
NYILATKOZAT
számlázási mód megváltoztatásáról1

Kelt:  Budapest,     2     0                    év                   hónap                  nap        
  

        
                                             ___________________________________                     
                    

2.3. függelék
A

Adatvédelmi nyilvántartási 
szám: 40599

1    Budapest Főváros Közgyűlésének 66/2012. (IX.28) számú önkormányzati rendelete 29. § (2) bekezdése alapján
2    A távhőszámlán feltüntetett 8 jegyű ügyfélazonosító szám
3   

Lakcím/székhely:

Születési hely, idő:

                                                                      ,                                    év                   hónap                 nap

Ügyfélazonosító2:

   

Hővételezési/felhasználási hely címe3: 

Jelen nyilatkozat aláírásával ezúton kérem, hogy a FŐTÁV Zrt. a fent megjelölt hővételezési/felhasználási 
helyre vonatkozóan kibocsátott távhőszolgáltatási díjat tartalmazó számlákban a hődíjat a továbbiakban 

havonkénti hőközponti mérés és díjszétosztás alapján
számlázza.

Tudomásul veszem, hogy a hődíj számlázásának módja elszámolási időszakonként (az év május 1. napjától 
a következő év április 30. napjáig tartó időszak) kizárólag egy alkalommal változtatható meg. Tudomásul 
veszem továbbá, hogy a havonkénti hőközponti mérés és díjszétosztás alapján történő számlázásra való 
áttérés esetén – amennyiben a nyilatkozat megtétele előtt a hődíj elszámolása részszámlák és elszámoló 
számla kiállításával történt – FŐTÁV Zrt. az elszámolási időszak kezdetétől a nyilatkozat megtétele hónapjának 
utolsó napjáig tartó időszak hőfelhasználását a nyilatkozat benyújtását követő hónapban kibocsátott 
elszámoló számlában elszámolja. FŐTÁV Zrt. a számlázás módját a jelen nyilatkozat kézhezvételét követő 
hónap kezdő napjától kezdődően módosítja.

v1

          Irányítószám                                            Település       

                     utca/út/tér                             házszám      lh.  em.              ajtó 

          Irányítószám                                            Település       

                     utca/út/tér                             házszám      lh.  em.              ajtó 



Jelen nyilatkozat aláírásával ezúton kérem, hogy a FŐTÁV Zrt. a fent megjelölt hővételezési/felhasználási 
helyre vonatkozóan kibocsátott távhőszolgáltatási díjat tartalmazó számlákban a hődíjat a továbbiakban  

részszámlák és elszámoló számla kiállításával

számlázza.

Tudomásul veszem, hogy a hődíj számlázásának módja elszámolási időszakonként (az év május 1. napjától 
a következő év április 30. napjáig tartó időszak) kizárólag egy alkalommal változtatható meg. Tudomásul 
veszem továbbá, hogy a részszámlák és elszámoló számla alapján történő számlázás esetén FŐTÁV Zrt. 
az elszámolási időszak utolsó napjával elszámoló számlát bocsát ki. FŐTÁV Zrt. a számlázás módját a jelen 
nyilatkozat kézhezvételét követő hónap kezdő napjától kezdődően módosítja.
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Születési hely, idő:
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Ügyfélazonosító5:

   

Hővételezési/felhasználási hely címe6: 
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