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E.R.Ö.V. EGYESÜLT 

REGIONÁLIS 

ÖNKORMÁNYZATI 

VÍZIKÖZMŰ 
ZRT. 

Tisztelt Felhasználónk! 

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény és ezen törvény egyes rendelkezéseinek 

végrehajtásáról szóló 58/2013.(II.27.) Korm. rendelet 60.§ (1) bekezdése alapján, ha a felhasználási helyen a 

felhasználó személye megváltozik, korábbi és az új felhasználó a változást legkésőbb - a (6) bekezdésben 

foglalt kivétellel - a birtokátruházástól számított 15 napon belül kötelesek a víziközmű-szolgáltatónak az 

üzletszabályzatban foglaltak szerint bejelenteni és annak rendelkezései szerint eljárni. 

Társaságunk a kormányrendeletben megjelölt határidőn belüli bejelentés elmulasztása esetén a vízmérő 

késedelmes átírásakor az új felhasználó részére díjat számít fel. 

Tulajdonosváltozást a korábbi és az új Felhasználó (tulajdonos, bérlő, egyéb jogosult) együttes 

megjelenéssel, személyesen, az e célra rendszeresített kitöltött formanyomtatványokon (Személyi Adatlap 

Felhasználói Változásról, Közüzemi Szolgáltatási Szerződés (2 eredeti példány), Adatkezelési 

nyilatkozat(ok)) kezdeményezheti a Víziközmű-szolgáltató ügyfélszolgálati irodáiban. A fenti 

nyomtatványainkat honlapunkról (www.erovzrt.hu) is letöltheti a Dokumentumok menüpont alatt. Továbbá, 

szükségesek a megfelelő igazoló dokumentumok (személyi igazolvány, lakcímkártya, szerződés vagy 

tulajdoni lap eredeti példánya vagy hiteles másolata). 

A bejelentéshez szükséges formanyomtatvány(ok) a korábbi és új Felhasználó aláírásával együtt érvényes. 

Amennyiben az átírásához szükséges információk és dokumentumok rendelkezésre állnak valamint a régi 

Felhasználónak vízdíjhátraléka nem áll fenn, úgy az új Felhasználó átvezetésre kerül a Víziközmű-szolgáltató 

nyilvántartásába, valamint - a megadott időponttól és mérőállástól kezdve - a Víziközmű-szolgáltató az új 

Felhasználóval közüzemi szolgáltatási szerződést köt. 

A közüzemi szolgáltatási szerződés megszűnésével egyidejűleg, a korábbi Felhasználó számára – a 

formanyomtatványon (Személyi Adatlap Felhasználói Változásról) megadott záró időponttal és mérőállással - 

a Víziközmű-szolgáltató végszámlát (záró számlát) állít ki, amelyen feltüntetett összeget az átírással 

egyidejűleg kell kiegyenlíteni. 

Kelt, Szekszárd 2018. január 01. 

 
Tisztelettel: 
 

         Artim Andrásné sk. 
                 vezérigazgató 
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 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

I   *Mezők kitöltése kötelező!  *1
 Csak természetes személy esetén töltendő ki!  *2

 Csak nem természetes személy esetén töltendő ki! 
 

E.R.Ö.V. EGYESÜLT 

REGIONÁLIS 

ÖNKORMÁNYZATI 

VÍZIKÖZMŰ 
ZRT. 

SZEMÉLYI ADATLAP FELHASZNÁLÓI VÁLTOZÁSRÓL 
 

A bejelentés jogcíme*:      Felhasználó változás       Fizető változás       Adatváltozás 

Felhasználási hely címe*:  ____________________________________________________________  

Új felhasználó neve*: ________________________________________________  Fa.: ___________ 

Fizető cím*:  _______________________________________________________________________  

Levelezési cím*:  ___________________________________________________________________  

Születési helye, ideje*1:  ______________________________________________________________   

Anyja neve*1:  ______________________________________________________________________  

Adószáma*2:  _________________________  Csoportos adószáma2:   

Cégjegyzék száma *2:  ___________________  Képviselő neve*2:   

Telefonszám*:  _____________________________________________________________________  

E-mail:  ___________________________________________________________________________  

Birtokátruházás napja*:  _______________  

Vízmérő gyáriszáma*:  ______________  Óraállás*:   Havi átlag*:_____________ 

Vízmérő gyáriszáma*:  ______________  Óraállás*:   Havi átlag*:_____________ 

Korábbi felhasználó neve, azonosítója*:  ____________________________________   ___________ 

Korábbi felhasználó új címe*:  _________________________________________________________  

Korábbi felhasználó születési helye, ideje*1:   

Korábbi felhasználó anyja neve*1:   

Adószáma*2:   Cégjegyzék száma *2:   

Telefonszám*:  ________________________  E-mail:   

Korábbi felhasználó nyilatkozata: 

A mai nappal az Önökkel kötött közszolgáltatási szerződést felmondom. 

 

A nyomtatvány a korábbi és új Felhasználó aláírásával együtt érvényes. 

Bejelentés dátuma*:  _________________  

 
 

 ________________________    

   Korábbi felhasználó áláírása*                                                     Új felhasználó aláírása* 
 

 

Átvétel dátuma: ____________  Rögzítés dátuma: ____________  Végszámla: _____________________ 

Ügyintéző neve: ___________________________  Ügyintéző aláírása: ___________________________ 

Megjegyzés:__________________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________ 

I   1 Csak természetes személy esetén töltendő ki!  2 Csak nem természetes személy esetén töltendő ki! 
 

E.R.Ö.V. EGYESÜLT 

REGIONÁLIS 

ÖNKORMÁNYZATI 

VÍZIKÖZMŰ 
ZRT. 

SZEMÉLYI ADATLAP FELHASZNÁLÓI VÁLTOZÁSRÓL 

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény és ezen törvény egyes rendelkezéseinek 
végrehajtásáról szóló 58/2013.(II.27.) Korm. rendelet 60.§ (1) bekezdése alapján a Felhasználó 
személyében bekövetkezett változást a korábbi és az új Felhasználó köteles a birtokbaadástól számított 15 
napon belül bejelenteni. A felhasználó elhalálozása esetén az örökös az elhalálozás tényét legkésőbb annak 
tudomására jutása napjától számított 60 napon belül a víziközmű-szolgáltató számára köteles bejelenteni. 
 

