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E01-01 N04v4 
I. Megrendelés tárgya (A megfelelőt kérjük bejelölni! A víziközmű-szolgáltatás szüneteltetése legfeljebb 1 éves időtartamra kérhető 
!) 
 

� Ivóvíz-szolgáltatás szüneteltetése  � Ivóvíz-szolgáltatás megszüntetése 
� Szennyvízszolgáltatás szüneteltetése � Szennyvízszolgáltatás megszűntetése   � Ivóvíz-

szolgáltatás újraindítása  � Szennyvízszolgáltatás újraindítása      
 

A szüneteltetés igény kezdete:   év   hónap   nap 
 

II. Szolgáltatás jellege: 
 

� Lakossági    � Közületi 
 

III. Megrendel ő adatai 

Felhasználó neve / cégnév: 

Partnerazonosító szám:  

Az érintett 
felhasználási hely 
adatai 

Település:  Irányítószám:  

Utca: Házszám:  

Épület: Emelet: Ajtó: Helyrajzi szám:  

Vezetékes telefonszám:  Mobil telefonszám:  

Levelezési/számlázási címadatok:  
(amennyiben a lakcímtől/székhelytől  
eltérő cím) 

Név / cégnév: 

Település Irányítószám: 

Utca Házszám:  

Épület Emelet:  Ajtó:  
 
 

IV. Nem lakossági Felhasználó esetén kitöltendő adatok: 

Cégjegyzékszám: Adószám: 

Számlaszám: Cégjegyzésre jogosult: 
 

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

� Földhivatali tulajdoni lap másolat (60 napnál nem régebbi).  
� Több tulajdonos esetén minden tulajdonostól hozzájáruló nyilatkozat 
� Esetlegesen fennálló tartozás befizetéséről szóló igazolás 
� Szennyvízbekötés szüneteltetése/megszüntetése igénylés esetén ÁNTSZ hozzájárulás 
� Közterület bontási engedély (megszüntetés esetén) 
� Tűzoltóság szakhatósági állásfoglalása (abban az esetben szükséges, ha a megszüntetendő/szüneteltetendő vízbekötés az ingatlan 
tűzi víz ellátását is biztosítja. 
 

    
          
 
 
 
 
 
          Dátum:      
 
 
 
 
                

Kérelmező aláírása 
 

Szolgáltatás szüneteltetése/megszüntetése/ újraindítása megrendelő 
formanyomtatvány 

 

Vízszolgáltatás megszüntetése  a fogyasztó kérésére:  
Fizetendő díj Nettó díj 27 %-os ÁFA-val növelt összeg 
Aknába 13.000 16.510 
Közterületen (zöld) 70.750 89.853 
Közterületen (aszfaltozott) 99.600 126.492 

 
Vízszolgáltatás szüneteltetése (legfeljebb 6 hónapra) és újraindítása a fogyasztó kérésére aknában:  
Fizetendő díj Nettó díj 27 %-os ÁFA-val növelt összeg 

12-32 mm átmérőjű bekötési 
vízmérő 

szüneteltetés 13.000 16.510 
visszakötés 9.000 11.430 
összesen 22.000 27.940 

40-50 mm átmérőjű bekötési 
vízmérő 

szüneteltetés 31.000 39.370 
visszakötés 21.500 27.305 
összesen 52.500 66.675 

65 mm átmérőjű bekötési vízmérő szüneteltetés 68.200 86.614 
visszakötés 47.200 59.944 
összesen 115.400 146.558 

 
Csatornaszolgáltatás szüneteltetésének díja:11.900.- Ft/db + 27% ÁFA  = 15.113.- Ft  
*Amennyiben a fenti díjak a felmerülő költségeket nem fedezik, tételes költségelszámolás alapján kerül megállapításra a számlázandó díj. 

Kérjük, ide ragassza a megszüntetés/szüneteltetés díjának befizetéséről 
szóló csekk másolatát! Amennyiben átutalással fizetett, kérjük, csatolja a 

megrendelőhöz a banki teljesítésigazolás másolatát! 


