
39. számú melléklet

Felhasználási hely azonosító 2

Kérjük a nyomtatványt nyomtatott betűvel, vagy elektronikusan kitölteni!

Tulajdonos változás Bérlő változás Névváltozás Számlafizető változás Egyéb

Elhalálozás Közösképviselő változás

Az ingatlan birtokbaadásának (átadásának) vagy az adatváltozás dátuma: . . .

Irányítószám Település

Közterület neve Jellege (út,utca, stb.) Házszám

lh helyrajzi szám Felhasználási hely azonosító 2

1. Mérő gyári száma Mérőállás az átadás/változás napján

2. Mérő gyári száma Mérőállás az átadás/változás napján

3. Mérő gyári száma Mérőállás az átadás/változás napján

4. Mérő gyári száma Mérőállás az átadás/változás napján

5. Mérő gyári száma Mérőállás az átadás/változás napján

6. Mérő gyári száma Mérőállás az átadás/változás napján

ig
en

n
em

ig
en

n
em

Közüzemi szennyvízelvetetés van? Tisztító nyilás van?

Fúrt kúttal rendelkezik? Csapadékvíz elvezetés van?

A kút összevan e kötve a belső ivóvíz vezetékhálózattal? Csapadékvíz be van e vezetve a közcsatornába?

Név

Születési hely Születési idő . . .

Anyja neve

Vezetékes telefon 0 6 / - Mobiltelefon + 3 6 / -

Adószám - - KSH szám - - -

Cégjegyzékszám - - EV. Igazolvány szám

Nyilvántartási szám OM azonosító

Irányítószám Település Kerület

Közterület neve Jellege (út,utca, stb.) Házszám

Postafiók

Változásbejelentő adatlap

Közüzemi Szolgáltatási Szerződés megkötéséhez
I.

II.Változás időpontja

IV. A felhasználási helyhez kapcsolódó egyéb adatok

Vízmérő(k) adatai

I.Változás oka

lhép

Változást követő új lakcím/székhely

ép

III. Felhasználási hely és a vízmérő(k) adatai

m
3

m
3

m
3

m
3

m
3

m
3

em ajtó

em ajtó

V. Korábbi felhasználó adatai

Az 58/2013. (II.27.) Kormányrendelet 60. § alapján, ha a felhasználási helyen a Felhasználó személyében változás 

következik be, akkor a korábbi és az új Felhasználó a változást legkésőbb az (1) és (6) bekezdésben meghatározott időn belül 

kötelesek a Szolgáltatónak az üzletszabályzatban foglaltak (III.1.3. pont) szerint bejelenteni és annak rendelkezései alapján 

eljárni. A korábbi Felhasználó a bejelentés keretében a közszolgáltatási szerződését is felmondja. A felmondás az új 

felhasználóval létrejött közszolgálati szerződés hatálybalépése napján hatályosul. Üzletszabályzatunk és e nyomtatvány 

megtalálható: www.vcsm.hu honlapon. 

1. oldal, összesen: 4



39. számú melléklet

Felhasználási hely azonosító 2

Név

Születési hely Születési idő . . .

Anyja neve

Vezetékes telefon 0 6 / - Mobiltelefon + 3 6 / -

Adószám - - KSH szám - - -

Cégjegyzékszám - - EV. Igazolvány szám

Nyilvántartási szám OM azonosító

Irányítószám Település Kerület

Közterület neve Jellege (út,utca, stb.) Házszám

Postafiók

Kizárólagos tulajdonos Résztulajdonos Örökös Közösképviselő Egyéb jogcímen használója

Név

Születési hely Születési idő . . .

Anyja neve

Vezetékes telefon 0 6 / - Mobiltelefon + 3 6 / -

E-mail cím: .

Adószám - - KSH szám - - -

Cégjegyzékszám - - EV. Igazolvány szám

Nyilvántartási szám OM azonosító

Irányítószám Település Kerület

Közterület neve Jellege (út,utca, stb.) Házszám

Postafiók

Csak abban az esetben kell kitölteni, ha a levelezési cím eltér az előbb megadott lakhely/székhely címétől.

