
Az átadás/birtokátruházás dátuma . . .

III. Vízmérő adatai (4-nél több mérő esetén még egy nyomtatványt szükséges kitölteni) 
Gyári szám Mérőállás az átadás/

birtokbaadás napján 
Számlázandó 
részérték2

IV. Régi felhasználó adatai Vevő (fizető) azonosító / szerződéses folyószámla azonosító (számlán található)

Név

m3/nap  Vízfelhasználás célja:6 Közületi  Egyéb: 

VI. Szerződéskötés jogcíme 

VÁLTOZÁSBEJELENTŐ

II. Felhasználási hely adatai 
Irányítószám Helység neve 

kizárólagos 
tulajdonos résztulajdonos egyéb jogcímen

használója

I.Változás oka Adásvétel Társasházzá 
alakulásFelszámolásBérbeadás/

bérlő változás Egyéb:

Út, utca stb. 

Készülékhely
azonosító szám

Gyári szám Mérőállás az átadás/
birtokbaadás napján 

Számlázandó 
részérték2

Készülékhely
azonosító szám

Gyári szám Mérőállás az átadás/
birtokbaadás napján 

Számlázandó 
részérték2

Készülékhely
azonosító szám

Változást követő
lakcím/székhely

V. Új felhasználó adatai

Telefonszám4 0 6E-mail cím4

Cégjegyzékszám6Adószám6 – –
KSH-szám6 – – – –Nyilvántartási szám6

–

Bankszámlaszám – –
Bekötési vízmérő esetén gazdálkodó
szervezet telephelyének tervezett ivóvízigénye6

bérlő haszonélvezőközös
képviselő

Irányítószám Helység neve Út, utca stb. Házszám ép/lh/em/ajtó

Lakcím/
székhely

Irányítószám Helység neve Út, utca stb. Házszám ép/lh/em/ajtó

Levelezési cím

Irányítószám Helység neve Út, utca, postafiók stb. Házszám ép/lh/em/ajtó

Fővárosi Vízművek példányaVB/2020/3

Bejelentéseit, észrevételeit online ügyfélszolgálatunkon (https://ugyfelszolgalat.vizmuvek.hu) és a 1397 Budapest, Pf. 512 postacímen várjuk. Honlapunk címe: www.vizmuvek.hu

Név

Anyja neve3Születési helye3

Születési dátum3 . . .

–

1Nem számozott utca esetén szükséges kitölteni. 2Kérjük, adja meg, hogy diktálás hiányában kéthavonta hány m3 kerüljön elszámolásra az adott mérőre 3Magánszemély esetén kötelezően kitöltendő, 4Adatok megadása nem 
kötelező.5Az elektronikus számlázáshoz szükséges megadni e-mail címét és adatkezelési hozzájárulását! 6Gazdálkodó szervezet, intézmény, közület esetén kötelezően kitöltendő. 

Adatkezelési hozzájárulás
Hozzájárulok ahhoz, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. munkatársai, és/vagy megbízottjai a megadott elérhetőség(ek)en (telefonszám, e-mail cím) a viziközmű szolgáltatás 
jogviszony keretében a szolgáltatással, ügyintézéssel kapcsolatos tájékoztatás, illetve a szolgáltatással összefüggő igények érvényesítése céljából felkeressen. 

 igen  nem Az adatkezelésről szóló részletes tájékoztatást társaságunk Üzletszabályzata, valamint az Adatkezelési tájékoztatója tartalmazza. 
Elérhetőség: www.vizmuvek.hu, ügyfélszolgálati irodák.

 Kérem, hogy a megadott e-mail címmel végezzék el az előregisztrációmat az Online ügyfélszolgálatra.

 Helyrajzi szám1 

Gyári szám Mérőállás az átadás/
birtokbaadás napján 

Számlázandó 
részérték2

Készülékhely
azonosító szám

Folyamatos átvezetést kérek 

m3

m3

m3

m3

magánszemély egyéni vállalkozó egyéblakásszövetkezet gazdálkodó  társasház

üzemeltető vagyonkezelő

Választott számlázási/fizetési mód 
Amennyiben csoportos beszedési megbízással kívánja számláit kiegyenlíteni, számlavezető bankjának szükséges erre vonatkozó megbízást adni!
Amennyiben az alábbi két opcióból egyik sem kerül kiválasztásra, úgy automatikusan a "papír alapú számla, átutalásos vagy online fizetés" kerül beállításra.

Elektronikus számla (átutalásos vagy online fizetés)5 Papír alapú számla, átutalásos vagy online fizetés

VII. Nyilatkozatok

Dátum ____________________________
Új felhasználó aláírása 

. . .Dátum ____________________________
Korábbi felhasználó (vagy bejelentő) aláírása 

. . .

. . .

Tudomásul veszem, hogy jelen változás bejelentéssel egyúttal a korábbi közszolgáltatási/mellékszolgáltatási szerződés hatályát veszti.
Nyilatkozom, mint új felhasználó, hogy jelen változás bejelentéssel egyúttal a szolgáltatóval közszolgáltatási/mellékszolgáltatási szerződést kívánok kötni. 
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, mint új felhasználó, hogy az adott felhasználási helyre jogosult vagyok felhasználóként szerződni tulajdonjog és/vagy a tulajdonos(ok) 
valamint mellékmérő esetén a bekötési vízmérő díjfizetőjének hozzájárulása alapján. Amennyiben ezen jogalapom megszűnik, erről a szolgáltatót 15 napon belül tájékoztatom. A felhasználói 
jogviszonnyal kapcsolatos változás bejelentésének elmulasztása esetén, illetve ezen nyilatkozatommal kapcsolatos ügyintézések során felmerülő mindennemű jogkövetkezményt vállalok. 
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy jelen változásbejelentő nyomtatványon feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek.
Nyilatkozom, hogy együttes változásbejelentés hiányában jogosult vagyok a másik érintett fél (régi vagy új felhasználó) tájékoztatása mellett jelen változásbejelentést megtenni.

Házszám Ajtó  Épület Lépcsőh. Emelet

Amennyiben a számlát a Díjbeszedő állítja ki, úgy az elektronikus számlázást a Díjnet rendszerén keresztül kell igényelni.

(Csak öröklés esetén választható a folyamatos átvezetés! Ebben az esetben nem szükséges mérőállás megadása.)
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