
 

  F045 
VÁLTOZÁSJELENTÉS 

távfűtött lakás esetében 
 ….. 
Hőmennyiségmérő állása: …………………….  - GJ  

Melegvízóra állás: ………………………….   - m3  

 

Tulajkód:  ………………………  

Régi felhasználó neve: …………………………………………………………………………………….  

 Születési név: …………………………………………………………………………………….  

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

 Szül. hely: ……………………………… Ideje: …………………………………………... 

Eladott ingatlan címe:       ……………………………………………………………………………………. 

Helyrajzi szám: ……………………………….. Tel. szám: …………………………………………………..  

 Új cím:  

 

Tulajkód: ………….…………… 

Új felhasználó neve: ……………………………………………………………………………………. 

 Születési név: ……………………………………………………………………………………. 

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

 Szül. hely: ……………………………… Ideje: ………………………………………….. 

 Telefonszám: ……………………………………………………………………………………. 

Fizetési mód: ……………………………………………………………………………………. 

Tulajdonjog megszerzésének dátuma:  ……………………………………………………………………… 

Fogyasztóváltozás időpontja: …………………..  év …………………… hónap 1. 

Volt-e már Oroszlányban, Bokodon lakás a nevén: igen nem 

Ha igen, címe:  ……………………………………………………………………………………… 

Értesítési cím:       ……………………………………………………………………………………… 

Ingatlan funkciója:  Lakás Egyéb (iroda, üzlet stb.) 

 

 

Tájékoztatjuk, hogy az Oroszlányi Önkormányzat 7/2012. (III. 15.) rendeletének, valamint a Bokodi 
Önkormányzat 17/2012. (IV. 27.) rendeletének 3. §.(4) előírja, hogy a „A távhőszolgáltatási díjat a 
változás hónapjának a végéig a régi díjfizető, a következő hónap 1. napjától az új díjfizető fizeti. A 
bejelentési határidő elmulasztása esetén az új díjfizető a díjat a régi díjfizető nevére kiállított számla 
alapján köteles megfizetni, a késedelmes fizetéshez kapcsolódó kamattal együtt. A számlázás 
módosítására csak a bejelentést követő hónap első napjától kerül sor.” 
A (6) szerint „Az elszámolásnál jelentkező különbözetet a szolgáltató az elszámolás időpontjában hozzá 
bejelentett felhasználóval, díjfizetővel számolja el, annak megfizetése őt terheli, illetőleg a 
díjvisszafizetésre ő jogosult. A felhasználók, díjfizetők – közös kérelmükben – a különbözetnek a régi 
díjfizető részére való számlázását vagy visszatérítését, ill. annak az általuk meghatározott arányok 
szerinti megosztását is kérhetik.” 
Továbbá tájékoztatjuk, hogy a változás jelentőn közölt óraállásokkal a melegvíz díjának, hideg- valamint 
melegvíz csatorna díjának elszámolása a következő hónapban történik. Az elszámolást a régi 
felhasználó által közölt értesítési címre postázzuk. 
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az adatok hiánya, valamint pontatlanság miatti 
számlareklamációt nem áll módunkban elfogadni. 
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az Adatkezelési Tájékoztatónk a honlapunkon, valamint 
ügyfélszolgálati időben az ügyféltérben megtekinthető. 
 
Oroszlány, 
 
 
 …………………………………. …………………………………. 
 új felhasználó  régi felhasználó 
 

……………… 
ügyintéző 


