
 

 

FELHASZNÁLÓ KI/BEKÖLTÖZÉS 

BEJELENTŐ LAP1 
Elektronikus beküldés esetén az adásvételi szerződés másolatát csatolni kell! 

A kitöltés során felmerülő bármely kérdés esetén hívja ügyfélszolgálatunkat. 

 

NAIH-68572/2013. 

Ügyfélszolgálat: 

(96) 579-587 

Felhaszn. hely címe: 

      

      

Leánykori neve: 

 HASZNÁLATI MELEGVÍZMÉRŐ LEOLVASÁSA 

 BEKÖLTÖZŐ FELHASZNÁLÓ SZÁMLÁZÁSI ÉRTÉKEI 

BEKÖLTÖZŐ FELHASZNÁLÓ NYILATKOZATA 

Alulírott, a fenti fogyasztói helyre beköltöző fogyasztó nyilatkozom, hogy a Szolgáltató Üzletszabályzatában foglalt díjfizetési kötelezettségemnek 
rendszeresen eleget teszek, a kapott hőszolgáltatási számlákat a számlán feltüntetett határidőig kiegyenlítem. Díjfizetés elmaradása esetén Szolgáltatónak 
a szolgáltatás szüneteltetésére való jogosultságát elismerem, a szüneteltetésre irányuló intézkedés végrehajtását az arról kapott előzetes értesítésben 

foglalt időpontban lehetővé teszem. 

 ......................................................... ......................................................... 

 Kiköltöző felhasználó Beköltöző felhasználó 

Alulírott tanúk igazoljuk, hogy a felhasználók által az űrlapon megadott adatok a valóságnak megfelelnek. 

 ......................................................... (név) ......................................................... (név) 

 ......................................................... (cím) ......................................................... (cím) 

 ......................................................... (szem.ig.sz) ......................................................... (szem.ig.sz) 

 
1 Ki/beköltözés csak rendezett (nulla forint) egyenleggel, vagy a tartozás befizetését igazoló csekkszelvény bemutatását követően történhet! 

 KIKÖLTÖZŐ FELHASZNÁLÓ ADATAI azonosító: U............. 

E-mail címe: .................................................      Telefonszáma: .............................       

 DÍJFIZETŐ ADATAI 

Szül. helye .................................................    
  

Szül. helye .................................................    
  

Leolvasás dátuma:       ......................................  Melegvízmérő leolvasott állása               ............... m3 

Neve:               ...........................................................

...........................................................

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

Szül. dátuma:         ......................................

Lakcíme:                ....................................................................................

E-mail címe: ...............................................................      Telefonszáma:  ......................................       

Beköltöző személyek száma:                           .......... fő

Havi részszámla melegvízmennyiség             .......... m3 

(Javasolt mennyiség:  2 m3/fő × személyek száma) 

Mosonmagyaróvár,  ............. év .................... hó ......... nap 

 FELHASZNÁLÁSI HELY ADATAI azonosító: F.............. 

...............................................................................      

Neve:                        ................................................................................

Leánykori neve:      ................................................................................

Szül. dátuma:          ......................................

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

Neve:                        ................................................................................    Kiköltözés utáni címe a végelszámoló számlához szükséges.

Kiköltözés utáni címe:  ..........................................................................

 BEKÖLTÖZŐ FELHASZNÁLÓ ADATAI 

Fizetés:   készpénzátutalási megb / banki átutalás / csop. beszedés (aláhúzandó)     Bankszámla:  .......................–.......................–.......................

Tulajdon átruházás dátuma:  ....................................

Első számlázás hónapja:  .....................................



 

TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL 

Önnek, mint érintett személynek joga van 

 kérelmezni az adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését, 

vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint joga van az 

adathordozhatósághoz. 

 a hozzájárulása bármely időpontban történő visszavonásához, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás 

alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. 

 a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, NAIH) panaszt benyújtani. 

További információk a Társaság honlapján elérhető adatkezelési tájékoztatóban olvashatók. 

A távhőszolgáltató által kezelt személyes adatok: 
név, születési adatok (név, hely, dátum), anyja neve, bankszámlaszám, vezetékes és/vagy mobil telefonszám, e-mail cím 

Adatkezelés célja: szolgáltatással összefüggő adatkezelés a Távhőtörvényben foglaltak teljesítése érdekében. 

KIKÖLTÖZŐ FELHASZNÁLÓ ADATKEZELÉSI HOZZÁJÁRULÁS 

a fenti információkat és tájékoztatást tudomásul vettem, fent megadott személyes adataim fentiekben megjelölt célú 
kezeléséhez önkéntesen, minden külső befolyás nélkül beleegyezésemet adom. 

......................................................... 

kiköltöző felhasználó aláírása 

BEKÖLTÖZŐ FELHASZNÁLÓ ADATKEZELÉSI HOZZÁJÁRULÁS 

a fenti információkat és tájékoztatást tudomásul vettem, fent megadott személyes adataim fentiekben megjelölt célú 
kezeléséhez önkéntesen, minden külső befolyás nélkül beleegyezésemet adom. 

......................................................... 

beköltöző felhasználó aláírása 

BEKÖLTÖZŐ DÍJFIZETŐ ADATKEZELÉSI HOZZÁJÁRULÁS 

A fenti információkat és tájékoztatást tudomásul vettem, fent megadott személyes adataim fentiekben megjelölt célú 
kezeléséhez önkéntesen, minden külső befolyás nélkül beleegyezésemet adom. 

......................................................... 

beköltöző díjfizetőjének aláírása 

Alulírott, felhasználó kijelentem, hogy

Alulírott, felhasználó kijelentem, hogy

Alulírott, felhasználó kijelentem, hogy


