
...................................................................   Üzemigazgatóság
 Cím:  

.................................................. Ügyfélszolgálati iroda telefon: 

DMRV ZRT. TÖLTI KI!

...........................................................1. Fogyasztóhely száma:   

....................................................................................................................2. Az ingatlan helye:   város/község

................................................................ ...........................  utca/tér/köz  

 házszám/hrsz.

3. A bekötési vízmérő

............................ ................... .................... .................. gyári száma: hitelesítés éve: számlázva: -ig   m3 mérőállással
A mellékmérő

mérési pont száma gyári száma hitelesítés éve számlázva

........ ............................ .................... ....................... .................1.        -ig  m3 mérőállással

........ ............................ .................... ....................... .................2.        -ig  m3 mérőállással

........ ............................ .................... ....................... .................3.        -ig  m3 mérőállással

........ ............................ .................... ....................... .................4.        -ig  m3 mérőállással

......................................................4. A fogyasztóhelyen fennálló díjhátralék összege:   Ft 

5. A fogyasztóhelyen igénybevett szolgáltatás: ivóvíz szennyvíz (A megfelelő választ kérjük aláhúzni!)

6. A korábbi ........................................................................... ............................ fogyasztó neve:  akt.fogy.kód 

..........................................................................................................................új címe:  

7. A korábbi ........................................................................... ............................... díjfizető neve:  akt.fiz.kód 

........................................................................... ...............................új címe:  tel.száma: 

....................... ......................................... ........................8. A fogyasztásmérő átvállalásának időpontja:  év   hó nap

.................9. A fogyasztómérő (k)  állása az átvállalás időpontjában: 1/ m3 ............ 2/ m3 .............3/ m3 .........  4/ m3

10. Az új ........................................................................... ............................ fogyasztó neve:  akt.fogy.kód 

11. Az új ........................................................................... ............................... díjfizető neve:  akt.fiz.kód 

........................................................................................ ...........................................címe:   Telefonszáma: 

.............................................................................................................................................levelezési címe: 

jogállás: tulajdonos bérlő  használó (A megfelelő választ kérjük aláhúzni!)

................................................................................................12. Az ingatlan tulajdonosának neve:  

........................................................................................................................................................... Címe: 

13. A díjfizetés módja:  készpénz, csekk, átutalási megbízás, csoportos beszedés (A megfelelő választ kérjük aláhúzni!)

.........................................................................14. Átutalási megbízással történő fizetés esetén bankszámlaszám: 

15. A fogyasztóhelyen fennálló díjhátralék megfizetése a korábbi/új fogyasztót terheli. (Megfelelő választ kérjük aláhúzni!)

....................................................   
 korábbi fogyasztó aláírása új fogyasztó aláírása

....................................................   
 korábbi fizető aláírása új fizető aláírása

.......................................................Kelt: 

Előttünk, mint tanúk előtt:
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....................................................................... ................................................................Név:  Név:  
................................................................. ............................................................Lakcím:   Lakcím:  

........................................................ ..................................................Szem.ig. szám:  Szem.ig. szám: 

TISZTELT  FOGYASZTÓNK !

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a 38/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet 8. § (4) bekezdése 
értelmében a fogyasztó személyében beállott változást a régi és az új fogyasztó 
együttesen köteles a vízmérő állás megjelölésével 30 napon belül a szolgáltatónak 
bejelenteni.

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

A bejelentés kitöltésével és mindkét részről történő aláírásával jogosítják fel 
társaságunkat arra, hogy a korábbi fogyasztó rendelkezési jogát  megszüntessük és a 
jelenlegi fogyasztó jogait bejegyezhessük. Erre azonban csak akkor van lehetőség, ha a 
fogyasztóhelyen esetlegesen fennálló tartozást rendezték. 
A bejelentés kitöltése mellé csatolni kell a tárgyi ingatlan, fogyasztó/ tulajdonos változás 
okát igazoló dokumentum másolatát (Adásvételi szerződés, Bérleti szerződés, hagyatéki 
okirat, stb.). 
Ezt követően kerülhet sor az adatváltozás átvezetésére és az új fogyasztóval 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 szolgáltatással kapcsolatos további kérdéseikre 
ügyfélszolgálatunk a bejelentőlapon feltüntetett  címen és telefonszámon készséggel áll 
rendelkezésükre.

Tájékoztatjuk Tisztelt  Fogyasztóinkat, hogy Társaságunkra vonatkozó információkat 
találhatnak honlapunkon:

  www.dmrvzrt.hu
 
Bízva a további jó együttműködésünkben,

 Tisztelettel:
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