
    
Szerződés száma:………………./2015        Felhasználói azonosító kód : ……….. 
          
      
             

Általános Közszolgáltatási Szerződés  
a távhőszolgáltatásról, elszámolásról 

 
 
Amely létrejött  az alábbiakban megnevezett Szolgáltató és Felhasználó között a következő tartalommal : 
 
 
 
Szolgáltató: 
Neve:   KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. 
Székhelye, címe:   6000 Kecskemét Akadémia krt. 4. 
Képviselő :                  Horváth Attila  ügyvezető igazgató                     
Cégjegyzékszám:        Cg. 03 - 09 - 104005 
Statisztikai szám:        11374954 - 3530-113-03 
Adószám:   11374954 - 2 - 03 
Bankszámla szám:      OTP 11732002-20324524 
  
Felhasználó :  
Neve:         …………………………………… 
Székhelye, címe:   ……………………………………  
Adószáma:   …………………………………… 
Bankszámla szám:   …………………………………… 
Számlák kézbesítési címe:  ……………………………………  
   …………………………………… 
 
Felhasználó képviselői :  
Képviselő neve:   …………………………………. 
Címe:   …………………………………. 
Telefonszáma, e-mail címe: …………………………………. 
 
 
 
A távhőszolgáltatással kapcsolatos ügyintézésre, ellenőrzésre megbízott személy: 
 
Neve:         …………………………………… 
Címe:     ……………………………………  
Telefonszáma, e-mail címe: …………………………………… 
 
Felhasználási helye:   …………………………………… 
Távhőellátás módja:   …………………………………… 
Hőmennyiség mérésének helye: …………………………………… 
 
 
Fűtött légtérfogat:     …….……… lm3                  
 
Igénybe vehető maximális fűtési hőteljesítmény :  ………..…..  kW 
 
Igénybe vehető maximális fűtési térfogatáram : ……………  m3/h 
 
Teljesítési hely:   …………………………………… 
 
Hőközpont azonosító :  …………………………………… 
 
Hőközpont típusa:  …………………………………… 
 

tulajdonosa:   …………………………………… 
üzemeltetője:  …………………………………… 
 

Amennyiben használati melegvíz ellátás is van, a melegvíz készítéshez szükséges közműves ivóvíz 
rendelkezésére bocsátójának neve és címe: 

…………………………………… 
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Hőmennyiségmérő(k) adatai: a bekötési lap szerint 
 
 
   Számláló egység  Térfogatáram mérő   Hőmérséklet érzékelő 
Típus:                    ………………..                ……………… ………………… 
                                           
Gyári szám:                   …………. ……………. ………………… 
 
Hitelesítés éve:   ….. ……. ….. 
      
Mérőállás:    ………… -én:  …….  GJ 
 
A fenti berendezés MKEH előírás szerinti hitelesítéséről, meghibásodás esetén javításáról a Szolgáltató köteles 
gondoskodni. A mérőberendezés bontatlanságát biztosító plombák épségéről, valamint a mérőberendezések 
állagmegóvásáról a Felhasználó köteles gondoskodni. 
 
A fűtési hődíj költségének felosztási módja (aláhúzással jelölendő) 
 

a) helységek légtérfogata alapján 
b) a felszerelt költségosztók alapján 

 
 
A közszolgáltatási szerződés ……………………………. lép hatályba és határozatlan időre szól.  
 
A távhőszolgáltatás és vételezés a kivitelezéssel egyidejűleg, folyamatos. 
 
A szolgáltatásért fizetendő díjak: 
 
A szolgáltatott és felhasznált távhő díjának elszámolása hiteles mennyiségmérés alapján történik. A lakossági 
felhasználónak nyújtott távhőszolgáltatás díját, a legmagasabb hatósági árat külön jogszabály állapítja meg. A 
hatósági ármegállapítással összefüggő feladatokat a Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási Hivatal 
javaslatára a Nemzeti Fejlesztési Miniszter rendeletben határozza meg.  
 
A használati melegvíz hő és hidegvíz díjának elszámolása az épületrészekben felszerelt mérők adatai szerint 
történik. A díjfizetőkkel a Szolgáltató e szerződés alapján külön megállapodást köt a díjak megfizetésére. 
 
A Felhasználó jelen szerződés aláírásával elfogadja e szerződés mellékletét képező Általános Szerződési 
Feltételekben foglaltakat. 
 
A Felhasználó képviselője kijelenti, hogy a Szolgáltató Üzletszabályzatát, valamint az Általános Szerződési 
Feltételeket megismerte. A szerződés tartalmáról, a díjak elszámolásáról, szétosztásáról a díjfizetőket 
tájékoztatja. 
 
Kijelenti továbbá azt is, hogy ezen szerződést az érintett Felhasználó (tulajdonosi közösség) teljeskörű 
felhatalmazása alapján jogosult megkötni és aláírni. 
 
Mellékletek: 

- Általános Szerződési Feltételek 
- Díjfizetők felsorolása a szerződéskötés időpontjában 

 
 
 
Kecskemét, …………………. 
 
 
 
 
 
                   …………………………………                                                …………………………………. 
                                   Szolgáltató                                                                                    Felhasználó 
     Horváth Attila 
  ügyvezető igazgató 


