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06-80/40-30-20 
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FELHASZNÁLÓ SZEMÉLYÉNEK VÁLTOZÁSA – BEJELENTŐ LAP 

Kérjük, szíveskedjen az űrlapot nyomtatott, olvasható betűkkel kitölteni. 

 

Felhasználási hely adatai: 

Felhasználási hely címe: ................................................................................................................................. ………….. 

Helyrajzi száma: ................................................... ….. Birtokátruházás napja: .......................................... ………….. 

Fogyasztásmérő berendezés(ek) gyári száma: mérőállás 

  

  

Korábbi felhasználó adatai: 

Neve, születési neve: 

Cégnév1, Közös 

képviselő neve: 

 Anyja neve: 

 

 

Születési hely, idő:  Felhasználói azonosító 

szám: 

 

Értesítési cím:  Lakcím: 

Székhely1: 

 

Telefonszám:  

Új felhasználó adatai:  * Új felhasználó felhasználói azonosító számot abban az esetben szükséges megadni, ha a 

BÁCSVÍZ Zrt. által nyújtott víziközmű szolgáltatást a fentiektől eltérő felhasználási helyen igénybe veszi, de a víz- és 

csatornadíj számlákat ugyanarra a címre kéri kézbesíteni. Ha azonos felhasználó azonosító számhoz tartozó felhasználási 

helyek folyószámla egyenlegét külön kívánja nyilvántartani, hívja telefonos ügyfélszolgálatunkat a 0680/40-30-20 

telefonszámon, vagy keresse fel az Önhöz legközelebb eső ügyfélszolgálatunkat. 

Neve, születési neve: 

Cégnév1, Közös 

képviselő neve: 

 Anyja neve:  

Születési hely, idő:  Felhasználói azonosító 

szám*: 

 

Felhasználás jellege: 

** 

󠅭 lakossági 

󠅭 nem lakossági 

Részszámlában szereplő 

mennyiség (m3/hó): 

  

Felhasználás jogcíme 󠅭 Tulajdonos 

󠅭 Haszonélvező 

󠅭 Bérlő 

 󠅭 Szívességi felhasználó 

󠅭 Gondnok 

󠅭 Törvényes képviselő 

Értesítési cím:  Lakcím: 

Székhely1: 

 

Telefonszám2:  E-mail cím2:  

** Lakossági felhasználó: az a természetes személy felhasználó, aki nem jövedelemszerző gazdasági tevékenység 

keretében, hanem saját háztartása, üdülő vagy hétvégi ház, garázs ellátása érdekében veszi igénybe a víziközmű-

szolgáltatást, valamint a társasház és a lakásszövetkezet. 

Korábbi felhasználó kijelenti, hogy a nevezett felhasználási helyen a közszolgáltatási szerződést a birtok átruházás 

napjától felmondja, az új felhasználó a közszolgáltatási szerződést megköti. Korábbi felhasználó kötelezettséget vállal 

arra, hogy a birtokátruházás napján rögzített mérőállásig kiszámlázott díjat a szolgáltató részére a fizetési 

határidőig megfizeti. Az új felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben a BÁCSVÍZ Zrt.-nek a korábbi 

közszolgáltatási szerződés alapján rendezetlen követelése áll fenn, a BÁCSVÍZ Zrt. a víziközmű szolgáltatást 

korlátozhatja vagy felfüggesztheti.  



BÁCSVÍZ Zrt.          

6000  Kecskemét, Izsáki út 13. 

06-80/40-30-20 

info@bacsviz.hu 

 

Tulajdonos adatai (ha eltér az új vagy a korábbi felhasználótól): 

Neve, születési neve: 

Cégnév1: 

 Anyja neve:  

Születési hely, idő:  Felhasználói azonosító 

szám: 

 

Értesítési cím:  Lakcím: 

Székhely1: 

 

Telefonszám2:  E-mail cím2:  

Abban az esetben, ha az új felhasználó nem a tulajdonos, a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által a hitelszerződésből eredő 

kötelezettségeinek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló törvény alapján 

megvásárolt lakóingatlanok kivételével a tulajdonos díjfizetésre vonatkozóan kötelezettséget vállal. 

