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6. SZÁMÚ MELLÉKLET 
 

Kőszegi Távhőszolgáltató Kft.  
9730 Kőszeg, Deák Ferenc utca 2. 
Tel.: 94/563-006                                        
             

Tulajdonosok (felhasználók) és/vagy díjfizetők személyében 
bekövetkezett változás bejelentése 

(Változás bejelentő) 

(A megfelelő rész kitöltendő) 

 

1. Felhasználási hely címe: 

város:  Kőszeg 
utca:  
házszám:   

helyrajzi szám: 

 

Változás jogcíme:  

2. Ingatlan azonosító:  

3. Költségosztót üzemeltető cég neve:  

4. Ingatlan összes lm3:  

5. Ingatlan fűtött lm3: 

6. Ideiglenes kikapcsolás esetén a visszakapcsolás költségét vállaló díjfizető azonosítója, 
 neve: 

7. Az új felhasználó által kért melegvíz átlag m3: 

Költségosztós elszámolás esetén a régi tulajdonos, díjfizető tudomásul veszi, hogy a 
távhőszolgáltatási jogviszony megszűnését követően a költségosztós elszámolás 
eredményeként kibocsátott elszámoló számlán megjelölt összeget – az elszámolás 
eredményétől függően - köteles megfizetni vagy részére a távhőszolgáltató azt visszafizeti, 
figyelemmel arra, hogy ez az elszámolás a távhőszolgáltatási jogviszony fennállásának 
időtartamára vonatkozik. 

8. Amennyiben a felhasználó és díjfizető személye azonos, úgy a felek kizárólag a 
felhasználó személyének adatait kötelesek kitölteni.  

 

 

 

 
 ………………………………………… …………….………………………… 
   régi tulajdonos (felhasználó)      új tulajdonos (felhasználó) 
 
 ………………………………………… ….……………….……………………… 
 régi díjfizető új díjfizet ő 
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9. Régi tulajdonos (felhasználó):  

a) magánszemély esetén: 

neve:  
szül.hely, idő:  
anyja neve:  

személyi igazolvány száma:  
lakcíme:  

tartózkodási helye:  

munkahelye: 

telefonszáma:  

felhasználó azonosító:  

 

b) közület (cég vagy egyéb szerv, szervezet…) esetén: 

neve:  

cégjegyzékszám, nyilvántartási szám:  
székhelye:  
adószáma:  
képviselő neve:  
szül.hely, idő: 

anyja neve: 

személyi igazolvány száma: 

lakcíme: 

tartózkodási helye: 

telefonszáma: 

felhasználó azonosító:  

 

c) közület (egyéni vállalkozó) esetén: 

neve:  
szül.hely, idő: 

anyja neve: 

személyi igazolvány száma: 

vállalkozói igazolvány száma: 

lakcíme: 

tartózkodási helye: 

telefonszáma: 

felhasználó azonosító: 

 

 

 ………………………………………… …………….………………………… 
   régi tulajdonos (felhasználó)      új tulajdonos (felhasználó) 
 
 
 ………………………………………… ….……………….……………………… 
 régi díjfizető új díjfizet ő 
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10. Régi díjfizető (bérlő, használó): 

a) magánszemély esetén: 

neve:  
szül.hely, idő:  
anyja neve:  
személyi igazolvány száma:  
lakcíme: 
tartózkodási helye: 
munkahelye: 
telefonszáma: 
díjfizetés módja: 
felhasználó azonosító: 
 
b) közület (cég vagy egyéb szerv, szervezet…) esetén: 
neve: 
cégjegyzékszám, nyilvántartási szám:  
székhelye:  
adószáma:  
képviselő neve:  
szül.hely, idő: 
anyja neve: 
személyi igazolvány száma: 
lakcíme: 
tartózkodási helye: 
telefonszáma: 
díjfizetés módja: 
felhasználó azonosító: 
 
c) közület (egyéni vállalkozó) esetén: 

neve:  
szül.hely, idő: 
anyja neve: 
személyi igazolvány száma: 
vállalkozói igazolvány száma: 
lakcíme: 
tartózkodási helye: 
telefonszáma: 
díjfizetés módja: 
felhasználó azonosító: 
 
