
 

*Adatkezelési tájékoztató mellékelten 
 

TULAJDONOS/DÍJFIZETŐ VÁLTOZÁS BEJELENTÉSE 
egyéb felhasználó esetén 

 
 

 

Felhasználási hely címe: 

Épületrész megnevezése: 

Felhasználási hely kódja: 

Változás időpontja:                             Változás jogcíme: adásvétel/ öröklés/ egyéb 
 

1. Előző tulajdonos/díjfizető adatai*: 
 
 
Lakossági Felhasználó adatai:    Egyéb  Felhasználó adatai: 
 
 
lakcím: ………………………………………….  székhely: ………………………..…………… 
 
értesítési cím: ……………………………………   Cg./vállalk. ig. szám: …………..…………… 
 
születési hely, idő: ……………………………   adószám: ...……………………..…………… 
 
anyja neve: ……………………………………   képviselő neve :…………………..………… 
 
adóazonosító jel:………………………………   KSH szám: …………………………..……… 
 
Ügyfélkód: ……………………………………..  Ügyfélkód: …………………………………….. 
 
Telefonszám: ………………………………….  Telefonszám: …………………………………. 
 
E mail cím: …………………………………....  E mail cím: ………………………………….... 
 

2. Előző tulajdonos/díjfizető személyi adatai*: 

Lakossági Felhasználó adatai:    Egyéb  Felhasználó adatai: 
 
 
lakcím: ………………………………………….  székhely: ………………………..…………… 
 
értesítési cím: ……………………………………   Cg./vállalk. ig. szám: …………..…………… 
 
születési hely, idő: ……………………………   adószám: ...……………………..…………… 
 
anyja neve: ……………………………………   képviselő neve :…………………..………… 
 
adóazonosító jel:………………………………   KSH szám: …………………………..……… 
 
Ügyfélkód: ……………………………………..  Ügyfélkód: …………………………………….. 
 
Telefonszám: ………………………………….  Telefonszám: …………………………………. 
 
E mail cím: …………………………………....  E mail cím: ………………………………….... 
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3. Új tulajdonos/díjfizető személyi adatai*: 

 

Lakossági Felhasználó adatai:    Egyéb  Felhasználó adatai: 
 
 
lakcím: ………………………………………….  székhely: ………………………..…………… 
 
értesítési cím: ……………………………………   Cg./vállalk. ig. szám: …………..…………… 
 
születési hely, idő: ……………………………   adószám: ...……………………..…………… 
 
anyja neve: ……………………………………   képviselő neve :…………………..………… 
 
adóazonosító jel:………………………………   KSH szám: …………………………..……… 
 
Ügyfélkód: ……………………………………..  Ügyfélkód: …………………………………….. 
 
Telefonszám: ………………………………….  Telefonszám: …………………………………. 
 
E mail cím: …………………………………....  E mail cím: ………………………………….... 
 
 

4. Új tulajdonos/díjfizető személyi adatai*: 

 
Lakossági Felhasználó adatai:    Egyéb  Felhasználó adatai: 
 
 
lakcím: ………………………………………….  székhely: ………………………..…………… 
 
értesítési cím: ……………………………………   Cg./vállalk. ig. szám: …………..…………… 
 
születési hely, idő: ……………………………   adószám: ...……………………..…………… 
 
anyja neve: ……………………………………   képviselő neve :…………………..………… 
 
adóazonosító jel:………………………………   KSH szám: …………………………..……… 
 
Ügyfélkód: ……………………………………..  Ügyfélkód: …………………………………….. 
 
Telefonszám: ………………………………….  Telefonszám: …………………………………. 
 
E mail cím: …………………………………....  E mail cím: ………………………………….... 

Kérem/kérjük, hogy a távhőszolgáltatási díjat tartalmazó számlákat …………..…………………….. 

napjától a fent megnevezett, új tulajdonos/díjfizető(k) nevére kiállítani, valamint  a fenti felhasználási 

helyre vonatkozó folyószámlát a megnevezett személy(ek)re, mint díjfizető(k)re nyilvántartásukban 

átvezetni szíveskedjenek.  

Használati melegvíz-mérő gyári száma, állása a lakás 
átadásakor:   …………..…………………………………………………………………….…………………… 

Új díjfizető által megjelölt havi HMV mennyiség:   …………................................................... 

Fizetés módja:  Kp/csekk/átutalás  

 
Dátum:……………………………..., ……….… év …………… hó ……… nap.  
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……………………………………. …………………………………… 
új tulajdonos/díjfizető  előző tulajdonos/díjfizető 

 

……………………………………. …………………………………… 
új tulajdonos/díjfizető  előző tulajdonos/díjfizető 

 

Mellékletként csatolandó/bemutatandó iratok: 

- személyi igazolvány/jogosítvány, 
- adásvételi szerződés/tulajdoni lap másolata. 

 


