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VÁLTOZÁS BEJELENTŐ LAP 
 

                                                                                                                                                Felhasználási hely kódja  

F……………... 
(Kérjük OLVASHATÓAN kitölteni.) 

Felhasználási hely címe: 7700 Mohács,  Helyrajzi szám: 

Felhasználási hely jellege:   lakás        közület            egyéb……………………….. 

Tulajdonosváltozás időpontja:  20……..év…………...……hó……...nap 
U  

(kódot a Szolgáltató adja) Birtokba adás tényleges dátuma: 20……..év…………...……hó……...nap 

Melegvízmérő gyári száma:  Változás bejelentésekor a melegvízmérő állása:            m3 

Melegvízmérő gyári száma:  Változás bejelentésekor a melegvízmérő állása:            m3 

Melegvízmérő gyári száma:  Változás bejelentésekor a melegvízmérő állása:            m3 
Az új felhasználó/díjfizető 20……………………..-tól fizeti a szolgáltatás díját.  
Ha a felhasználási helyen fűtési költségmegosztó van felszerelve, annak leolvasása a Techem Kft-nél kezdeményezhető. 
Felhasználó/díjfizető Régi Új 

Ügyfélkódja:             U…………….  

Neve:   

Születési neve:   

Születési helye, ideje:   

Anyja neve:   

Levelezési címe: 
  

Telefonszáma:   

E-mail címe:   

Vállalkozás esetén a cég neve, 
képviselője és székhelye: 

  

Vállalkozás adószáma:   

Cégjegyzékszám:   

Ezennel tudomásul veszem/vesszük, hogy a Felhasználó változás időpontjának figyelembevételével mind a melegvíz, mind a 
fűtéselszámolás utólag készül el. Az elszámolás eredményezhet fizetési kötelezettséget vagy visszatérítendő összeget. 
Bankszámla száma (melyre a 
túlfizetés összege utalandó): 

  

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. 
 

Tudomásul veszem, hogy a Mohács-Hő Kft. szolgáltatási feladatainak és kötelezettségeinek ellátásához személyes adataimat  
a hatályos Info. törvényben és az általános adatvédelmi rendeletben (GDPR) foglaltak betartásával nyilvántartja és kezeli. 

Az adatvédelmi tájékoztató a www.mohacsihoszolg.hu weboldalon Adatvédelem alatt érhető el. 
 

Mohács, 20….év…….……hó……...nap 
 

 ………………………………… 
Régi díjfizető aláírása 

………………………………… 
Új díjfizető aláírása 
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További új tulajdonos(ok) adatainak bejelentése  

Felhasználási hely címe: 7700 Mohács,  Felhasználási hely kódja: F……………. 

Tulajdonos ügyfélkódja: 
(kódot a Szolgáltató adja) (kódot a Szolgáltató adja) 

Neve:   

Születési neve:   

Születési helye, ideje:   

Anyja neve:   

Levelezési címe: 
  

Telefonszáma:   

E-mail címe:   

Tudomásul veszem, hogy a Mohács-Hő Kft. szolgáltatási feladatainak és kötelezettségeinek ellátásához személyes adataimat  
a hatályos Info. törvényben és az általános adatvédelmi rendeletben (GDPR) foglaltak betartásával nyilvántartja és kezeli. 

Az adatvédelmi tájékoztató a www.mohacsihoszolg.hu weboldalon Adatvédelem alatt érhető el. 
 

Mohács, 20….év…….……hó……...nap 

 
 

………………………………… 
Tulajdonos aláírása 

 
………………………………… 

Tulajdonos aláírása 

 
 

 
Díjfizetői változással kapcsolatos egyéb megjegyzések, feljegyzések: 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

       ………………………………… 
Aláírás 
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Tájékoztató a tulajdonos/felhasználó/díjfizető változásról 
 
A felhasználó, díjfizető személyében bekövetkező változást a régi és az új felhasználó, díjfizető együttesen köteles a 
változástól számított 15 napon belül bejelenteni a változás bejelentő nyomtatványon.  
 
Változás bejelentés esetén az eljáró személy az alábbi okiratok bemutatásával intézkedhet: 

- Magánszemély esetén: személyigazolvány, vagy egyéb azonosításra alkalmas fényképes igazolvány 
- Cég esetén: cégkivonat, eljáró képviselő aláírási címpéldánya 
- Meghatalmazott esetén: meghatalmazás, meghatalmazott személyigazolványa, vagy egyéb azonosításra 

alkalmas fényképes igazolványa 
 
Az alábbi dokumentumok szükségesek a változás bejelentéshez: 
 

Adás-vétel 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap, vagy 
30 napnál nem régebbi adás-vételi szerződés, és 
30 napnál nem régebbi birokba-adási jegyzőkönyv 

Ajándékozás 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap, vagy 
30 napnál nem régebbi ajándékozási szerződés, és 
30 napnál nem régebbi birokba-adási jegyzőkönyv 

Árverés 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap,  
30 napnál nem régebbi földhivatali bejegyző határozat, 
30 napnál nem régebbi árverési jegyzőkönyv, és 
30 napnál nem régebbi birokba-adási jegyzőkönyv 

Öröklés/Elhalálozás halotti anyakönyvi kivonat, 
30 napnál nem régebbi jogerős hagyaték-átadó végzés, 
30 napnál nem régebbi tulajdoni lap, vagy 
30 napnál nem régebbi földhivatali bejegyző határozat 

Díjfizető változás 15 napnál nem régebbi együttes kérelem 
Egyéb Egyéb tulajdonjogot igazoló bírósági, cégbírósági, hatósági határozat 
Minden esetben szükséges a fogyasztási hely melegvizes mérőjének típusa, gyári száma és a mérőóra 
állása. 

 
A változás bejelentését megtehetik személyesen az ügyfélszolgálati irodában, írásban az info@mohacsihoszolg.hu 
címen, valamint a 7700 Mohács, Liszt Ferenc u. 22. postacímen. Minden eseteben kérjük, hogy a szükséges 
dokumentumok kerüljenek csatolásra. 
 
A késedelmes bejelentésből, illetve a kötelezettség elmulasztásából eredő következmény a mulasztót terheli. Ha a 
bejelentés hiányos, az Ügyfélszolgálat a hiányzó adatok pótlására felhívja az érintetteket. 
 
Ha a rendelkezésre álló adatokból az új felhasználó/díjfizető személye, illetve a változás időpontja vagy az 
elszámoláshoz szükséges egyéb adat nem állapítható meg, és a megadott határidőig az érintettek azt nem pótolják, a 
Mohács-Hő Kft. jogosult a régi felhasználó /díjfizető nevére számlázni. 
 
A bejelentés adatait módosítani csak a változásban érintett felek együttes kérelmével lehet. 
 
Amennyiben Társaságunk tudomására jut, hogy a felhasználó/díjfizető személyében történt változást 15 napon belül 
nem jelentik be, úgy a számlázás alapjául a tényleges bejelentés dátuma szolgál. Azonban a szolgáltatás ellenértékének 
megfizetése a változás időpontjától fennáll, tehát a távhőszolgáltatásról szóló 2005.évi XVIII.tv.44.§ (3) bekezdése 
értelmében a távhő-szolgáltatási díj a bérlő vagy a használó által történő megfizetéséért a tulajdonos egyszerű (sortartó) 
kezesként felel. 
 


