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Tisztelt Fogyasztóink, Díjfizetőink! 
 

Egész éves együttműködésüket     
megköszönve kívánunk 
eredményekben gazdag,  

boldog 2019-es évet  
minden kedves kecskeméti   

Fogyasztónknak! 
 
Örömmel és büszkén adjuk hírül Önöknek, hogy a Bács-Kiskun Megyei Iparkamara vezetőinek döntése 
alapján 2018-ban a TERMOSTAR Kft. nyerte el AZ ÉV SZOLGÁLTATÓJA címet Kecskeméten. 
Köszönjük Fogyasztóink és Partnereink bizalmát és együttműködését! 
Januári hírlevelünkben fontos tudnivalókat osztunk meg Önökkel a melegvíz-mérők leolvasásával, 
ellenőrzésével, elszámoló számlákkal, továbbá a változások bejelentésével kapcsolatban. 
 
 A melegvíz-mérők éves leolvasásáról 

 
2019. január 10-től ütemterv szerint végzik kollégáink Kecskeméten a melegvíz-mérők éves 
egyszeri leolvasását, ellenőrzését. A leolvasás időpontjáról, kérjük, tájékozódjon a 
postaládájában elhelyezett értesítőből, illetve a lépcsőházban kifüggesztett hirdetményből.  
 
A megbízólevéllel rendelkező kollégáinknak a leolvasás során – a későbbi viták elkerülése 
érdekében – évente egyszer fényképfelvételt kell készíteniük a melegvíz-mérő óráról. 
Emiatt a melegvíz-mérő(óra) állások bejelentését írásban, e-mailben, telefonon nem áll 
módunkban elfogadni! 
 

Kérjük Fogyasztóinkat, segítsék leolvasóink munkáját azzal, hogy az ellenőrzés 
idejére a mérőt/mérőket hozzáférhetővé teszik! 

 
 Eltérő időpontban történő leolvasás 

 
Nem történik meg a melegvíz-mérők leolvasása januárban azokban a lakásokban, ahol nem 
rádiós leolvasású elektronikus fűtési költségmegosztók, „okos” mérők vagy párologtatós fűtési 
költségmegosztók működnek. Ezekben a társasházakban a melegvíz-mérők leolvasása a fűtési 
idényt követően (májusban vagy júniusban) lesz, egyidőben a költségmegosztók leolvasásával. 
  

 A rádiós távleolvasású melegvíz-mérők leolvasásáról, ellenőrzéséről 
 
2018. december végén a rádiós mérők kiolvasása megtörtént az alábbi társasházakban: 
Bagi L. u. 1-3-5-7-9-11., Batthyány u. 16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-30., Aradi v. tere 
4-5-6., Irinyi u. 38-40-42-44., Klauzál G. tér 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14., Kristály tér 12., 
Lánchíd u. 9., Pákozdi cs. u. 9-11-13-15-17-19, Rávágy tér 7., Mátis K. u. 1.,16. 
VÁLTOZÁS: A rádiós mérőkkel rendelkező lakásokban is helyszíni ellenőrzést tartunk, 
azaz a rádiós mérőkről is fényképfelvételt készítenek kollégáink. 
 
Az ellenőrzés időpontjáról a Fogyasztóink postaládájukban elhelyezett értesítőből, 
valamint a lépcsőházi hirdetményből tájékozódhatnak.  

 
 Elszámoló számla készítése a melegvíz fogyasztásról 

 
A mért, elfogyasztott melegvíz fogyasztásról készült elszámolást – a leolvasás időpontját 
követően – külön elszámoló számla fogja tartalmazni. A melegvíz elszámoló számla az utolsó 
leolvasás óta előlegként számlázott, és az azóta elfogyasztott, a mérő által mutatott melegvíz 
mennyiség különbözetéről készül. 
 

 
 



 
 

- A rádiós távleolvasású melegvíz-mérővel rendelkező Fogyasztóink a számlát külön borítékban 
– a január havi részszámlával egy időben – kapják meg.  

 

- Azon Fogyasztóinknál, ahol a melegvíz mérők leolvasása 2019. január hónapban történik meg, 
ott az elszámoló számlát külön borítékban – a február havi részszámlával egy időben – kapják 
meg.  