 
 

 ………………………………………… …………….………………………… 
   régi tulajdonos (felhasználó)      új tulajdonos (felhasználó) 
 
 
 ………………………………………… ….……………….……………………… 
 régi díjfizető új díjfizet ő 
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11. Új tulajdonos (felhasználó): 

a) magánszemély esetén: 

neve:  
szül.hely, idő:  
anyja neve:  
személyi igazolvány száma:  
lakcíme: 
tartózkodási helye:  
munkahelye: 
telefonszáma:  
díjfizetés módja: csekk 
felhasználó azonosító:  
 
b) közület (cég vagy egyéb szerv, szervezet…) esetén: 

neve: 
cégjegyzékszám, nyilvántartási szám:  
székhelye:  
adószáma:  
képviselő neve:   
szül.hely, idő:  
anyja neve: 
személyi igazolvány száma: 
lakcíme: 
tartózkodási helye: 
telefonszáma: 
díjfizetés módja: 
felhasználó azonosító: 
 
c) közület (egyéni vállalkozó) esetén: 

neve:  
szül.hely, idő: 
anyja neve: 
személyi igazolvány száma: 
vállalkozói igazolvány száma: 
lakcíme: 
tartózkodási helye: 
telefonszáma: 
díjfizetés módja: 
felhasználó azonosító: 
 
 
 ………………………………………… …………….………………………… 
   régi tulajdonos (felhasználó)      új tulajdonos (felhasználó) 
 
 
 ………………………………………… ….……………….……………………… 
 régi díjfizető új díjfizet ő 
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12. Új díjfizet ő (bérlő, használó): 

 

a) magánszemély esetén: 

neve:  
szül.hely, idő:  
anyja neve:  
személyi igazolvány száma:  
munkahelye:  
telefonszáma: 
díjfizetés módja:  
felhasználó azonosító: 
 
b) közület (cég vagy egyéb szerv, szervezet…) esetén: 

neve:  
cégjegyzékszám, nyilvántartási szám:  
székhelye:  
adószáma:  
képviselő neve:  
szül.hely, idő:. 
anyja neve: 
személyi igazolvány száma: 
lakcíme: 
levelezési cím: 
telefonszáma: 
díjfizetés módja: 
felhasználó azonosító:  
 
c) közület (egyéni vállalkozó) esetén: 

neve:  
szül.hely, idő: 
anyja neve: 
személyi igazolvány száma: 
vállalkozói igazolvány száma: 
lakcíme: 
tartózkodási helye: 
telefonszáma: 
díjfizetés módja: 
felhasználó azonosító: 
 
 
 

 ………………………………………… …………….………………………… 
   régi tulajdonos (felhasználó)      új tulajdonos (felhasználó) 
 
 
 
 ………………………………………… ….……………….……………………… 
 régi díjfizető új díjfizet ő 
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13. A változás alapjául szolgáló okirat megnevezése: 

14. Az okirat szerint a változás időpontja: 

15. Elhunyt díjfizető, felhasználó tulajdonos esetén:  

a) a hagyatéka ügyében eljáró közjegyző neve elérhetősége: 

b) hagyatékátadó végzés csatolva: igen / nem 

c) örökös neve, elérhetősége: 

16. A változás időpontjában: 

a) hőmennyiségmérő állása: 

b) hőmennyiségmérő gyára száma: 

c) melegvíz-mérő állása: 

d) melegvíz-mérő gyári száma: 

