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 Kelt:Komárom,..………………………………. 

 Tárgy: MEGÁLLAPODÁS fogyasztó változásról és a 
hozzá kapcsolódó elszámolásról 

 ügyintéző:……………………………………………… 

 

MEGÁLLAPODÁS FOGYASZTÓ VÁLTOZÁSRÓL 

 

amely létrejött az alábbi felek között: 

 

-Szolgáltató: 

Komáromi Távhőszolgáltató Kft. (székhely: 2900 Komárom, Csokonai u. 2.), 

 

-Régi Fogyasztó: 

Tulajdonos: 

Név:…………………………………………………………………………………………………… 

Ügyfélszám:…………………………………………………………………………………………… 

Születési hely, idő:……………………………………………………………………………………. 

Anyja neve:…………………………………………………………………………………………… 

Levelezési, értesítési cím, ahová az átírás utáni számláját kéri és elérhető:………………………….. 

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

Szig.szám:……………………………………………………………………………………………... 

Adóazonosító jel:……………………………………………………………………………………… 

Személyi azonosító szám:……………………………………………………………………………… 

Tel:…………………………………E-mail:…………………………………………………………… 

 

Régi Tulajdonos Bérlője: (Díjfizető-ha van) 

Név:…………………………………………………………………………………………………… 

Ügyfélszám:…………………………………………………………………………………………… 

Születési hely, idő:……………………………………………………………………………………. 

Anyja neve:…………………………………………………………………………………………… 

Levelezési, értesítési cím, ahová az átírás utáni számláját kéri és elérhető:………………………….. 

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

Szig.szám:……………………………………………………………………………………………... 

Adóazonosító jel:……………………………………………………………………………………… 

Személyi azonosító szám:……………………………………………………………………………… 

Tel:…………………………………E-mail:…………………………………………………………… 
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-Új Fogyasztó: 

Tulajdonos: 

Név:…………………………………………………………………………………………………… 

Ügyfélszám (ügyintéző utólag tölti ki):……………………………………………………………… 

Születési hely, idő:……………………………………………………………………………………. 

Anyja neve:…………………………………………………………………………………………… 

Levelezési, értesítési cím:……………………………………………………………………………. 

Szig.szám:……………………………………………………………………………………………... 

Adóazonosító jel:……………………………………………………………………………………… 

Személyi azonosító szám:…………………………………………………………………………… 

Tel:………………………………E-mail:…………………………………………………………… 

 

 

Új Tulajdonos Bérlője: (Díjfizető-ha lesz) 

Név:…………………………………………………………………………………………………… 

Ügyfélszám (ügyintéző utólag tölti ki):……………………………………………………………… 

Születési hely, idő:……………………………………………………………………………………. 

Anyja neve:…………………………………………………………………………………………… 

Levelezési, értesítési cím:……………………………………………………………………………. 

Szig.szám:……………………………………………………………………………………………... 

Adóazonosító jel:……………………………………………………………………………………… 

Személyi azonosító szám:…………………………………………………………………………… 

Tel:………………………………E-mail:…………………………………………………………… 

 

A felek ezen dokumentum aláírásával hozzájárulnak ahhoz, hogy a Komáromi Távhő Kft. másolatot 

készítsen a fogyasztóváltozást igazoló, illetve az egyéb szükséges dokumentumokról, és azokat az 

Általános Közüzemi Szerződéssel együtt tárolja. (Pl: adásvételi szerz., bérleti szerz., tulajdoni lap, stb.) 

 

-Fogyasztóváltozásban érintett fogyasztási hely: 

 

címe:………………………………………………………………………………………………….. 

kódja:………………………………………………………………………………………………….. 

 

-A felek tudomásul veszik, hogy a csatolt Adásvételi Szerződés vagy Bérleti Szerződés 

következtében a megjelölt fogyasztási helyre vonatkozóan az Általános Közüzemi Szerződés a 

régi fogyasztóval ………………………………-al megszűnik. 

 

………………………………-től a Szolgáltató az új Fogyasztóval új Általános Közüzemi 

szerződést köt.  

 

-A távhőszolgáltatási díj fizetési kötelezettsége ennek megfelelően alakul.: 

-A régi Fogyasztó fizeti: 
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…………………………….hónapig részére kiállított számlákat, illetve a 

…………………………….hónapban kiállítandó számláján szereplő alábbi fogyasztásokat 

…………………………….-napjáig: fűtési hődíjat + fűtés korrekciót, a használati melegvízre vonatkozó 

díjakat, a jelen megállapodásban megadott hőmennyiségmérő -, illetve HMV mérő óraállásoknak 

megfelelően. A radiátorokra szerelt költségosztók esetén a költségosztó szervezet által hónap végén 

leolvasott és kiértékelt adatot vesszük figyelembe a megállapodásban rögzített átírási dátumnak 

megfelelően. Éves- illetve féléves- leolvasási rendszerű költségosztás esetén az átíráskor nem áll 

módunkban elszámoló számlát készíteni a pontos fűtésfelhasználásról. Ebben az esetben a régi és új 

fogyasztó közötti megoszlást, pontos hőfelhasználást, az adott év 08. vagy 09. havi számláján tudjuk 

elszámolni, a költségosztó szervezet által kiértékelt adatok alapján. A régi fogyasztónak ezt a számlát a 

jelen megállapodásban megadott új levelezési címére küldjük, ennek hiányában pedig a rendszerünkben 

jelenleg érvényes értesítési címre. 

 

-Az új Fogyasztó fizeti: 

…………………………..hónapban kiállítandó számláján szereplő fűtési- és melegvíz alapdíjakat a 

………………………….-hónapra vonatkozóan, illetve …………………………..-hónaptól a részére 

kiállítandó számlák teljes összegét. 

 

-A felek megállapodnak abban, hogy a Távhő Kft. részére az átíráshoz (a régi Fogyasztó 

lezárásához) megadott mérőállások a következők: 

Melegvízmérő gysz:…………………………………mérőállás:………………………… 

Hőmennyiség mérő: gysz……………………………mérőállás:………………………… 

 

-A felek tudomásul veszik, hogy a Komáromi Távhő Kft. a jelen dokumentumban rögzített adatok 

(dátumok, mérőállások stb.) alapján végzi el rendszerében a fogyasztó váltást és az ehhez 

kapcsolódó elszámolást. A Szolgáltató az esetleges követeléseit is ennek megfelelően nyújtja be a 

régi- ill. az új fogyasztó felé. 

 
Jelen dokumentum aláírásával az adataim kezeléséhez és felhasználásához hozzájárulok. 

 

Kelt:………………………………………….. 

 

                                                                                                       ………………………………………….. 

                                                                                                                               Szolgáltató 

 

 

……………………………………………...                               …………………………………………… 

               régi Fogyasztó /Tulajdonos/                                                          régi Bérlő (ha volt) 

 

 

……………………………………………...                               …………………………………………… 

                új Fogyasztó /Tulajdonos/                                                               új Bérlő (ha lesz) 
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