 

 Felhívjuk Fogyasztóink figyelmét a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Kft. Üzletszabályzatának 
4.15.2. pontja szerinti változások bejelentéséről! 
 

A Felhasználó és Díjfizető adataiban bekövetkező változást a Felhasználó és Díjfizető a változás 
bekövetkezésétől számított 15 napon belül köteles írásban vagy személyesen bejelenteni a 
Szolgáltató felé.  
 

A változásokra vonatkozó bejelentéseknek tartalmaznia kell az új Felhasználó vagy Díjfizető 
azonosításához szükséges adatokat, a felhasználási hely, az épületrész megjelölését, a változás 
időpontját. Tulajdonjog változást a változást bizonyító okirat bemutatásával kell igazolni. A 
Szolgáltató a számlázást a bejelentésben megjelölt időponttal, késedelmes bejelentés esetén 
annak beérkezése időpontjától módosítja. 
 
A Felhasználó/Tulajdonos/Bérlő/Díjfizető személyében bekövetkezett változás igazolásához, az 
adatmódosítási kérelem benyújtásához az alábbi dokumentumok, adatok szükségesek: 
 

- a tulajdonjog megszerzését, megszűnését igazoló okirat (adás-vételi szerződés, 
csereszerződés, ajándékozási szerződés, eltartási szerződés, jogerős hagyaték átadó 
végzés, halotti anyakönyvi kivonat + nyilatkozat a saját névre történő számlázás 
átvezetésére),  

- ügyvéd által ellenjegyzett tulajdonjogról lemondó nyilatkozat/bejegyzési engedély, 
- 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap, 
- bérlőváltozás esetén a bérlő kijelölő határozat, bérleti szerződés, birtokba adási 

jegyzőkönyv,  
- céggel (nem természetes személlyel) történő szerződéskötéshez, számlázási adatok 

átvezetéséhez szükség van 30 napnál nem régebbi cégkivonatra és az eljáró képviselő 
Aláírási címpéldányára, 

- mennyiségmérők adatai (a költségosztásra alkalmazott eszközök kivételével). 
 

A bérlő, használó részére történő számlázás módosításához csatolni szükséges a tulajdonos és a 
bérlő, használó által aláírt együttes kérelem nyomtatványt, valamint az aláírási címpéldányt ha a 
tulajdonos vagy a bérlő, használó nem természetes személy.  
Felhasználó képviselőjében bekövetkezett változás átvezetésének kérése esetén be kell nyújtani 
az új képviselő megbízását tartalmazó közgyűlési határozatot, lakásszövetkezetek esetében a 
cégbírósági bejegyző végzést. 
 
A Díjfizető személyének változásáról a régi és az új Díjfizető a Felhasználó képviselőjét is 
ugyanezen határidőn belül köteles tájékoztatni. A Díjfizetők személyében bekövetkező változások 
nem érintik a Felhasználó és a Szolgáltató között létrejött szerződés érvényességét. A Díjfizető a 
változás időpontjától jogosult a szerződésben foglaltak szerint a szolgáltatás igénybevételére, és 
ugyanezen időponttól köteles a távhőszolgáltatás díjainak megfizetésére. 
Az adatvédelem tekintetében az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE: 
általános adatvédelmi rendelete rendelkezései az irányadók. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Ügyfélszolgálatunk személyesen a Kecskemét, Akadémia krt. 4. szám alatt várja Önöket a 
szolgáltatásunkkal kapcsolatos ügyek intézésére. A szolgáltatásunkhoz kapcsolódó jogszabályok a 
www.termostar.hu honlapon megtalálhatók.  
 
         Tisztelettel: Horváth Attila s. k.  
                                                                                                    ügyvezető igazgató   

                                           

Ügyfélszolgálatunk:  
           Nyitvatartás:  H-Sz: 8-15 óráig
    Cs: 8-20 óráig
    P: 8-12 óráig  
           Tel.:76/50-40-40, 76/44-80-10 
           E-mail: ugyfelszolgalat@termostar.hu     
 

Hibabejelentés éjjel-nappal:   
 

Tel.:76/48-18-18 
Email: diszpecser@termostar.hu 
Web: www.termostar.hu/hibabejelento  

 