A felhasználó személyében történő változás esetén kötelezően kitöltendő adatok: 

 bejelentés jogcíme (kérjük, jelölje x-el a megfelelőt) 

 felhasználási hely címe, 

 vízmérő(k) adatai (gyáriszám, vízmérőállás, havi átlag/átalány) 

 korábbi felhasználó neve1 (elnevezése2), korábbi felhasználó azonosító száma (Fa:) 

 korábbi felhasználó születési helye1, születési ideje1, anyja neve1 (természetes személynél), 

 korábbi felhasználó adószáma2, cégjegyzék száma, 

 korábbi felhasználó új címe (felhasználó elhalálozása esetén nem kell kitölteni) 

 felhasználó elhalálozása esetén bejelentő telefonszáma, 

 új felhasználó neve1 (elnevezése2), 

 új felhasználó fizető címe, levelezési címe, elérhetősége (telefonszám, e-mail) 

 új felhasználó születési helye1, születési ideje1, anyja neve1 (természetes személynél), 

 új felhasználó adószáma2, illetve csoportos adószáma2, cégjegyzék száma2, képviselő neve2, 

 birtokátruházás napja, 

 bejelentés dátuma, 

 korábbi felhasználó (elhalálozása esetén bejelentő) aláírása (cégszerű aláírás2) 

 új felhasználó aláírása (cégszerű aláírás2). 
 
Amennyiben az átírásához szükséges információk és dokumentumok rendelkezésre állnak, az új 
Felhasználó átvezetésre kerül a Víziközmű-szolgáltató nyilvántartásába, valamint - a megadott időponttól 
és vízmérőállástól kezdve - a Víziközmű-szolgáltató az új Felhasználóval közüzemi szolgáltatási szerződést 
köt.  
 
A közüzemi szolgáltatási szerződés megszűnésével egyidejűleg, a korábbi Felhasználó számára - a 
megadott záró időponttal és vízmérőállással - a Víziközmű-szolgáltató végszámlát (záró számlát) állít ki, 
amelyen a feltüntetett összeget valamint az esetlegesen fennálló tartozást az átírással egyidejűleg kell 
kiegyenlíteni.  

 

Kelt, Szekszárd, 2018. június 01. 

 
 Artim Andrásné sk. 
 vezérigazgató 
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E.R.Ö.V. EGYESÜLT 

REGIONÁLIS 

ÖNKORMÁNYZATI 

VÍZIKÖZMŰ 
ZRT. 

Szerződés száma:  /37/      

 Felhasználó azonosító:  
 
 
 

KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 
 ivóvízellátásra és szennyvízelvezetésre 

(mellékvízmérővel rendelkező gazdálkodó szervezet részére) 
 
amely létrejött egyrészről az E.R.Ö.V. Egyesült Regionális Önkormányzati Víziközmű Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság (Székhely: 7100 Szekszárd, Mátyás király u. 62.; Képviselő: Artim Andrásné vezérigazgató; 
Cégjegyzékszám: 17-10-001277; KSH szám: 23743975-3600-114-17; Adószám: 23743975-2-17; honlap: www.erovzrt.hu; 
e-mail: info@erovzrt.hu), mint Szolgáltató, másrészről 

 

 
 

Felhasználó adatai 

Cégjegyzék száma: …………………………………………………………………………………………………. 

Adószáma: ………………………………..……….. Csoportos adószáma: ……………………..……... 

Címe (székhelye): …………………………………………………………………………………………………. 

Képviselő neve: ………………………………...……………. Telefon: ………………………………..…… 

E-mail cím: …………………………………………………………………………………………………. 

Fizető név: …………………………………………………………………………………………………. 

Fizető cím: …………………………………………………………………………………………………. 

Postázási név: …………………………………………………………………………………………………. 

Postázási cím: …………………………………………………………………………………………………. 

A díjfizetés módja:           készpénz-átutalási megbízás          csoportos beszedés          banki átutalás 
ha a Felhasználó nem tulajdonosa az ingatlannak: 

a Tulajdonos magánszemély a Tulajdonos nem magánszemély 

Tulajdonos neve: …………………………………… Tulajdonos neve: ………………………………….…… 

Anyja neve: …………………………………… Cégjegyzék száma: ………………………………………. 

Születési hely: …………………………………… Adószáma: ………………………………………. 

Születési idő: …………………………………… Címe (székhelye): ………………………………………. 

Címe: …………………………………… Képviselő neve: ………………………………………. 

 Telefon: ……………………………………….……………………………………………………………. 

 E-mail: ……………………………………….……………………………………………………………... 
mint Felhasználó között az alábbi feltételekkel. 

1.  A szolgáltatás helye: ................................................................................................................................ 

1.1. Szolgáltatás típusa:     IVÓVÍZELLÁTÁS   SZENYVÍZELVEZETÉS 

1.2. A szolgáltatási pont a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény végrehajtására kiadott 58/2013.(II.27.) 
Korm.rendelet 37. pontja szerint az ivóvíz-és szennyvíz bekötővezetékek Felhasználó felöli végpontjai. 

1.3. A Felhasználó kielégíthető vízigénye és a csatornába bevezethető szennyvíz mennyisége a Felhasználó helyen 

megszerzett jogok alapján:  víz mennyisége:  ………….. m3/nap szennyvíz mennyisége:  ………….. m3/nap 
1.4. Szerződéskötéskor a bekötési vízmérő(k) műszaki adatai: 

 

 

 

 

Felhasználó neve, megnevezése: …………………………………………………………………………………….… 
 Jogviszonya:   Tulajdonos   Egyéb jogcímen használó (bérlő, családtag,….) 

NA, típus: Ø, Ø, Ø, 
Gyártási szám:    
Mérőállás: m3 m3 m3 

Havi átlag/átalány: m3 m3 m3 
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2. A SZERZŐDÉS TÁRGYA:  

 
2.1. A mellékszolgáltatási szerződéssel a Felhasználó és a Szolgáltató között egy elszámolási jogviszony keletkezik, melynek keretében a 

Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az ingatlanon belül mellékvízmérővel rendelkező a Felszanálónak közvetlenül számláz, a 
Felhasználó a szolgáltatás ellenértékét rendszeresen megfizeti. 

A mellékszolgáltatási szerződés létrejöttének előfeltétele az ingatlan vízfogyasztásának bekötési vízmérővel történő mérése és az 
ingatlan vízellátására vonatkozó Közüzemi Szolgáltatási Szerződés megkötése. 

2.2. A Szolgáltató a mindenkor hatályos jogszabályokban, valamint a vízjogi üzemeltetési engedélyben rögzített mennyiségben és módon 
illetve feltételeknek megfelelően köteles szolgáltatni a szolgáltatási pontnál. Az ivóvíz minőségre a mindenkor hatályos műszaki 
előírások az irányadóak. 

A Felhasználó a szolgáltatás közérdekből történő korlátozását illetve szüneteltetését kártalanítás nélkül tűrni köteles. 

3. A SZOLGÁLTATÁS ELLENÉRTÉKÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA , SZÁMLÁZÁSI,  

    FIZETÉSI FELTÉTELEK ÉS A MÉRŐESZKÖZ HITELESÍTÉSE: 

 
3.1. A vízhasználat mennyiségének megállapítása méréssel történik. A szennyvízelvezetési helyről a szennyvízelvezető műbe kerülő 

szennyvíz mennyisége méréssel, mérés hiányában pedig az adott helyen fogyasztott (számlázott) vízmennyiség alapulvételével a 
mindenkor érvényes jogszabályok előírásai szerint kerül megállapításra. 

