
Kiadás: 01. Kiadás dátuma: 2021.05.10.  1 / 2 F-68-B-01 
Módosítás: Módosítás dátuma: 

 

Szolgáltatás szüneteltetése / megszüntetése / újraindítása 

MEGRENDELŐ 

 

 

I. Megrendelés tárgya (Az igényelt szolgáltatást kérjük bejelölni! A szolgáltatás 

szüneteltetése legfeljebb 1 éves időtartamra kérhető) 

 Ivóvíz-szolgálatás szüneteltetése   Szennyvíz-elvezetési szolgálatás  

szüneteltetése 

 Ivóvíz-szolgáltatás újraindítása   Szennyvíz-elvezetési szolgálatás      

újraindítása 

 Ivóvízbekötés megszüntetése    Szennyvízbekötés megszüntetése 

 

A szüneteltetés igény kezdete: __________ év ______________________ hónap _____ nap 

 

II. Szolgáltatás jellege: 

 Lakossági    Nem lakossági 

 

III. Megrendelő adatai: 

Tulajdonos neve: Anyja neve: 

Születési hely: Születési idő: 

Lakcím / 

székhely 

Település: Irányítószám: 

Utca: Házszám: 

Épület: Emelet: Ajtó: 

Felhasználó azonosító szám, amennyiben már felhasználó:  

Telefonszám:  e-mail cím:  

 

Cégjegyzékszám: Cégjegyzésre jogosult: 

Pénzintézet, bankszámlaszám: Adószám:  

Levelezési 

adatok 

 

(amennyiben a 

bekötés 

létesítésében 

érintett 

ingatlantól  

eltérő cím) 

Név / cégnév: 

Település: Irányítószám: 

Utca: Házszám:  

Épület: Emelet:  Ajtó:  

Telefonszám:  e-mail cím:  
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IV. Nyilatkozat a szüneteltetésre vonatkozóan: 

 

 Kijelentem, hogy a felhasználási helyen vízfelhasználásra nem kerül sor. 

 Kijelentem, hogy nem a víziközmű-rendszerből származó egyéb vizet a szennyvíz- 

törzshálózatba nem kívánom vezetni. 

 Kijelentem, hogy a felhasználási helyen rendszeres emberi tartózkodás nincs. 

 Tudomásul veszem, hogy amennyiben a Szolgáltató az ingatlanon vízhasználatot 

tapasztal, akkor a szüneteltetés elvégzését megtagadja, illetve visszaállítja és a befizetett 

díjat vissza nem téríti.  

 Tudomásul veszem, hogy a szolgáltatás a Felhasználó kérésére legfeljebb 1 éves 

időtartamra szüneteltethető és a helyszíni ellenőrzés ismételt elvégzése után további 1 

éves időszakra meghosszabbítható. A szüneteltetési időszak letelte után, a Szolgáltató a 

szolgáltatást 15 napon belül visszaállítja. 

 Tudomásul veszem, hogy az 58/2013.(II.27.) Kormányrendeletben foglalt 

kötelességeimet továbbra is teljesítenem kell, különös tekintettel a vízmérőhely (akna) 

tisztán tartására és hozzáférhetőség biztosítására vonatkozóan. 

 

V. A megrendelőhöz csatolt mellékletek (A megfelelőt kérjük bejelölni.) 

 

 60 napnál nem régebbi földhivatali tulajdoni lap másolat 

 Több tulajdonos esetén minden tulajdonostól hozzájáruló nyilatkozat 

 Esetlegesen fennálló tartozás befizetéséről szóló igazolás 

 Közterület bontási engedély (bekötés megszüntetés esetén) 

 Tűzoltóság szakhatósági állásfoglalása (abban az esetben szükséges, ha a 

szüneteltetés / megszüntetendő vízbekötés az ingatlan tűzi víz ellátását is biztosítja. 

 

VI. A TRV Zrt. adatkezelési tájékoztatójában foglaltakat elolvastam, megértettem és 

Hozzájáruló nyilatkozatomat ennek ismeretében adtam meg. 

 

 

………………………..………, 20…..év .…............... hónap .….... nap 

 

 

_____________________________________ 

Igénybejelentő aláírása 

 

 

 


