1. Felhasználási hely száma:   ..........................................................  
 
2. A bekötési vízmérő 
 
 gyári száma:.. .........................           hitelesítés éve: ........         számlázva: ...........    -ig  .............. m3 mérőállással 
 
      A telki vízmérő 
 
      gyári száma:.. ........................           hitelesítés éve: ........         számlázva: ...........    -ig  .............. m3 mérőállással 
       

A mellékvízmérő 
 

felhasználási hely száma gyári száma hitelesítés éve számlázva 
1.  ..............................   ...........................   ....................   ................. -ig  ................. m3 mérőállással 
2.  ..............................   ...........................   ....................   ................. -ig  ................. m3 mérőállással 
3.  ..............................   ...........................   ....................   ................. -ig  ................. m3 mérőállással 
4.  ..............................   ...........................   ....................   ................. -ig  ................. m3 mérőállással 
 

3. A felhasználási helyen fennálló díjhátralék összege:  ................................................  Ft  
 
4. A felhasználási hely címe:  ..........................................................................................................  város/község 
 
 ………………………………………………………………………………….. utca/tér/köz ………………………………. házszám/hrsz. 
 
5. A korábbi felhasználó neve: ..........................................................  felhasználó azonosító száma: .........................  
 
 anyja neve:……………………………………………………….szül. hely: .............. ………………..szül. idő: .....................................  
 új címe:………………………………………………………………………………………………………tel. száma: ........................................  
 
6. A korábbi díjfizető (ha nem azonos a korábbi felhasználóval):  

 
 neve:………………………………………… ...................................................  felhasználó azonosító száma: .........................  
 
 új címe:………………………………………………………………………………………………………tel. száma: ........................................  
 
7. A fogyasztásmérő átvállalásának/birtokátruházásának időpontja:…………….év ........... ………….hó………………nap 
 
8. A fogyasztásmérő (k) állása az átvállalás/birtokátruházás időpontjában (a szerződés típusától függően vagy a   
bekötési vízmérőre, vagy a mellékvízmérőkre vonatkozó adatokat kell kitölteni):  
 
A bekötési vízmérő gyári száma:………………mérőállás:………m3   Telki vízmérő gyári száma:……………….mérőállás………….m3 

 
A mellékvízmérő (k) 1. gyári szám:…………………mérőállás:………… .m3     2. gyári szám:……………………mérőállás:………… m3 

                              3. gyári szám:………………  mérőállás:………….m3      4. gyári szám:………………..….mérőállás:………… m3 

 

9. Az új felhasználó neve: ............................................................................... ……………………………………………………. 
 
 anyja neve:.  .......................................................... szül. hely: ................................. szül. idő: ..............................  
 

 telefonszáma: .....................................................  
 
 levelezési címe:…………………………………………………………………………lakcíme:………………………………………………………… 
 
  jogállás:          tulajdonos/ bérlő  használó (A megfelelő választ kérjük aláhúzni!) 
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10. A felhasználási helyen igényelt szolgáltatás:  

 
              ivóvíz   és/vagy  szennyvíz,        idény  vagy  állandó                 (A megfelelő választ kérjük aláhúzni!) 
 
 
10/a.*Számlázás alapja (elszámoló számlák között): átlag vagy felhasználói leolvasás (A megfelelő választ kérjük 

aláhúzni!) 
  átlag esetén:……………m3/hó átlag 
 
*(idény jellegű, vagy mellékvízmérős felhasználás esetén nem kitöltendő, kivéve az állandó jellegű locsolási 
mellékvízmérőt) 
 
11. Az új díjfizető (ha nem azonos az új felhasználóval) neve: ……………………………………………………………........... 
 

 anyja neve:.  ....................................................... szül. hely: ................................. szül. idő: ................................  
 
 címe: .................................................................................................................. tel. száma: .............................  
 
 levelezési címe: ..................................................................................................................................................  
 

       jogállás:          tulajdonos bérlő  használó (A megfelelő választ kérjük aláhúzni!) 
 