3.2. A szolgáltatás mindenkori díját a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal javaslatainak figyelembe vételével a víziközmű 
szolgáltatásért felelős miniszter rendeletben állapítja meg. 

3.3. A Szolgáltató a vízmérő(k) leolvasását a mindenkor érvényes számlázási rendje szerint végzi. A leolvasás alapján fogyasztási 
helyenként és időszakonként számlát bocsát ki. 

3.4. A Felhasználó a bekötési vízmérő és a mellékvízmérők mérési különbözetéből megállapított fogyasztási különbözet rá eső részét is 
köteles megfizetni a bekötési vízmérő szerinti Felhasználónak. 

A Szolgáltató a vízmérők leolvasásának gyakoriságán a jelen szerződés módosítása nélkül változtathat. 

3.5. A számlázások közötti időszakban történő árváltozások esetén a számlázás alapjául szolgáló vízmennyiséget időarányosan kell 
megbontani a díjváltozás előtti és utáni időszakra. 

3.6. A díjfizetés módjai: készpénz-átutalási megbízás (csekk), csoportos beszedés, folyószámláról történő pénzintézeti átutalás. A fizetési 
módban bekövetkező változást a Felhasználó köteles a Szolgáltatónak bejelenteni. 

3.7. A mellékvízmérő a Felhasználó tulajdona. A mellékvízmérő hitelesítése a mérésügyről szóló mindenkor hatályos jogszabály 
rendelkezései szerint a Felhasználó kötelessége, melyet azonban a szerződéskötéskor érvényben levő árjogszabályoknak megfelelően, 
jelenleg a Szolgáltató végez. 

4. A FELHASZNÁLÓ  JELEN SZERZŐDÉS ALAPJÁN JOGOSULT: 

 
4.1. A Felhasználó a jogszabályokban foglalt feltételek szerint - ezen szerződés aláírását követően a szerződés tartama alatt - jogosult a 

mellékszolgáltatás igénybevételére. 

4.2. Jogosult a jogszabályoknak megfelelő minőségű szennyvizet a csatornahálózatba vezetni. (Tilos a szennyvízcsatornába 
csapadékvizet, hígtrágyát, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, kenőanyagot, festéket, dugulást okozó tárgyat, deszkát, rongyot, építési 
törmeléket bejuttatni!) 

4.3. Jogosult a szolgáltatással kapcsolatos reklamációk bejelentésére, illetve a vizsgálat eredményéről való tájékoztatásra. 

4.4. Díjfizetéssel kapcsolatosan, ha a Felhasználó a számla tartalmát vitatja, a víziközmű-szolgáltatónál kifogást emelhet. A kifogás 
bejelentésének a számla kiegyenlítésére akkor van halasztó hatálya, ha azt a felhasználó a fizetési határidő lejártát megelőzően közölte, 
és a számlán feltüntetett mennyiség alapján számított havi fogyasztás az előző 12 hónap havi átlagfogyasztásának 150 százalékát 
meghaladja. 

4.5. Mennyiségméréssel kapcsolatos vita esetén a Felhasználó jogosult kérni a mellékvízmérő rendkívüli vizsgálatát és ezt követően az 
Országos Mérésügyi Hivatal által végzett rendkívüli hitelesítését, kérelmét levélben kell benyújtania. 

 Ha a rendkívüli vizsgálaton illetve hitelesítésen a mellékvízmérő megfelelőnek minősül, úgy a rendkívüli vizsgálat illetve hitelesítés 
díja és az indokoltan felmerülő egyéb költségek a Felhasználót terhelik. 

5. A FELHASZNÁLÓ  JELEN SZERZŐDÉS ALAPJÁN VÁLLALT KÖTELEZETTSÉGEI: 

 
5.1. A Felhasználó termelési célú vízfelhasználásának megkezdése esetén haladéktalanul kezdeményeznie kell a mellékszolgáltatási 

szerződés módosítását. 

5.2. A Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a Szolgáltató által kibocsátott számla ellenértékét a számlán feltüntetett fizetési 
határidőn belül kiegyenlíti. 

5.3. A Felhasználó köteles gondoskodni az ingatlanra való bejutás, a mellékvízmérő hely hozzáférhetőségének, a mellékvízmérő 
leolvashatóságának biztosításáról, a fagy elleni megfelelő védelméről valamint a mellékvízmérő és a leszerelését megakadályozó zárak 
sértetlen megőrzéséről. A mellékvízmérő rendellenes működéséről haladéktalanul köteles értesíteni a Szolgáltatót. 
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A Felhasználónak felróható okból megrongálódott mellékvízmérő és biztosító zárak javításának, valamint az eltűnt 
mellékvízmérő pótlásának, szerelésének, továbbá hitelesítésének költségeit a Felhasználó köteles megfizetni. 

Felhasználó köteles viselni a mellékvízmérő(k)nek a mérésügyi törvény által előírt időszakonkénti hitelesítésével és cseréjével 
felmerült költségeit. A csere időpontjáról a Felhasználó köteles a Szolgáltatót értesíteni. 

5.4. Az ellenőrzés rendszerességének tekintetében a felhasználó elvárható gondossággal kell, hogy eljárjon, azaz legalább a számlázással 
megegyező időszakonként (havonta, félévente) szükséges az ellenőrzést elvégeznie. A vízfogyasztás mértékétől függően és egy 
esetleges belső hálózati hiba magas kockázata esetében az ellenőrzés sűrűségét – elvárható mértékben - növelni kell.  
Az ellenőrzés része többek között a hálózati berendezések, csapok, elzárók, egyéb berendezések működésének ellenőrzése, és a 
vízmérő leolvasása.  

5.5. A Felhasználó és a bekötési vízmérő szerinti Felhasználó felelősségi körébe tartozik a szolgáltatási pont kezdetétől kiinduló házi 
ivóvíz- és szennyvízhálózat és ezekhez csatlakozó berendezések meghibásodásával összefüggő kár viselése. 

5.6. A Felhasználó személyében beállott változást a régi és új Felhasználó együttesen köteles bejelenteni a Szolgáltatónak, a mellékvízmérő 
állás megjelölésével a változástól számított 15 napon belül, a változásig felmerült díjak egyidejű rendezésével. 

6. A SZOLGÁLTATÓ JELEN SZERZŐDÉS ALAPJÁN  JOGOSULT: 

 
6.1. Jogosult ellenőrizni az ingatlanon levő házi ivóvíz- és szennyvízhálózatot, hogy a Felhasználó a szolgáltatást a 2.2 pontban foglalt 

feltételeknek megfelelően veszi-e igénybe. A Szolgáltató akadályoztatása esetén hatósági, bírósági utat vehet igénybe. 