Nyilatkozatok: 

A felhasználási hely csatornarákötéssel  󠅭 rendelkezik 

 󠅭 nem rendelkezik. 

Kijelentjük, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 

 

……………………………….., 20... …………………………hó……………………. nap 

 

 

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

       Új felhasználó                                        Korábbi felhasználó                                             Tulajdonos 
 

1Dőlt betűvel a felhasználók és a tulajdonos adatai esetében a nem lakossági jellegű adatokat kérjük megadni! 

A BÁCSVÍZ Zrt. az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE, az általános adatvédelmi rendelet végrehajtása körében 

tájékoztatja a felhasználót, hogy a személyes adatai kezelésének jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. 
évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés b) pontja alapján a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) 61. §-a. A 

víziközmű-szolgáltató és az ellátásért felelős a Vksztv.-ben meghatározott tevékenységének végzése, az ehhez szükséges műszaki berendezések 

létesítésére, üzemeltetésére vonatkozó szerződés megkötése, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, a szerződésben 

meghatározott díjak számlázása, továbbá szerződésből eredő egyéb követelések érvényesítése, valamint az együttműködési és adatszolgáltatási 

kötelezettségek teljesítése céljából kezelheti a felhasználó azonosításához szükséges és elégséges, a Vksztv. szerint a szerződés tartalmát képező 

személyes adatot, továbbá a Vksztv. 55. § végrehajtása érdekében az ingatlan azonosításához szükséges helyrajzi számot és címet. A felhasználó 

azonosításához lakossági felhasználó (természetes személy) esetén neve, lakcíme, anyja neve, születésének helye, születésének időpontja szükséges.  

A „2” jelölésű mező kitöltése nem kötelező!  A felhasználó azonosításához szükséges adatokon túlmenően a felhasználó jelen nyilatkozat 

aláírásával kifejezetten hozzájárul a jogszabályi előírás alapján kötelezően kezelt adatok körén kívül a szolgáltatóval történő kapcsolattartás, 

tájékoztatás elősegítése érdekében a telefonszáma, e-mail címe  kezeléséhez, illetve ezen elérhetőségen keresztül történő megkereséshez. A „2”  

jelölésű mezőben megadott adat kezeléséhez való hozzájárulás bármikor, írásban visszavonható. Ebben az esetben a visszavonásról szóló 

nyilatkozat Társaságunkhoz történő megérkezését követően a telefonszámot, e-mail címet haladéktalanul töröljük nyilvántartásainkból.  

A kezelt személyes adatokhoz kizárólag a BÁCSVÍZ Zrt. fenti tevékenységet végző munkavállalói, a feladatuk ellátásához szükséges mértékben férhetnek 

hozzá. A személyes adatokat a BÁCSVÍZ Zrt. törli, ha az adatkezelési cél megszűnt, így különösen a víziközmű-szolgáltatás keretében létrejött 
jogviszony megszűnik, az ahhoz kapcsolódó követelés érvényesítése megtörtént, vagy a követelés érvényesíthetősége megszűnt. Az adatkezelés céljához 

szükséges kezelt személyes adatokat a BÁCSVÍZ Zrt. harmadik személynek a Vksztv. 61. §-ában foglaltak szerint adhatja át.  Az érintett jogait, a 

BÁCSVÍZ Zrt. honlapján megtalálható adatvédelmi tájékoztató szerint érvényesítheti!  
 

A felhasználó aláírásával nyilatkozza, hogy a fentieket megértette, és tudomásul vette, adatai a valóságnak megfelelőségéért helytáll, az adatainak a 

nyilatkozat szerinti felhasználásához kifejezetten hozzájárul.  

 

Szolgáltató tölti ki! 

Felhasználási hely azonosító száma:………………………………..  Bekötésszám:…………………………………………………... 

 

Szerződéses folyószámla száma:…………………………………....  Regionális str. csop.: ............................................ …………….. 

 