12. Az ingatlan tulajdonosának neve: ......................................................................................................................  
 

 anyja neve:......................................................... szül. hely: ................................. szül. idő: ................................  
 
 címe: .................................................................................................................. tel. száma: .............................  
 
 székhelye*: .......................................................................................................... adószáma*: ............................  
 

    (A*-gal jelölt rovat kitöltése akkor szükséges, ha gazdálkodó szervezet a tulajdonos) 
 
13. Az ingatlan tulajdonos változása esetén: 
 
 régi tulajdonos neve: 
 

 anyja neve: ...................................................... szül. hely: ................................... szül. idő: ..............................  
 
 székhelye* : ......................................................................................... adószáma*: .........................................  
 
 címe: ................................................................................................... telefonszáma: ......................................  
 

 új tulajdonos neve: 
 

 anyja neve: ...................................................... szül. hely: ................................... szül. idő: ..............................  
 
 székhelye* : ......................................................................................... adószáma*: .........................................  
 

 címe: ................................................................................................... telefonszáma: ......................................  
 
 (A*-gal jelölt rovat kitöltése akkor szükséges, ha gazdálkodó szervezet a tulajdonos) 
 
14. A díjfizetés módja: készpénzátutalási megbízás (csekk) vagy átutalási megbízás vagy csoportos beszedés 
 (A megfelelő választ kérjük aláhúzni!) 
 
15. Átutalási megbízással/csoportos beszedéssel történő fizetés esetén a pénzforgalmi jelzőszám: ...............................  
 Pénzforgalmi jelzőszám változás esetén:  
 régi  számlaszám: .................................................. …..    új számlaszám: .................................................. …………. 
 
16. A felhasználási helyen fennálló díjhátralék megfizetése a korábbi / új felhasználót terheli.  
 (A megfelelő választ kérjük aláhúzni!) 
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17. Felhasználó illetve fizető változás esetén a korábbi felhasználó és a korábbi fizető a fenti felhasználási 
helyre vonatkozóan felmondja az érvényes közszolgáltatási szerződést és egyben tudomásul veszi, hogy a 
felmondás az új felhasználóval létrejött közszolgáltatási szerződés hatálybalépése napján hatályosul. A 
bejelentés az új felhasználó közszolgáltatási szerződés megkötésére vonatkozó igényének is minősül. 
 
A felhasználó tudomásul veszi, hogy a 2011. évi CCIX. törvény szerint, amennyiben a korábbi közüzemi szerződés alapján 

rendezetlen követelés áll fenn, akkor az adott felhasználási helyen a Szolgáltató a vízszolgáltatást korlátozhatja, vagy 

felfüggesztheti. 

A jogszabályi rendelkezés arra is lehetőséget teremt, hogy amennyiben senki sem rendezi a hátralékot (a korábbi 

díjfizetésre kötelezett tartozását) függetlenül az új felhasználóval megkötött szerződéstől, az ingatlan szolgáltatása 

korlátozásra, felfüggesztésre vagy megszüntetésre kerüljön.  

 
Felhívjuk az ingatlan tulajdonos figyelmét, hogy amennyiben a tőle eltérő számlafogadó (bérlő) nem tesz eleget fizetési 

kötelezettségének, a tulajdonos köteles a víz- és szennyvízdíj hátralékot kiegyenlíteni! 

 
Az adatváltozást bejelentő laphoz kérjük, csatolja a változást igazoló dokumentum (adásvételi szerződés, 30 napnál nem 

régebbi tulajdoni lap, hagyatéki végzés, halotti anyakönyvi kivonat,birtokbaadási jegyzőkönyv,tulajdonosi hozzájárulás 

több tulajdonos esetén stb.) másolatát! Bejelentés megtételénél kérjük, hogy minden esetben az új felhasználó 

felhasználási céljának megfelelő (lakossági vagy gazdálkodó)  formanyomtatványt szíveskedjen kitölteni! 