6.2. Jogosult a szolgáltatásnak a 3.3 pont szerinti díját a Szerződő féltől beszedni. Késedelmes fizetés esetén - eredménytelen felszólítás 
esetén – a Szolgáltató jogosult az Üzletszabályzatban meghatározottak szerint eljárni. 

7. A SZOLGÁLTATÓ JELEN SZERZŐDÉS ALAPJÁN VÁLLALT KÖTELEZETTSÉGEI: 

 
7.1. A Szolgáltatónak kötelezettsége az ivóvíz folyamatos szolgáltatása, a keletkező szennyvíz elvezetése a 2.2. pontban előírtaknak 

megfelelően. 

7.2. A Szolgáltató felelősségi körébe tartozik az ivóvíz és szennyvíz szolgáltatási pontig terjedő közműhálózat és ezekhez csatlakozó 
berendezések meghibásodásával összefüggő kár viselése. 

7.3. Amennyiben a Felhasználó a mellékvízmérő(k)nek a mérésügyi törvény által előírt időszakonkénti hitelesítésével és cseréjével a 
Szolgáltatót bízza meg, Szolgáltató köteles a megbízást elfogadni, és a munkákat elvégezni. A költségek viselése az 5.3. pontban 
leírtak szerint történik. 

8. A SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS HATÁLYA: 

 
8.1. A szerződés az aláírásának napján lép hatályba és határozatlan időre szól. 

8.2. A Felhasználó a szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szolgáltató Üzletszabályzatát, Általános Szerződési Feltételeit, valamint a 
szerződéskötéskor hatályban lévő, a szolgáltatási díjak mértékét meghatározó rendeleteket megismerte, azok rendelkezéseit magára 
nézve kötelezőnek ismeri el. 

 
 
Kelt: ……………………………………….      Kelt: ………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
     ...................................................      …………………………………… 
            Artim Andrásné         FELHASZNÁLÓ 

 vezérigazgató 
 

Az épület, építmény, épületrész tulajdonosa és a bérlő, vagy a használó együttes kérelmére a szolgáltató a díjat közvetlenül a bérlő, vagy a 
használó részére számlázza. A szolgáltatási díj a bérlő vagy használó által történő megfizetéséért a tulajdonos mögöttes felelősséggel 
tartozik. 

 

 
 

 

…………………………………… 
TULAJDONOS 
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N Y I L A T K O Z A T 

 

 

 

 

Felhasználó(lakóközösség)neve: …………………………………………………………………………………………………………… 

         címe: ………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Közösképviselő, üzemeltető neve: …………………………………………………………………………………………………………... 

 

mint a bekötési vízmérő képviseletével megbízott hozzájárulását adja, hogy az ingatlanon belül elkülöníthető vízhasználat mérésére 

 Név: …………………………………………………………………………………………………………. 

 Cím: …………………………………………………………………………………………………………. 

 

mint Felhasználó, a lakásában, üzletében, irodájában, egyéb célra használt helyiségében a saját vízfelhasználását mérő              

…………… db  hidegvízmérőt   szereltessen fel saját költségére, a Szolgáltató műszaki előírásai szerint. 

 

A Felhasználó képviseletével megbízott tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató és a Felhasználó között kötendő mellékszolgáltatási 

szerződéssel egy elszámolási jogviszony keletkezik, mely keretében az elkülönített vízhasználat – a bekötési vízmérőből kivonva – 

közvetlenül kerül számlázásra. 

 

A Felhasználó képviseletével megbízott kötelezi magát, hogy a bekötési vízmérő és a mellékvízmérő(k) mérési különbözetéből 

megállapított fogyasztási különbözetet a Szolgáltató részére megfizeti. 

 

 

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

 

 

 

        ……………………………………………………………. 

                Felhasználó képviseletében 

 



E.R.Ö.V. EGYESÜLT REGIONÁLIS ÖNKORMÁNYZATI 
VÍZIKÖZMŰ ZRT. 

 
H-7100 Szekszárd, Mátyás király u. 62. 

Tel.: (74) 529-260, 529-261; fax: (74) 529-262 
 

  

 

E.R.Ö.V. EGYESÜLT 

REGIONÁLIS 

ÖNKORMÁNYZATI 

VÍZIKÖZMŰ 
ZRT. 

TÁJÉKOZTATÁS 
VÍZIKÖZMŰ-FEJLESZTÉSI HOZZÁJÁRULÁSRÓL NEM LAKOSSÁGI FELHASZNÁLÓ RÉSZÉRE 

 
A 2011. évi CCIX. tv. 69.§-ban meghatározottak alapján a nem lakossági felhasználóknak a 

szolgáltatóval kötött szerződés alapján víziközmű-fejlesztési hozzájárulást kell fizetniük. 

A víziközmű-fejlesztési hozzájárulást az alábbi esetekben kell megfizetni: 

 

a) közszolgáltatási szerződéses jogviszony esetében a felhasználási helyen biztosítandó 

szolgáltatási kapacitásért, 

b) a víziközmű-szolgáltatásba bekapcsolt ingatlanhoz biztosított kapacitás általa 

kezdeményezett bővítéséért, 

c) a víziközmű-szolgáltatás minőségének (a víz minősági paramétereinek) általa igényelt 

emelése esetében, továbbá 

d) az új bekötés megvalósítását megelőzően, ha a bekötés a nem lakossági felhasználó 

által, nem továbbértékesítésre épített újépítésű lakás víziközmű-szolgáltatását 

szolgálja. 

 

Nem kell vízközmű-fejlesztési hozzájárulást fizetnie a központi költségvetési szervnek és 

intézményének, a helyi önkormányzatnak és annak költségvetési itézményének, a jogi 

személyiséggel rendelkező vallási közösségnek, valamint a normatív állami támogatásban 

részesülő, közfeladatot ellátó, nem nyereség- és vagyonszerzési célt szolgáló egyéb 

intézménynek. 

 
A víziközmű-fejlesztési hozzájárulás alapja a napi maximum vízigény m3/nap-ban 
meghatározott mennyisége, mely nem lehet kevesebb, mint 0,1 m3/nap. 
 
A víziközmű-fejlesztési hozzájárulás mértéke: 

a) közműves ivóvízelláts esetén 20 000 Ft/m3 
b) közműves szennyvízelvezetés és –tisztítás esetén 60 000 Ft/m3 

 
A víziközmű-fejlesztési hozzájárulás összegét a közműves ivóvízellátás, valamint a 
közműves szennyvízelvezetés és –tisztítás tekintetében külön-külön kell megállapítani. 
 

Fenti tájékoztatást megértettem, és vállalom, hogy a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás 

kiszámlázott összegét a kapott számla alapján megfizetem. Tudomásul veszem, hogy a 

szerződésben megjelölt vízigény mennyisége évenként felülvizsgálatra kerül, és a többlet 

igény miatti fejlesztési hozzájárulás összegét megfizetem. 

