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Tisztelt Ügyfelünk! 

 
 

Túlfizetés visszaigénylése érdekében, kérjük, töltse ki a mellékelt „Visszautalási kérelmet”, 
és annak eredeti példányát juttassa el postacímünkre, vagy Hátralékrendezési pontjaink 
egyikére. 

Amennyiben a befizetést nem Ön teljesítette, a visszautalás jogosultjával közösen tett 
nyilatkozat szükséges a jogosult számára történő kifizetéshez. Az együttes nyilatkozat 
letölthető a honlapunkról: 

http://dhkzrt.hu/letoltheto-nyomtatvanyok/tulfizetes-visszautalasi-kerelem/ 

Cég számára történő visszaigénylés esetén aláírási címpéldány és aktuális cégkivonat 
másolata szükséges. 

A visszautalási kérelmet, vagy az együttes nyilatkozatot elektronikus (pdf) formában is 
eljuttathatja hozzánk a dhk@dhkzrt.hu elektronikus levélcímre. Fel szeretnénk hívni a 
figyelmét, hogy a teljes bizonyító erejű magánokirat elektronikus formában történő 
megküldéséből származó mindennemű kockázat, felelősség az ügyfelünket terheli. 

Elérhetőségeink: 

 

Postacímünk: DHK Zrt. 1116  Budapest, Kalotaszeg u. 31. 

 

Központi telefonos ügyfélszolgálatunk: 

 Telefonszám:   06/1-483-3809 
 Fax szám:   06/1-483-3801 

 Hétfő, kedd, szerda, csütörtök:   08:00-16:30-ig 
 Péntek:  08:00-14:30-ig 
 
Személyes ügyintézésre Hátralékrendezési pontjainkon biztosítunk lehetőséget, melyek 

elérhetőségéről és nyitva tartásáról honlapunkon is tájékozódhat: 

http://dhkzrt.hu/elerhetosegek/szemelyes-ugyintezes/ 
 

Hátralékrendezési pontok és címeik Nyitva tartás 

XI. kerületi Hátralékrendezési pont: 
1116 Budapest, Barázda utca 20-30. 

hétfő, kedd, szerda: 08:00-16:00 
csütörtök: 10:00-18:00 
péntek: 08:00-14:00 

XIII. kerületi Hátralékrendezési pont: 
1134 Budapest, Váci út 23-27. Fővárosi Vízművek 

Zrt. ügyfélszolgálati Irodája 

hétfő, kedd, szerda: 08:00-17:00 
csütörtök: 80:00-20:00 

Péntek:08:00-14:00 

X. kerületi Hátralékrendezési pont: 
1106 Budapest, Örs vezér tere 25/B. parkoló szint 

Árkád Üzletközpont II. emelet 

hétfő, kedd, szerda: 09:00-18:00 
csütörtök: 08:00-20:00 
péntek: 09:00-15:00 
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Név:  
Lakcím: 
Fogyasztási hely: 
Ügyfél azonosító: 
 

 
VISSZAUTALÁSI KÉRELEM 

 
Alulírott, …………………………………………………. (ügyfél azonosító:………………….)  

kérem, hogy a számlámon mutatkozó   ………………………Ft túlfizetést:1 

 

a) bankszámlámra:................................................................................................................. 

b) postai úton címemre:……………………………………………………………………............. 

c) Főtáv Zrt-hez 

visszautalni szíveskedjenek. 

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti túlfizetés a saját 

befizetésemből adódik, így jogosult vagyok a túlfizetés visszaigénylésére.  

 

Kelt:  

 

 ……………………………………. 

 aláírás 

 Cím: ………………………………………………. 

 Tel.: ……………………………………………….. 

 

Előttünk, mint tanúk előtt: 

 

Aláírás …………………….……………… …………………….……………… 

Név …………………….……………… …………………….……………… 

Cím …………………….……………… …………………….……………… 

 tanú 1. tanú 2.  

 

A kérelmet az alábbi címre kérjük visszaküldeni postai úton: 

DHK Zrt. 1116 Budapest Kalotaszeg u. 31. 

vagy 

Elektronikus formában (pdf) a dhk@dhkzrt.hu elektronikus levélcímre. 

  

                                            
1
 A kívánt rész aláhúzandó és a), b) esetben kitöltendő 
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Név:  
Lakcím: 
Fogyasztási hely: 
Ügyfél azonosító: 

 
 

EGYÜTTES NYILATKOZAT VISSZAUTALÁSI KÉRELEMHEZ 

 
Alulírott ………………………………………………., (ügyfél azonosító:………………….) 

kijelentem, hogy a számlámon mutatkozó  …………………. Ft túlfizetés az alábbi személy 

befizetései nyomán keletkezett, így jogosult annak visszaigénylésére: 

Név: ………………………………………………. 

Cím: ………………………………………………. 

 

Kelt: Budapest, ……………………………………. 

 aláírás 

Alulírott ………………………………………………….   kérem, hogy a fenti számlán mutatkozó  

………………….  Ft. túlfizetést:2 

a) bankszámlámra:................................................................................................................. 

b) postai úton címemre:……………………………………………………………………............. 

c) Főtáv Zrt-hez 

visszautalni szíveskedjenek. 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti túlfizetés a saját 

befizetésemből adódik, így jogosult vagyok a túlfizetés visszaigénylésére.  

Kelt: Budapest,  

 ……………………………………. 

 aláírás 

 Cím: ………………………………………………. 

 Tel.: ……………………………………………….. 

Előttünk, mint tanúk előtt: 

 

Aláírás …………………….……………… …………………….……………… 

Név …………………….……………… …………………….……………… 

Cím …………………….……………… …………………….……………… 

 tanú 1. tanú 2.  

A kérelmet az alábbi címre kérjük visszaküldeni postai úton: 

DHK Zrt. 1116 Budapest Kalotaszeg u. 31. 

vagy 

Elektronikus formában (pdf) a dhk@dhkzrt.hu elektronikus levélcímre. 
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