Irányítószám Település Kerület

Közterület neve Jellege (út,utca, stb.) Házszám

Postafiók

Változásbejelentő adatlap

Közüzemi Szolgáltatási Szerződés megkötéséhez
II.

ép lh em ajtó

Lakcím/Székhely cím

Levelezési cím

ép lh em ajtó

@

IX. Új felhasználó adatai

VI. Korábbi tulajdonos adatai

VIII. Szerződő jogcíme

VII. Korábbi felhasználó/tulajdonos nyilatkozata

Változást követő új lakcím/székhely

ép lh em ajtó

Amennyiben a szerződés szerinti felhasználó az ingatlannak nem tulajdonosa, hanem egyéb jogcímen használója, akkor a 

kizárólagos tulajdonos vagy a tulajdonosok képviselőjének adataival kérjük kitölteni. 

Alulírott korábbi felhasználó/tulajdonos ezen adatlap aláírásával kinyilatkoztatom azon szándékom, hogy a VCSM ZRt. 

Szolnok gazdasági társasággal, mint víziközmű szolgáltatóval a fennálló Közszolgáltatási Szerződést felmondom. 

2. oldal, összesen: 4
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Felhasználási hely azonosító 2

Név

Születési hely Születési idő . . .

Anyja neve

Vezetékes telefon 0 6 / - Mobiltelefon + 3 6 / -

E-mail cím: .

Adószám - - KSH szám - - -

Cégjegyzékszám - - EV. Igazolvány szám

Nyilvántartási szám OM azonosító

Irányítószám Település Kerület

Közterület neve Jellege (út,utca, stb.) Házszám

Postafiók

Csak abban az esetben kell kitölteni, ha a levelezési cím eltér az előbb megadott lakhely/székhely címétől.

Irányítószám Település Kerület

Közterület neve Jellege (út,utca, stb.) Házszám

Postafiók

Készpénz-átutalási megbízás (csekk)

Csoportos beszedési megbízás (kérjük adja meg a pénzintézet nevét valamint a pénzintézetnél vezetett folyószámlájának számát)

Pénzintézet neve Folyószámlaszám - -

Az OTP Banknál vezetett folyószámlák esetén a csoportos megbízást a banknál kell a felhasználónak kezdeményeznie.

Banki átutalás (kérjük adja meg a pénzintézet nevét valamint a pénzintézetnél vezetett folyószámlájának számát)

Pénzintézet neve Folyószámlaszám - -

Részszámlában szereplő havi átlag: 1. mérő 2. mérő

3. mérő 4. mérő m
3
/hó 5. mérő m

3
/hó 6. mérő m

3
/hó

Tervezett víz (kvóta) igénye , Tervezett szennyvíz (kvóta) igénye ,

Kibocsátandó szennyvíz jellege: Kommunális Ipari Egyéb

Ipari szenyvíz kibocsátása esetén:  rendelkezik előtisztítóval nem rendelkezik előtisztítóval

Változásbejelentő adatlap

Közüzemi Szolgáltatási Szerződés megkötéséhez
III.

XIII. Nem lakossági Felhasználóhoz kapcsolódó egyéb adatok

m
3
/nap; m

3
/nap

XI. Fizetési mód

ép lh em ajtó

Amennyiben rendelkezik előtisztítóval, akkor annak vízjogi 

létesítési vagy üzemeltetési engedélyének száma:

XII. Számlázáshoz kapcsolódó adatok

m
3
/hó m

3
/hó

m
3
/hó

ép lh em ajtó

Levelezési cím

@

Lakcím/Székhely cím

X. Új tulajdonos adatai (több tulajdonos esetén külön nyilatkozat szerint)
Amennyiben a szerződés szerinti felhasználó az ingatlannak nem tulajdonosa, hanem egyéb jogcímen használója, akkor a 

kizárólagos tulajdonos vagy a tulajdonosok képviselőjének adataival kérjük kitölteni. 

3. oldal, összesen: 4
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A bejelentőhöz csatolt mellékletek száma:

Kelt: , 2 . . .

Változásbejelentő adatlap

Közüzemi Szolgáltatási Szerződés megkötéséhez
IV.