 

 

Dátum:………………………………….. 

 

 

 

 

………………………………………………………….. 

nem lakossági felhasználó aláírása, pecsétje 
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E.R.Ö.V. EGYESÜLT 

REGIONÁLIS 

ÖNKORMÁNYZATI 

VÍZIKÖZMŰ 
ZRT. 

Szerződés száma:  /37/      

 Felhasználó azonosító:  
 
 
 

KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 
 ivóvízellátásra és szennyvízelvezetésre 

(mellékvízmérővel rendelkező gazdálkodó szervezet részére) 
 
amely létrejött egyrészről az E.R.Ö.V. Egyesült Regionális Önkormányzati Víziközmű Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság (Székhely: 7100 Szekszárd, Mátyás király u. 62.; Képviselő: Artim Andrásné vezérigazgató; 
Cégjegyzékszám: 17-10-001277; KSH szám: 23743975-3600-114-17; Adószám: 23743975-2-17; honlap: www.erovzrt.hu; 
e-mail: info@erovzrt.hu), mint Szolgáltató, másrészről 

 

 
 

Felhasználó adatai 

Cégjegyzék száma: …………………………………………………………………………………………………. 

Adószáma: ………………………………..……….. Csoportos adószáma: ……………………..……... 

Címe (székhelye): …………………………………………………………………………………………………. 

Képviselő neve: ………………………………...……………. Telefon: ………………………………..…… 

E-mail cím: …………………………………………………………………………………………………. 

Fizető név: …………………………………………………………………………………………………. 

Fizető cím: …………………………………………………………………………………………………. 

Postázási név: …………………………………………………………………………………………………. 

Postázási cím: …………………………………………………………………………………………………. 

A díjfizetés módja:           készpénz-átutalási megbízás          csoportos beszedés          banki átutalás 
ha a Felhasználó nem tulajdonosa az ingatlannak: 

a Tulajdonos magánszemély a Tulajdonos nem magánszemély 

Tulajdonos neve: …………………………………… Tulajdonos neve: ………………………………….…… 

Anyja neve: …………………………………… Cégjegyzék száma: ………………………………………. 

Születési hely: …………………………………… Adószáma: ………………………………………. 

Születési idő: …………………………………… Címe (székhelye): ………………………………………. 

Címe: …………………………………… Képviselő neve: ………………………………………. 

 Telefon: ……………………………………….……………………………………………………………. 

 E-mail: ……………………………………….……………………………………………………………... 
mint Felhasználó között az alábbi feltételekkel. 

1.  A szolgáltatás helye: ................................................................................................................................ 

1.1. Szolgáltatás típusa:     IVÓVÍZELLÁTÁS   SZENYVÍZELVEZETÉS 

1.2. A szolgáltatási pont a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény végrehajtására kiadott 58/2013.(II.27.) 
Korm.rendelet 37. pontja szerint az ivóvíz-és szennyvíz bekötővezetékek Felhasználó felöli végpontjai. 

1.3. A Felhasználó kielégíthető vízigénye és a csatornába bevezethető szennyvíz mennyisége a Felhasználó helyen 

megszerzett jogok alapján:  víz mennyisége:  ………….. m3/nap szennyvíz mennyisége:  ………….. m3/nap 
1.4. Szerződéskötéskor a bekötési vízmérő(k) műszaki adatai: 

 

 

 

 

Felhasználó neve, megnevezése: …………………………………………………………………………………….… 
 Jogviszonya:   Tulajdonos   Egyéb jogcímen használó (bérlő, családtag,….) 

NA, típus: Ø, Ø, Ø, 
Gyártási szám:    
Mérőállás: m3 m3 m3 

Havi átlag/átalány: m3 m3 m3 
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2. A SZERZŐDÉS TÁRGYA:  

 
2.1. A mellékszolgáltatási szerződéssel a Felhasználó és a Szolgáltató között egy elszámolási jogviszony keletkezik, melynek keretében a 

Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az ingatlanon belül mellékvízmérővel rendelkező a Felszanálónak közvetlenül számláz, a 
Felhasználó a szolgáltatás ellenértékét rendszeresen megfizeti. 

A mellékszolgáltatási szerződés létrejöttének előfeltétele az ingatlan vízfogyasztásának bekötési vízmérővel történő mérése és az 
ingatlan vízellátására vonatkozó Közüzemi Szolgáltatási Szerződés megkötése. 

2.2. A Szolgáltató a mindenkor hatályos jogszabályokban, valamint a vízjogi üzemeltetési engedélyben rögzített mennyiségben és módon 
illetve feltételeknek megfelelően köteles szolgáltatni a szolgáltatási pontnál. Az ivóvíz minőségre a mindenkor hatályos műszaki 
előírások az irányadóak. 

A Felhasználó a szolgáltatás közérdekből történő korlátozását illetve szüneteltetését kártalanítás nélkül tűrni köteles. 

3. A SZOLGÁLTATÁS ELLENÉRTÉKÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA , SZÁMLÁZÁSI,  

    FIZETÉSI FELTÉTELEK ÉS A MÉRŐESZKÖZ HITELESÍTÉSE: 

 
3.1. A vízhasználat mennyiségének megállapítása méréssel történik. A szennyvízelvezetési helyről a szennyvízelvezető műbe kerülő 

szennyvíz mennyisége méréssel, mérés hiányában pedig az adott helyen fogyasztott (számlázott) vízmennyiség alapulvételével a 
mindenkor érvényes jogszabályok előírásai szerint kerül megállapításra. 

3.2. A szolgáltatás mindenkori díját a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal javaslatainak figyelembe vételével a víziközmű 
szolgáltatásért felelős miniszter rendeletben állapítja meg. 

3.3. A Szolgáltató a vízmérő(k) leolvasását a mindenkor érvényes számlázási rendje szerint végzi. A leolvasás alapján fogyasztási 
helyenként és időszakonként számlát bocsát ki. 

3.4. A Felhasználó a bekötési vízmérő és a mellékvízmérők mérési különbözetéből megállapított fogyasztási különbözet rá eső részét is 
köteles megfizetni a bekötési vízmérő szerinti Felhasználónak. 

A Szolgáltató a vízmérők leolvasásának gyakoriságán a jelen szerződés módosítása nélkül változtathat. 

3.5. A számlázások közötti időszakban történő árváltozások esetén a számlázás alapjául szolgáló vízmennyiséget időarányosan kell 
megbontani a díjváltozás előtti és utáni időszakra. 

3.6. A díjfizetés módjai: készpénz-átutalási megbízás (csekk), csoportos beszedés, folyószámláról történő pénzintézeti átutalás. A fizetési 
módban bekövetkező változást a Felhasználó köteles a Szolgáltatónak bejelenteni. 

