
 
FELHASZNÁLÓVÁLTÁS BEJELENTŐ   KÖZÜLETI 

 
Felhasználási hely adatai: 
 
Felhasználási hely kód:  

 

Felhasználási hely címe:  irányítószám ………………………………………………település 
 
…………………………………………………………utca, út, tér .............. hsz. ……... em. …….. ajtó 

Korábbi Felhasználó adatai: 
Felhasználó neve:…………………………………………………………………….……………………………………… 

Székhelye:  irányítószám ……………….………………………………………………település 

……………………………….……………………… utca, út, tér .............. hsz. ………. em. …..…. ajtó 
Cégjegyzékszáma: - -  Adószáma: - -   

Számlaszáma: - -  

Levelezési címe:  irányítószám ……..……………………………...…………………….. település 

……………………………….……………………..…. utca, út, tér .............. hsz. …….. em. …..…….. ajtó 

Számlázási címe:  irányítószám ..…………………………..…………………………….. település 

……………………………….………………...…….. utca, út, tér .............. hsz. …….. em. ……...…. ajtó 

Telefonszáma:      /  E-mail: …………………………………………………………. 

 
Átadás / átvételre vonatkozó adatok: 
Vízmérő gyáriszám: …………………………………………  állása:…………………m3 

Vízmérő gyáriszám: …………………………………………  állása:…………………m3 

Vízmérő gyáriszám: …………………………………………  állása:…………………m3 

 

A változás oka: (Kérjük, jelölje a megfelelőt „X” jellel!) 

 – adás-vétel  – öröklés  – bérbeadás  – bérbeadás megszűnése 

 – képviselő változás  – névváltozás  – egyéb.……………………………………………………… 

 

Új Felhasználó adatai: 
Felhasználó neve:…………………………………………………………………….…………………………………………….… 

Székhelye:  irányítószám ……………….…………………………………………………település 

………………………….……………………………… utca, út, tér .............. hsz. ………. em. …..…. ajtó 
Cégjegyzékszáma: - -  Adószáma: - -   

Számlaszáma: - -  

Levelezési címe:  irányítószám ……..……………………………...…………………….. település 

……………………………….……………………..…. utca, út, tér .............. hsz. …….. em. …..…….. ajtó 

Számlázási címe:  irányítószám ..…………………………..…………………………….. település 

……………………………….………………...…….. utca, út, tér .............. hsz. …….. em. ……...…. ajtó 
Telefonszáma:      /  E-mail: …………………………………………………………. 
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Tulajdonos adatai, amennyiben nem azonos az új felhasználóval: 
Felhasználó neve:…………………………………………………………………….…………………………………………….… 

Székhelye:  irányítószám ……………….………………………………………………település 

……………………………….……………………… utca, út, tér .............. hsz. ………. em. …..…. ajtó 
Cégjegyzékszáma: - -  Adószáma: - -   

Számlaszáma: - -  

Levelezési címe:  irányítószám ……..……………………………...…………………….. település 

……………………………….……………………..…. utca, út, tér .............. hsz. …….. em. …..…….. ajtó 
Telefonszáma:  /  E-mail: …………………………………………………………. 
Számlázásra és szolgáltatásra vonatkozó adatok: (Kérjük, jelölje a megfelelőt „X” 
jellel!) 

Számlafizetés módja:  – csekk  – csoportos beszedés  – egyedi átutalás esetén 

Bankszámlaszám: - -  

Fogyasztás jellege:   – lakosság  – közület  – intézmény 

Szolgáltatás:   – ivóvíz   – szennyvíz   – locsolás   – tüzivíz 

Átalány mennyisége: ………….m3/hó Szolgáltatás kezdetének 
időpontja:……………………………… 

 

Elszámolás (a szolgáltató tölti ki) 

Bejelentéskor a szolgáltató nyilvántartása szerint a felhasználási helyen 

a kiegyenlítetlen tartozás összege: …………………………………………………………………… Ft 

végszámla összege: …………………………………………………………………… Ft 

Fizetendő összesen: ……………………………….  Túlfizetés: ……………………………. 

 

Megjegyzés:  
 ..............................................................................................................  

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

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

Nyilatkozatok 
1. Az új tulajdonos tudomásul veszi, hogy jelen változás bejelentés csak a tulajdont 
igazoló 1 éven belül kelt hiteles okirattal (adás-vételi szerződés, tulajdoni lap), vagy 30 
napnál nem régebbi „nem hiteles” tulajdoni lappal együtt érvényes. 
2. Régi tulajdonos a bejelentéssel egyidejűleg nyilatkozom a fenti felhasználási helyre 
megkötött közszolgáltatási szerződés felmondásáról. 
3. Amennyiben a bejelentő az ingatlan bérlője, tudomásul veszi, hogy jelen változás 
bejelentés csak az ingatlan tulajdonosának aláírásával és a bérleti viszonyt igazoló 
okirattal együtt érvényes. 
4. Aláírók tudomásul veszik, hogy amennyiben a bérlő vagy az eltérő számlafogadó nem 
tesz eleget fizetési kötelezettségének, a tulajdonos köteles a díjhátralékot kiegyenlíteni. 
5. Alulírottak nyilatkozunk, hogy a tartozást (a megfelelő rész aláhúzandó) 
a. a korábbi fogyasztó egyenlíti ki 

b. az új felhasználó egyenlíti ki 

6. E-mail címének megadásával hozzájárul, hogy azt nyilvántartásunkban rögzítsük és a 
jövőben hivatalos levelezés során felhasználja a Mezőföldvíz Kft. 
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7. Telefonszámának megadásával hozzájárul, hogy azt nyilvántartásunkban rögzítsük és a 
jövőben hivatalos megkeresés során felhasználja a Mezőföldvíz Kft. 
 
Büntetőjogi felelősségünk teljes tudatában kijelentjük, hogy a jelen változás bejelentőn 
feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. 
 

Kelt: ………………………………………………….., 20….... év …………………. hó ……. nap 

  
  ..............................   ......................................... 
  
 korábbi felhasználó cégszerű aláírása új felhasználó cégszerű aláírása 

  
  .......................................   
 tulajdonos (amennyiben nem azonos az új felhasználóval) 
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ELLENŐRZÉSI JEGYZŐKÖNYV FELHASZNÁLÓVÁLTÁS ESETÉN 

 
 
A kivizsgálás időpontja: 20    

A kivizsgálást végző neve: ………………………………………………………………………………………………………. 

A kivizsgálás oka: (A megfelelőt kérjük bejelölni!) 

 – díjtartozás miatt 

 –  

 – egyéb: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Vízmérő adatai: 

Vízmérő gyáriszám: ……………………………………  állása:…………………m3 

Vízmérő gyáriszám: ……………………………………  állása:…………………m3 

Vízmérő, vízmérőakna állapota: …………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Bejárás időpontjában észlelt rendellenesség: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

Rendellenesség pontos helye: (szolgáltatási pont előtt/után) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Rendellenesség jellege:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

 

Kelt: ………………………………………………, 20….... év …………………. hó …….. nap 

 

……………………………     ……………………………... 

Kivizsgáló aláírása       Felhasználó aláírás 
 