 

Adatvédelmi tájékoztató 

 
A DMRV Zrt. felhívja a nyomtatványt kitöltő ügyfelei figyelmét, hogy a nyomtatvány kitöltése során felvételre kerülő 
személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi CXII. törvénynek és 
az azon alapuló adatvédelmi – adatbiztonsági szabályzatának megfelelően kezeli, melyet megtekinthet a cég honlapján 
(www.dmrvzrt.hu) 

 

 

Kelt: ……………………………………………………… 

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

   korábbi felhasználó aláírása           korábbi fizető aláírása         új felhasználó aláírása              új fizető aláírása 
 
 …………………………………….…………………………………………                                  ……………………………………….. 

tulajdonos aláírása           korábbi tulajdonos aláírása              új tulajdonos aláírása 
 
 (átírás esetén) (átírás esetén) 
 
Előttünk, mint tanúk előtt: 
 
Név:………………………………………anyja n.: ......................  Név:  .......................... anyja n.: ...............................  

Lakcím:  .....................................................................  Lakcím:  ...................................................................  

Szül. hely, idő: ............................................................  Szül. hely, idő: ..........................................................  
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TISZTELT FELHASZNÁLÓ! 
 

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet 60. § (1) bekezdése 
értelmében, ha a felhasználási helyen a felhasználó személye megváltozik, a korábbi és az új 
felhasználó a változást legkésőbb a birtokátruházástól számított 15 napon belül kötelesek a 
víziközmű-szolgáltatónak az üzletszabályzatban foglaltak szerint bejelenteni és annak rendelkezései 
szerint eljárni. 
 

Társaságunk az adatváltozás bejelentésére ezt a nyomtatványt rendszeresítette, kérjük, hogy 
figyelmesen olvassák el a bejelentés szövegét, és értelemszerűen töltsék ki. 
 

A bejelentés kitöltésével és minden érintett fél részéről történő aláírásával jogosítják fel 
társaságunkat az új közszolgáltatási szerződés megkötésére. A korábbi felhasználó közszolgáltatási 
szerződésének felmondása az új felhasználóval létrejött közszolgáltatási szerződés hatálybalépése 
napján hatályosul. 
 

A 2011. évi CCIX. törvény szerint, amennyiben a korábbi közüzemi szerződés alapján 

rendezetlen követelés áll fenn, akkor az adott felhasználási helyen a Szolgáltató a 

vízszolgáltatást korlátozhatja, vagy felfüggesztheti.  

A jogszabályi rendelkezés arra is lehetőséget teremt, hogy amennyiben senki sem 

rendezi a hátralékot (korábbi felhasználó tartozását), függetlenül az új felhasználóval 

megkötött szerződéstől, az ingatlan szolgáltatása korlátozásra, felfüggesztésre vagy 

megszüntetésre kerüljön.  

 
 

A bejelentés kitöltése mellé csatolni kell a tárgyi ingatlan, felhasználó / tulajdonos változás 
okát igazoló dokumentum másolatát (adásvételi szerződés, bérleti szerződés, hagyatéki végzés, 
stb.).  
Ezt követően kerülhet sor az adatváltozás átvezetésére, és az új felhasználóval történő szolgáltatói 
szerződés megkötésére. 
 

Kérjük, hogy a vízmérő adatait közvetlenül a mérőről olvassák le, és az ott látható adatokat 
írják fel a bejelentőre. Több mérő esetén valamennyi mérő adatát kérjük feltüntetni. 
 

A bejelentőlap kitöltésével, vagy a szolgáltatásunkkal kapcsolatos további kérdéseikre az 
illetékes ügyfélszolgálataink a honlapunkon feltüntetett címeken, és telefonszámon készséggel 
állnak rendelkezésükre. 
 

Csoportos beszedési megbízásnál, a számlavezető pénzintézeténél a következő kódot kell 
megadnia: Kód: A 10863877 
 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Felhasználóinkat, hogy társaságunkra vonatkozó információkat 
találhatnak honlapunkon: www.dmrvzrt.hu 
 
 

Bízva a további jó együttműködésünkben, tisztelettel: 
 
 

 DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŰ  
 ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 