3.7. A mellékvízmérő a Felhasználó tulajdona. A mellékvízmérő hitelesítése a mérésügyről szóló mindenkor hatályos jogszabály 
rendelkezései szerint a Felhasználó kötelessége, melyet azonban a szerződéskötéskor érvényben levő árjogszabályoknak megfelelően, 
jelenleg a Szolgáltató végez. 

4. A FELHASZNÁLÓ  JELEN SZERZŐDÉS ALAPJÁN JOGOSULT: 

 
4.1. A Felhasználó a jogszabályokban foglalt feltételek szerint - ezen szerződés aláírását követően a szerződés tartama alatt - jogosult a 

mellékszolgáltatás igénybevételére. 

4.2. Jogosult a jogszabályoknak megfelelő minőségű szennyvizet a csatornahálózatba vezetni. (Tilos a szennyvízcsatornába 
csapadékvizet, hígtrágyát, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, kenőanyagot, festéket, dugulást okozó tárgyat, deszkát, rongyot, építési 
törmeléket bejuttatni!) 

4.3. Jogosult a szolgáltatással kapcsolatos reklamációk bejelentésére, illetve a vizsgálat eredményéről való tájékoztatásra. 

4.4. Díjfizetéssel kapcsolatosan, ha a Felhasználó a számla tartalmát vitatja, a víziközmű-szolgáltatónál kifogást emelhet. A kifogás 
bejelentésének a számla kiegyenlítésére akkor van halasztó hatálya, ha azt a felhasználó a fizetési határidő lejártát megelőzően közölte, 
és a számlán feltüntetett mennyiség alapján számított havi fogyasztás az előző 12 hónap havi átlagfogyasztásának 150 százalékát 
meghaladja. 

4.5. Mennyiségméréssel kapcsolatos vita esetén a Felhasználó jogosult kérni a mellékvízmérő rendkívüli vizsgálatát és ezt követően az 
Országos Mérésügyi Hivatal által végzett rendkívüli hitelesítését, kérelmét levélben kell benyújtania. 

 Ha a rendkívüli vizsgálaton illetve hitelesítésen a mellékvízmérő megfelelőnek minősül, úgy a rendkívüli vizsgálat illetve hitelesítés 
díja és az indokoltan felmerülő egyéb költségek a Felhasználót terhelik. 

5. A FELHASZNÁLÓ  JELEN SZERZŐDÉS ALAPJÁN VÁLLALT KÖTELEZETTSÉGEI: 

 
5.1. A Felhasználó termelési célú vízfelhasználásának megkezdése esetén haladéktalanul kezdeményeznie kell a mellékszolgáltatási 

szerződés módosítását. 

5.2. A Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a Szolgáltató által kibocsátott számla ellenértékét a számlán feltüntetett fizetési 
határidőn belül kiegyenlíti. 

5.3. A Felhasználó köteles gondoskodni az ingatlanra való bejutás, a mellékvízmérő hely hozzáférhetőségének, a mellékvízmérő 
leolvashatóságának biztosításáról, a fagy elleni megfelelő védelméről valamint a mellékvízmérő és a leszerelését megakadályozó zárak 
sértetlen megőrzéséről. A mellékvízmérő rendellenes működéséről haladéktalanul köteles értesíteni a Szolgáltatót. 
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A Felhasználónak felróható okból megrongálódott mellékvízmérő és biztosító zárak javításának, valamint az eltűnt 
mellékvízmérő pótlásának, szerelésének, továbbá hitelesítésének költségeit a Felhasználó köteles megfizetni. 

Felhasználó köteles viselni a mellékvízmérő(k)nek a mérésügyi törvény által előírt időszakonkénti hitelesítésével és cseréjével 
felmerült költségeit. A csere időpontjáról a Felhasználó köteles a Szolgáltatót értesíteni. 

5.4. Az ellenőrzés rendszerességének tekintetében a felhasználó elvárható gondossággal kell, hogy eljárjon, azaz legalább a számlázással 
megegyező időszakonként (havonta, félévente) szükséges az ellenőrzést elvégeznie. A vízfogyasztás mértékétől függően és egy 
esetleges belső hálózati hiba magas kockázata esetében az ellenőrzés sűrűségét – elvárható mértékben - növelni kell.  
Az ellenőrzés része többek között a hálózati berendezések, csapok, elzárók, egyéb berendezések működésének ellenőrzése, és a 
vízmérő leolvasása.  

5.5. A Felhasználó és a bekötési vízmérő szerinti Felhasználó felelősségi körébe tartozik a szolgáltatási pont kezdetétől kiinduló házi 
ivóvíz- és szennyvízhálózat és ezekhez csatlakozó berendezések meghibásodásával összefüggő kár viselése. 

5.6. A Felhasználó személyében beállott változást a régi és új Felhasználó együttesen köteles bejelenteni a Szolgáltatónak, a mellékvízmérő 
állás megjelölésével a változástól számított 15 napon belül, a változásig felmerült díjak egyidejű rendezésével. 

6. A SZOLGÁLTATÓ JELEN SZERZŐDÉS ALAPJÁN  JOGOSULT: 

 
6.1. Jogosult ellenőrizni az ingatlanon levő házi ivóvíz- és szennyvízhálózatot, hogy a Felhasználó a szolgáltatást a 2.2 pontban foglalt 

feltételeknek megfelelően veszi-e igénybe. A Szolgáltató akadályoztatása esetén hatósági, bírósági utat vehet igénybe. 

6.2. Jogosult a szolgáltatásnak a 3.3 pont szerinti díját a Szerződő féltől beszedni. Késedelmes fizetés esetén - eredménytelen felszólítás 
esetén – a Szolgáltató jogosult az Üzletszabályzatban meghatározottak szerint eljárni. 

7. A SZOLGÁLTATÓ JELEN SZERZŐDÉS ALAPJÁN VÁLLALT KÖTELEZETTSÉGEI: 

 
7.1. A Szolgáltatónak kötelezettsége az ivóvíz folyamatos szolgáltatása, a keletkező szennyvíz elvezetése a 2.2. pontban előírtaknak 

megfelelően. 

7.2. A Szolgáltató felelősségi körébe tartozik az ivóvíz és szennyvíz szolgáltatási pontig terjedő közműhálózat és ezekhez csatlakozó 
berendezések meghibásodásával összefüggő kár viselése. 

7.3. Amennyiben a Felhasználó a mellékvízmérő(k)nek a mérésügyi törvény által előírt időszakonkénti hitelesítésével és cseréjével a 
Szolgáltatót bízza meg, Szolgáltató köteles a megbízást elfogadni, és a munkákat elvégezni. A költségek viselése az 5.3. pontban 
leírtak szerint történik. 

8. A SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS HATÁLYA: 

 
8.1. A szerződés az aláírásának napján lép hatályba és határozatlan időre szól. 

8.2. A Felhasználó a szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szolgáltató Üzletszabályzatát, Általános Szerződési Feltételeit, valamint a 
szerződéskötéskor hatályban lévő, a szolgáltatási díjak mértékét meghatározó rendeleteket megismerte, azok rendelkezéseit magára 
nézve kötelezőnek ismeri el. 

