
  Hozzájáruló nyilatkozat mellékmérős  
 szolgáltatási szerződés létesítéséhez  
 Felhasználható: 20…………………………………………hó……………………nap 
 (nyilatkozatot csak szerződéssel rendelkező főmérős fogyasztó, illetve a szerződéses fogyasztó  
 írásos felhatalmazással rendelkező tehet, egyéb esetben nem használható, érvénytelen) 

 
Bekötési főmérőre szerződött/megbízott nyilatkozó adatai 

Név:  Fogyasztói szám:      

Lakcím:  
Anyja neve:  Születési ideje:  

Jogállása: 
közös képviselő �, tulajdonos �, résztulajdonos �, tulajdonos megbízottja �, bérlő �, 
egyéb:……………………………………………… 

mint a KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft-vel az alábbi fogyasztóhelyre szerződéssel rendelkező 
fogyasztó (vagy a szerződéses fogyasztó írásbeli engedélyével rendelkező megbízott) 

Főmérős fogyasztási hely adatai 
Ügyfélkód:  
Cím:  
Bekötési vízmérő óra gyári száma:  Óraállás: 

Mellékmérős szolgáltatási szerződést kötő, ill. szolgáltatási hely adatai 
Név:  
Cím:  
Anyja neve:  Születési ideje:  

Jogállása: 
közös képviselő �, tulajdonos �, résztulajdonos �, tulajdonos megbízottja �, 
egyéb:……………………………………………… 

 

fent nevezett lakó  darab mellékvízmérő órára szerződést 
kössön az elkülönített fogyasztás mérésére. 

Gyári szám Átmérő Óraállás 

   
   
   
   
   

Hozzájárulok, hogy a KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft-vel szerződést kössön, így a KAVÍZ Kft. 
(amennyiben a fogyasztási adatok birtokába jut) a mellékvízmérő órák tényleges fogyasztása alapján 
számlázza a fogyasztó részére a vízdíjat a fenti fogyasztási helyen.    
 
Kaposvár, 20………………………….hó…………nap 
  ................................................................................. 
  Főmérős fogyasztó/megbízottja 

A fogyasztási helyen fennálló hátralék kifizetését a KAVÍZ Kft. ezen nyilatkozat kiadásával igazolja, a fenti 

mellékmérős fogyasztási helyre 20………………………….hó…………napig minden tartozás rendezésre került. 

Új szolgáltatási szerződés megkötésének nincs akadálya! 

 
Kaposvár, 20………………………….hó…………nap 
  ................................................................................. 
  KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft. 

Az fenti nyilatkozat alapján tudomásul veszem, hogy a fent nevezett lakótól 20……………hó……nap – 

20…………hó……nap közötti időszakra vonatkozóan vízdíj címén befizetést nem követelhetek. 

 
Kaposvár, 20………………………….hó…………nap 
  …............................................................... 
  Főmérős fogyasztó/megbízottja 



Nyilatkozat 
Bekötési főmérőre szerződött/megbízott nyilatkozó adatai 

Név:  Fogyasztói szám:      

Lakcím:  

Anyja neve:  Születési ideje:  

Jogállása: 
közös képviselő �, tulajdonos �, résztulajdonos �, tulajdonos megbízottja �, bérlő �,  
egyéb: 

Mint a bekötési főmérőre szerződött fogyasztó nyilatkozom arról, hogy az ingatlan belső elszámolási rendjéről a 

mellékmérőre szerződő fogyasztót tájékoztattam. 

 

Mellékmérőre szerződő adatai 
Név:  

Lakcím:  

Anyja neve:  Születési ideje:  

Jogállása: 
közös képviselő �, tulajdonos �, résztulajdonos �, tulajdonos megbízottja �, bérlő �,  
egyéb: 

Mint a mellékmérőre szerződést kötni kívánó fogyasztó nyilatkozom arról, hogy  

1. Tudomásul veszem, hogy a 38/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet „17.§ (3) Az ingatlanon fogyasztott víz mennyisége 

szempontjából a bekötési vízmérő az irányadó. A bekötési vízmérő és az elkülönített vízhasználatokat mérő 

mellékvízmérők mérési különbözetéből megállapított fogyasztási különbözetet a bekötési vízmérő szerinti 

fogyasztó köteles megfizetni a szolgáltatónak; a szolgáltatót pedig tájékoztatja az épületen belüli belső 

elszámolás módjáról.” 

2. Mint a mellékmérőre szerződést kötni kívánó fogyasztó nyilatkozom arról, hogy az ingatlan belső elszámolási 

rendjéről a „Hozzájáruló nyilatkozat mellékmérős szolgáltatási szerződés létesítéséhez” nyilatkozat kiállítója 

tájékoztatott.  

3. Mint a mellékmérőre szerződést kötni kívánó fogyasztó nyilatkozom arról, hogy az ingatlan belső elszámolási 

rendjét elfogadtam.  

� Az épületen belüli elszámolás módja1:………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Kaposvár, 20………………………….hó…………nap 
 
 
 
 .................................................................................  ................................................................................. 
 Mellékmérőre szerződő fogyasztó Főmérős fogyasztó/megbízottja 
 

A fenti nyilatkozatot a KAVÍZ Kft. elfogadja – elutasítja2: 
 
 
  ................................................................................. 
  KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft. 
 

                                                 
1
 38/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet 17.§ (3) pontjától eltérni nem lehet egyéb megállapodás esetén sem! 

2
 Elutasítás esetén indoklást írásban kell rögzíteni! 
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