17. Tulajdonosváltozás, díjfizető-változás esetén a távhőszolgáltató visszaállítja a 
távhőszolgáltatást az ideiglenes kikapcsolással érintett ingatlan egészére, amelynek összes 
felmerülő költségét a tulajdonosok valamint a díjfizetők nyilatkozatától függően az új vagy a 
régi tulajdonos illetve díjfizető a távhőszolgáltatónak köteles megfizetni. Amennyiben a 
tulajdonosok illetve díjfizetők nem nyilatkoznak arra vonatkozóan, hogy melyikük viselje a 
távhőszolgáltatás egész ingatlanra történő visszaállításával kapcsolatos költséget, úgy a 
költségek megfizetésére az új díjfizető illetve az új tulajdonos köteles. A díjfizető-változás 
illetve tulajdonosváltozás időpontjától a távhőszolgáltató az egész ingatlan légtérfogata után 
számláz, és a távhőszolgáltatás visszaállításának összes költségét az új tulajdonos, illetve új 
díjfizető vállalja.. 

  
18. Díjfizető személyében bekövetkezett változás esetén a tulajdonos (felhasználó) jelen 
bejelentés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a díjfizető személye is kerüljön a 
közszolgáltatási szerződésben feltüntetésre. 
Közületi felhasználók és díjfizetők számára a változás-bejelentéskori aktuális fűtési alapdíj 
….. Ft/lm³/év, aktuális használati melegvíz alapdíj ….. Ft/lm3/év; aktuális hődíj  ….. Ft/GJ, 
aktuális vízmelegítési szolgáltatás díja ….. Ft/GJ. A hidegvíz díja a Kőszeg város területén 
mindenkor érvényes ivóvíz- és csatornadíj együttes összege. A felsorolt árak bruttó  árak. A 
szolgáltató fenntartja az egyoldalú árváltoztatás jogát – kivéve a közintézményi felhasználó és 
a külön kezelt intézmény -, melyről a felhasználót/díjfizetőt írásban tájékoztatja. A 
távhőszolgáltató a díjváltozást legkésőbb az új díjakat tartalmazó első számla kibocsátásával 
egyidejűleg köteles írásban közölni a felhasználókkal.  
 

19. A tulajdonos (felhasználó) tudomásul veszi, a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi 
XVIII. törvény 44. § (3) bekezdésére szerint: „A távhőszolgáltatási díj a bérlő vagy a használó 
által történő megfizetéséért a tulajdonos egyszerű (sortartó) kezesként felel. 

20. A tulajdonos (felhasználó) tudomásul veszi, hogy a személyes adatok kezelése és 
továbbítása a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 45. § rendelkezésén alapul. 

21. A nyomtatványhoz csatolt okiratok: 

a) 

b)  

c) 
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22. A bérlő és/vagy tulajdonosváltozást bizonyító okirat(ok) másolását az érintett(ek) 
engedélyezték valamint aláírásukkal elismernek / nem engedélyezték.* 

 
 
 
Kőszegen, 201..…év……………… hó …………nap 
 

 ………………………………………… …………….………………………… 
   régi tulajdonos (felhasználó)      új tulajdonos (felhasználó) 
 
 ………………………………………… ….……………….……………………… 
 régi díjfizető új díjfizet ő 
 

…………………………………………………… 
ügyintéző aláírása 

 
*A megfelelő rész aláhúzandó 
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Tartozáselismerés  
 
 
 
 
Alulírott …………….………………………………………… (régi díjfizető / régi tulajdonos)  

(lakcím:          

szül:      , ……… év ……………………….. hó …… napján 

an.:    

szig.szám:      ) 

 

aláírásommal elismerem, hogy a 9730 Kőszeg,      szám alatti 

fűtött ingatlanban felhalmozott tartozásom  

 
,- Ft és járulékai,  

 
 
 
melynek megfizetését ……………………………………. vállalom.  
 
 
Szombathelyen, 201…., ……………………… hó …… napján 
 
 
 
 
 
  ….……………….……………………… 
    régi díjfizető  
Tanúk: 
 
 
    ……………………………       …………………………… 

aláírása       aláírása 
 
név:        név: 
lakcím:       lakcím: 
 
 