 
 
Kelt: ……………………………………….      Kelt: ………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
     ...................................................      …………………………………… 
            Artim Andrásné         FELHASZNÁLÓ 

 vezérigazgató 
 

Az épület, építmény, épületrész tulajdonosa és a bérlő, vagy a használó együttes kérelmére a szolgáltató a díjat közvetlenül a bérlő, vagy a 
használó részére számlázza. A szolgáltatási díj a bérlő vagy használó által történő megfizetéséért a tulajdonos mögöttes felelősséggel 
tartozik. 

 

 
 

 

…………………………………… 
TULAJDONOS 

 

 

 



 

I 

4
 

N Y I L A T K O Z A T 

 

 

 

 

Felhasználó(lakóközösség)neve: …………………………………………………………………………………………………………… 

         címe: ………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Közösképviselő, üzemeltető neve: …………………………………………………………………………………………………………... 

 

mint a bekötési vízmérő képviseletével megbízott hozzájárulását adja, hogy az ingatlanon belül elkülöníthető vízhasználat mérésére 

 Név: …………………………………………………………………………………………………………. 

 Cím: …………………………………………………………………………………………………………. 

 

mint Felhasználó, a lakásában, üzletében, irodájában, egyéb célra használt helyiségében a saját vízfelhasználását mérő              

…………… db  hidegvízmérőt   szereltessen fel saját költségére, a Szolgáltató műszaki előírásai szerint. 

 

A Felhasználó képviseletével megbízott tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató és a Felhasználó között kötendő mellékszolgáltatási 

szerződéssel egy elszámolási jogviszony keletkezik, mely keretében az elkülönített vízhasználat – a bekötési vízmérőből kivonva – 

közvetlenül kerül számlázásra. 

 

A Felhasználó képviseletével megbízott kötelezi magát, hogy a bekötési vízmérő és a mellékvízmérő(k) mérési különbözetéből 

megállapított fogyasztási különbözetet a Szolgáltató részére megfizeti. 

 

 

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

 

 

 

        ……………………………………………………………. 

                Felhasználó képviseletében 
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E.R.Ö.V. EGYESÜLT 

REGIONÁLIS 

ÖNKORMÁNYZATI 

VÍZIKÖZMŰ 
ZRT. 

TÁJÉKOZTATÁS 
VÍZIKÖZMŰ-FEJLESZTÉSI HOZZÁJÁRULÁSRÓL NEM LAKOSSÁGI FELHASZNÁLÓ RÉSZÉRE 

 
A 2011. évi CCIX. tv. 69.§-ban meghatározottak alapján a nem lakossági felhasználóknak a 

szolgáltatóval kötött szerződés alapján víziközmű-fejlesztési hozzájárulást kell fizetniük. 

A víziközmű-fejlesztési hozzájárulást az alábbi esetekben kell megfizetni: 

 

a) közszolgáltatási szerződéses jogviszony esetében a felhasználási helyen biztosítandó 

szolgáltatási kapacitásért, 

b) a víziközmű-szolgáltatásba bekapcsolt ingatlanhoz biztosított kapacitás általa 

kezdeményezett bővítéséért, 

c) a víziközmű-szolgáltatás minőségének (a víz minősági paramétereinek) általa igényelt 

emelése esetében, továbbá 

d) az új bekötés megvalósítását megelőzően, ha a bekötés a nem lakossági felhasználó 

által, nem továbbértékesítésre épített újépítésű lakás víziközmű-szolgáltatását 

szolgálja. 

 

Nem kell vízközmű-fejlesztési hozzájárulást fizetnie a központi költségvetési szervnek és 

intézményének, a helyi önkormányzatnak és annak költségvetési itézményének, a jogi 

személyiséggel rendelkező vallási közösségnek, valamint a normatív állami támogatásban 

részesülő, közfeladatot ellátó, nem nyereség- és vagyonszerzési célt szolgáló egyéb 

intézménynek. 

 
A víziközmű-fejlesztési hozzájárulás alapja a napi maximum vízigény m3/nap-ban 
meghatározott mennyisége, mely nem lehet kevesebb, mint 0,1 m3/nap. 
 
A víziközmű-fejlesztési hozzájárulás mértéke: 

a) közműves ivóvízelláts esetén 20 000 Ft/m3 
b) közműves szennyvízelvezetés és –tisztítás esetén 60 000 Ft/m3 

 
A víziközmű-fejlesztési hozzájárulás összegét a közműves ivóvízellátás, valamint a 
közműves szennyvízelvezetés és –tisztítás tekintetében külön-külön kell megállapítani. 
 

Fenti tájékoztatást megértettem, és vállalom, hogy a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás 

kiszámlázott összegét a kapott számla alapján megfizetem. Tudomásul veszem, hogy a 

szerződésben megjelölt vízigény mennyisége évenként felülvizsgálatra kerül, és a többlet 

igény miatti fejlesztési hozzájárulás összegét megfizetem. 

 

 

Dátum:………………………………….. 

 

 

 

 

………………………………………………………….. 

nem lakossági felhasználó aláírása, pecsétje 
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E.R.Ö.V. EGYESÜLT 

REGIONÁLIS 

ÖNKORMÁNYZATI 

VÍZIKÖZMŰ 
ZRT. 

Közüzemi Szolgáltatási Szerződés kitöltési útmutatója 
Közületi fogyasztók részére 

 

A felhasználó személyében történő változás esetén új közüzemi szolgáltatási szerződés megkötése 

szükséges.  

A szolgáltatói szerződést kérjük az alábbiak szerint kitölteni: 

 (kötelezően kitöltendő adatok a következők: 

 felhasználó neve, jogviszony megjelölése,  

 cégjegyzékszám, adószám, csoportos adószám (ha van), székhely, képviselő neve, 

   telefonszám, e-mail cím (ha van),  

  fizető név, illetve cím, postázási név, illetve cím 

 díjfizetés módja 

 ha a felhasználó nem tulajdonos, akkor minden adatot kérünk kitölteni 

 szolgáltatás helye, szolgáltatás típusa 

 napi maximális vételezhető víz ill. az elvezethető szennyvíz mennyisége (minimum 0,1 m3/nap) 

 vízmérő(k) műszaki adatai (átmérő, típus, gyáriszám, vízmérőállás, havi átlag/átalány 

 szerződés kelte, cégszerű aláírás  

 mellékvízmérős szerződés esetén a közös képviselő nyilatkozata (4.oldal)) 
 

Amennyiben a felhasználó személye nem azonos a tulajdonossal, úgy abban az esetben 

szerződésbe bele kell írni a tulajdonos adatait is és azt a tulajdonosnak alá kell írnia, hogy a 

szerződés érvényesen létrejöjjön. Kérjük, továbbá szíveskedjék a Közüzemi Szolgáltatási 
Szerződés és a Tájékoztatás víziközmű-fejlesztési hozzájárulásról szóló nyilatkozat két 
eredeti példányát, valamint az Adatkezelési nyilatkozatot részünkre visszajuttatni. 
 