Korábbi tulajdonos aláírása

Új tulajdonos aláírásaÚj felhasználó aláírása

Korábbi felhasználó aláírása

XIV. A benyújtáshoz szükséges további dokumentumok

XV. Egyéb kikötések

Ha az új felhasználó magánszemély: a változást igazoló okirat megküldése (Adásvételi Szerződés másolata vagy a változást 

tartalmazó 60 napnál nem régebbi tulajdoni lap – TAKARNET rendszerből származó, nem hiteles másolat is megfelelő – 

vagy tulajdon átruházást eredményező egyéb szerződés másolata és 15 napnál nem régebbi Birtokbaadási Jegyzőkönyv 

másolata, Bérleti szerződés vagy annak felmondásáról készült másolat); Résztulajdonos változás esetén a változást tartalmazó 

tulajdoni lap másolata. 

Ha az új felhasználó nem lakossági felhasználó: a változást igazoló okirat megküldése (Adásvételi Szerződés másolata vagy 

a változást tartalmazó 60 napnál nem régebbi tulajdoni lap – TAKARNET rendszerből származó, nem hiteles másolat is 

megfelelő – vagy tulajdon átruházást eredményező egyéb szerződés másolata és 15 napnál nem régebbi Birtokbaadási 

Jegyzőkönyv másolata, Bérleti szerződés vagy annak felmondásáról készült másolat, Önkormányzati határozat vagy alapító 

okirat); Résztulajdonos változás esetén a változást tartalmazó tulajdoni lap másolata; Cégkivonat másolata; Aláírási 

címpéldány. Amennyiben a régi felhasználó is nem lakossági felhasználó volt és rendelkezett víziközmű-fejlesztési 

hozzájárulással (Kvótával) az érintett felhasználási helyen, akkor szükséges egy nyilatkozat a Kvóta átruházásáról vagy 

áthelyezéséről. Nyilatkozat, hogy a fent megjelölt felhasználási helyről kibocsátott szennyvíz minősége minden esetben 

kielégíti a vonatkozó jogszabályokban meghatározott küszöbértékeket. 

Társasházzá alakulás esetén: Társasházi alapító okirat és közös képviselő megválasztásáról szóló jegyzőkönyv másolat. 

Közös képviselő változás esetén: közös képviselő megválasztásáról szóló jegyzőkönyv másolat. 

Halálesetén: Halotti anyakönyvi kivonat másolata. Jogerős hagyaték átadó végzés, amennyiben a hagyatékátadó végzés nem 

az ingatlan teljes tulajdonjogának örökléséről szól (az örökhagyó nem 100%-os tulajdonosa volt az ingatlannak), akkor 

szükség van az ingatlan tulajdonviszonyának igazolásához a változást tartalmazó tulajdoni lapra. 

Amennyiben az ingatlan több személy, szervezet tulajdonában van, akkor szükséges minden tulajdonos írásos 

hozzájárulására vagy annak jogpótlása. 

Névváltozásnál az alábbi dokumentumok beadása szükséges: 

Magánszemély esetében: Anyakönyvi kivonat másolata. 

Nem lakossági felhasználó esetén: Cégbírósági végzés másolata valamint aláírási címpéldány. 

 A jelen adatlapot aláírók büntetőjogi felelősségük tudatában kijelentik, hogy a közölt adatok a valóságnak 

megfelelnek. 

 A Felhasználó/Tulajdonos tudomásul veszi, hogy a VCSM ZRt. Szolnok a személyes adataikat a Ptk.-ban vagy az 

információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, illetve a 

víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvényben megfogalmazottak alapján kezeli. 

 A korábbi Felhasználó tudomásul veszi, hogy a közszolgáltatási szerződésének felmondása az új felhasználóval 

létrejött közszolgálati szerződés hatálybalépése napján hatályosul. 

 Felhasználó/Tulajdonos változás esetén az új Felhasználó/Tulajdonos kijelenti, hogy a Közszolgáltatási Szerződésben, 

valamint az Üzletszabályzatban foglaltakat megismerte és magára nézve kötelezőnek ismeri el. 

4. oldal, összesen: 4


