
 

 

Megállapodás közüzemi szolgáltatás  

ellenértékének megbontásáról 
 

 

EL-29/F6/2022. január 7. Változat: 2. 1. 

 

 

Az alulírottak, jelen szerződés aláírásával megállapodnak abban, hogy Miskolc, 

........................................................ utca ...................... sz. alatti ingatlan bekötési vízmérőjén 

mért mennyiséget …………………………..-tól (időpont) és ……………………m3-től 

(mennyiség) a Szolgáltató az alábbiak szerint bontja meg a Felhasználók között: 

 

 

Felhasználók: Szül. helye, ideje/             Anyja neve/ 

Cégjegyzékszám:              Képviselő neve: 

Megbontás 

aránya: 

................................ .....................................     ................................ .................. % 

 .....................................  

............................... .....................................     ................................ ................. % 

 .....................................  

.............................. .....................................    ................................. ................. % 

 .....................................  

............................... .....................................    ................................. ................. % 

 ....................................  

............................... ....................................     ................................. ................. % 

 ....................................  

.............................. ....................................     ................................. ................. % 

A Felhasználók és a Szolgáltató együtt a továbbiakban: Felek  

1. Jelen szerződés a közös bekötéssel, közüzemi vízellátást igénybe vevő Felhasználók és a 

közüzemi Szolgáltató, a (Felek) között a bekötési vízmérőnél található felhasználási 

helyre létrejött közüzemi szolgáltatási szerződés módosításának, illetőleg létrejöttének 

minősül. Jelen szerződést, illetve a bekötési vízmérővel kapcsolatosan létrejött közüzemi 

szolgáltatási szerződéseket csak a Felek közös megegyezésével lehet megváltoztatni vagy 

megszüntetni. 

2. Ha valamelyik Felhasználó személyében változás következik be, a jelen szerződés a régi 

Felhasználóval is mindaddig érvényben marad, amíg az új Felhasználóval a bekötési 

vízmérőnél található felhasználási helyre a közüzemi szolgáltatási szerződés nem kerül 

írásban megkötésre és a megbontás mértékéről, az új szerződés nem kerül valamennyi 

érintett fél által aláírásra vagy a jelen szerződés nem kerül megszüntetésre. A jelen 

szerződésben rögzítettekről az új Felhasználót a változással érintett Felhasználó köteles 

tájékoztatni. 

3. A Felhasználók jelen szerződés aláírásával vállalják a megbontás arányában, illetve 

amennyiben mellékmérő van felszerelve a bekötési vízmérő és mellékvízmérők mérési 

különbözetéből eredő közüzemi szolgáltatás ellenértékének, a számlán feltüntetett 

határidőig, a Szolgáltató részére történő megfizetését.  
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4. A Felhasználók kijelentik, hogy a jelen szerződésben rögzítettek alapján amennyiben a 

szolgáltatás biztosítása érdekben a Szolgáltatónak a házi vezetékszakaszon lévő hibát is ki 

kell javítania az ebből eredő költségeket (szerelési költség) a jelen megállapodásban 

rögzített arányban fizetik meg a Szolgáltatónak. Ha valamelyik érdekelt Felhasználó 

mellékvízmérőt kíván az ingatlanában felszereltetni, azt csak a jelen szerződésben 

rögzített Felek közös beleegyezésével és a jelen szerződés egyidejű módosításával 

valósíthatja meg.  

5. Amennyiben bármelyik Felhasználó a jelen szerződésben rögzített megbontás vagy a 

nevén lévő mellékmérőjén mért mennyiség alapján kiszámlázott közüzemi szolgáltatás 

ellenértékét a számlán megjelölt határidőig nem egyenlíti ki, úgy a Szolgáltató felszólítja 

tartozásának rendezésére az érintett Felhasználót egyidejűleg tájékoztatja a jelen 

megállapodást aláíró Felhasználókat a tartozásról. A Felhasználók tudomásul veszik, hogy 

amennyiben a fizetési felszólításban, illetve tájékoztatásban megjelölt időpontig a tartozás 

nem került kiegyenlítésre, a Szolgáltató a szolgáltatást időben és mennyiségben 

korlátozza, gazdálkodó szervezetek esetén szünetelteti, illetőleg 3 hónapon túli díjtartozás 

esetén a közüzemi szerződéseket és a jelen szerződést felmondja.  

6. A Felhasználók jelen szerződés aláírásával - a szolgáltatás közös igénybevétele miatt - 

tudomásul veszik, hogy a korlátozás, szüneteltetés, felmondás joga a Szolgáltatót abban az 

esetben is megilleti, ha a többi Felhasználó a Szolgáltató számláját maradéktalanul 

kiegyenlítette és a Szolgáltató felé tartozása nincs. 

 

 

Miskolc, 20.... év ........................... hó ............. nap 
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felhasználó 
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felhasználó 
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felhasználó 
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felhasználó 
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felhasználó 
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felhasználó 
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szolgáltató 

 

 