Ennek több módja lehetséges:  

 Postai küldeményként (levelezési cím: 7100 Szekszárd, Mátyás király u. 62.) 

 Személyes átadás ügyfélszolgálati irodánkban 
 

Ügyfélszolgálati irodáink elérhetősége és nyitva tartása: 

Üzemigazgatóság Ellátott települések 
Információs 

pont 
Telefonos 

ügyfélszolgálat 
E-mail, nyitva tartás 

Bátaszék 

Alsónána 

Bátaszék, 

Kossuth L. u. 

105/a.  

74/999-150 

ugyfelbataszek@erovzrt.hu 

 

 

Kedd:   800 - 1400 

Alsónyék 

Báta 

Bátaapáti 

Bátaszék 

Decs 

Grábóc 

Mórágy  

Őcsény  

Pörböly 

Sárpilis 

Szálka 
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E.R.Ö.V. EGYESÜLT 

REGIONÁLIS 

ÖNKORMÁNYZATI 

VÍZIKÖZMŰ 
ZRT. 

 

Várdomb 

Üzemigazgatóság Ellátott települések 
Információs 

pont 
Telefonos 

ügyfélszolgálat 
E-mail, nyitva tartás 

Gyönk 

Gyönk 

 74/999-150 ugyfelgyonk@erovzrt.hu 

Iregszemcse 

Keszőhidegkút 

Miszla 

Mucsi 

Murga 

Regöly 

Szabaton puszta 

Szakadát 

Szárazd 

Udvari 

Varsád 

Hőgyész 

Diósberény 

 74/999-150 ugyfelhogyesz@erovzrt.hu  

Dúzs 

Hőgyész 

Kalaznó 

Szakály 

Ürgevár puszta 

Szedres 

Harc 

 74/999-150 ugyfelszedres@erovzrt.hu 

Kajdacs 

Kistormás 

Kölesd 

Medina 

Sióagárd 

Szedres 

Szekszárd 

Aparhant 

Szekszárd, 

Tartsay u. 9.           
74/999-150           

ugyfelszekszard@erovzrt.hu 

 

 

Hétfő:         800 - 1400 
Kedd:          800 - 1400 

Szerda:        800 - 1400 
Csütörtök:   800 - 2000 

Péntek:        800 - 1400 

Bikács 

Dombori 

Fadd 

Felsőnána 

Kéty 

Mezőfalva 

Mucsfa 

Nagyvejke 

Szekszárd 

Tevel 

Závod 

Zomba 

Tolna 

Bogyiszló 
Tolna,  

Vásártér 75. 
74/999-150 

ugyfeltolna@erovzrt.hu 

 

Szerda:         800 - 1400 
Fácánkert 

Tolna 
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https://www.erovzrt.hu/doc/adatkezelesi_tajekoztato_2018.pdf 

E.R.Ö.V. EGYESÜLT 
REGIONÁLIS 
ÖNKORMÁNYZATI 

VÍZIKÖZMŰ 
ZRT. 

ADATKÉRŐ LAP 
SZEMÉLYES ADATOK HOZZÁJÁRULÁSON ALAPULÓ KEZELÉSÉHEZ 

 

AZ ÉRINTETT NEVE:  

SZÜLETÉSI HELY, IDŐ:  

ANYJA NEVE:  

LAKCÍME:  

TELEFONSZÁMA:  

E-MAIL CÍME:  

TOVÁBBI SZEMÉLYES ADATOK:  

 
 

INFORMÁCIÓK: 

ADATKEZELŐ NEVE: E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. 

KÉPVISELŐJE: Artim Andrásné 

HONLAPJA: www.erovzrt.hu 

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA: Szolgáltatási szerződés megkötése 

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA: Az érintett hozzájárulása. 

A SZEMÉLYES ADATOK CÍMZETTJEI:  

(akik megtekinthetik) E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt.  Adatkezelői 

A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK 
IDŐTARTAMA: 

5 év 
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E.R.Ö.V. EGYESÜLT 
REGIONÁLIS 
ÖNKORMÁNYZATI 

VÍZIKÖZMŰ 
ZRT. 

 
 
 

TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL: 
 
 
Önnek, mint érintett személynek joga van kérelmezni az adatkezelőtől az Önre vonatkozó 
személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, 
és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint a joga van az 
adathordozhatósághoz. 
 
Joga van a hozzájárulása bármely időpontban történő visszavonásához, amely nem érinti a 
visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. 
Joga van a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) panaszt 
benyújtani. 
 
Az adatszolgáltatás nem előfeltétele szerződéskötésnek, a személyes adatok megadására nem 
köteles. Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: _________________  
További információk a Társaság honlapján (a láblécben) elérhető Adatkezelési tájékoztatóban 
olvashatók. **** 
 
A fenti információkat és tájékoztatást tudomásul vettem, fent megadott személyes adataim 
fentiekben megjelölt célú kezeléséhez önkéntesen, minden külső befolyás nélkül 
beleegyezésemet adom. 
 
Kelt,_________________ 20_____év ____________ hó ___ nap 
 
 
 
        ____________________________ 

aláírás 
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E.R.Ö.V. EGYESÜLT 
REGIONÁLIS 
ÖNKORMÁNYZATI 
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ÚTMUTATÓ AZ ADATKÉRŐ LAP ALKALMAZÁSÁHOZ 
 
Ez a formanyomtatvány az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezeléshez alkalmazható, a hozzájárulás 
megadásának igazolására. 
 
Az „érintett” alatt azonosított vagy azonosítható természetes személyt kell érteni. 
 
„Az érintett hozzájárulása” alatt az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson 
alapuló és egyértelmű kinyilvánítását kell érteni, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést 
félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok 
kezeléséhez. (Rendelet 4. cikk 11.) 
 
A személyes adatok címzettje az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy 
bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. 
Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal 
összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e 
közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az 
alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak. (Rendelet 4. cikk 9.) 
 
A Tájékoztatás részben az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményét konkrétan meg kell 
jelölni. 
 
A felügyeleti hatóság elérhetőségei: 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság http://naih.hu 
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 
Telefonszám: +36 (1) 391-1400 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-------------------- 
 
Jogi nyilatkozat: 
E kiadvány az Önadózó előfizetőinek ingyenes. 
A felhasználó csak a saját tevékenysége keretében használhatja, tovább nem adhatja. Szerző: dr. Szabó Tibor 
ügyvéd. www.drszabotibor.hu Kiadó: Adonet.hu Zrt. - Budapest 2018 www.onadozo.hu 
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