
   
 

KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft.        Hőközponti kód: 
6000 Kecskemét, Akadémia krt. 4. 
 

Megállapodás 
a távhő és melegvízszolgáltatás elszámolására 

 
Amely létrejött a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. (6000 Kecskemét, 
Akadémia krt. 4.), mint Szolgáltató, másrészről az alábbiakban megnevezett Díjfizető között 
a következő tartalommal. 
 

I. Díjfizető(k) adatai: 
1.) Név:   ………………………………………………………….. 

Születési név:  ………………………………………………………….. 
Szül.idő, hely: ………………………………………………………….. 
Anyja neve:  ………………………………………………………….. 

2.) Név:   ………………………………………………………….. 
Születési név:  ………………………………………………………….. 
Szül.idő, hely: ………………………………………………………….. 
Anyja neve:  ………………………………………………………….. 
 

II. Fogyasztási hely adatai: 
Megnevezés:  ……………………………………….. 
Azonosító kódja: ……………………………………….. 
Helyrajzi száma: ……………………………………….. 
Fűtött légtérfogat: ………………………………………..lm3 
Levelezési cím: ……………………………………….. 
 

III. Szolgáltatás 
Kezdete: 
Megnevezése: 
Jellege:  Lakossági célú távhőszolgáltatás 
 

IV. Melegvízmérők adatai: 
 

Gyári száma: Típusa: Plomba Hitelesítés Melegvízmérő 
     száma:  éve:  állása: 
 
……………. …………. …………. ……………. ……………….. 
 
……………. ………….. …………. ……………. ……………….. 

 
Számlázandó melegvíz részfizetés: …………………………………….. 

 
V. Fűtési célú hőszolgáltatás díja és elszámolása: 

A szolgáltatott és a felhasznált távhő díjának elszámolása hiteles mérés alapján történik.A 
lakossági Felhasználónak nyújtott távhőszolgáltatás díját, mint legmagasabb hatósági árat, 
külön jogszabály állapítja meg. A hatósági ármegállapítással összefüggő feladatokat a 
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal javaslatára a Nemzeti Fejlesztési 
Miniszter rendeleletben határozza meg. 

 



   
 

A fűtési hőenergia díját a lakossági Felhasználó/Díjfizető – eltérő megállapodás hiányában – 6 
hónapon át (októbertől – áprilisig), havonta a fűtési idényben a várható hőfelhasználásának 
megfelelően havi egyenlő részletekben teljesíti a számlán feltüntetett időpontig. Szolgáltató a 
mért fogyasztás alapján a hődíjat a fogyasztói közösséggel kötött Általános Közszolgáltatási 
Szerződés szerint a részfizetések összegével évente egyszer, a fűtési idény végén elszámol.  
 

VI. Használati melegvíz célú hőszolgáltatás díja és elszámolása: 
 A felek megállapodnak abban, hogy a használati melegvíz célú távhőszolgáltatás díja és 

elszámolása a IV. pontban rögzített melegvízmérők adatai alapján történik. 
 
 A használati melegvíz díját egyedi mérés alapján, hitelesített, a Szolgáltató által szakszerűen 

felszerelt melegvízmérő szerinti mennyiség alapján kell elszámolni. 
 

A melegvízmérők leolvasása, ellenőrzése külön megállapodás hiányában évi egyszeri 
alkalommal történik. A mérők leolvasásáról, ellenőrzéséről fényképfelvétel készül. A 
közbenső időben a Felhasználónak, Díjfizetőnek a Szolgáltatóval kötött megállapodás szerinti 
előleg kerül számlázásra. 
A Díjfizető biztosítja, hogy a melegvízmérők leolvasása, továbbá a melegvízmérők 
ellenőrzése céljából az érvényes igazolvánnyal rendelkező megbízottunk a lakásába bejusson. 

 
Amennyiben a beszerelt melegvízmérő(k) a Szolgáltató tulajdonát képezi(k) a melegvízmérő 
javításáról, esetleges cseréjéről, hitelesítésekről a Szolgáltató vagy a tulajdonosa gondoskodik. 
A melegvízmérő(k) meghibásodását a Díjfizető köteles a Szolgáltatónak haladéktalanul 
bejelenteni.A mérőberendezés bontatlanságát  biztosító plombák épségéről, valamint a 
mérőberendezések állagmegóvásáról a Díjfizető köteles gondoskodni.  
 
Díjtételek: 
a) Alapdíj: a Díjfizető az éves melegvíz alapdíjat a fűtött légtérfogat alapján havonta 

12 egyenlő részletben fizeti meg. 
b) Hődíj: a Díjfizető a használati melegvíz felmelegítéséhez felhasznált 

hőmennyiségért hődíj előleget fizet a leolvasási időszakok között. A melegvíz 
hődíj költsége egyenlő a vízfogyasztás, a fajlagos hőszükséglet és a hőenergia 
díjának szorzatával.  

c) Hidegvízdíj: a Díjfizető a használati melegvíz előállításához felhasznált 
vízmennyiségért hálózati hidegvíz és csatornadíj előleget fizet. 

A Szolgáltató a hidegvizet a Bácsvíz Zrt-től vásárolja. 
 

VII. Vegyes rendelkezés: 
A Szolgáltató jogosult a Felhasználók és Díjfizetők tájékoztatása mellett a Díjfizetők 
adatai közül azok kezelésére, amelyek a Felhasználók és Díjfizetők azonosításához, a 
közszolgáltatási szerződés teljesítéséhez szükségesek. Az adatkezelésre a Szerződés 
hatályba lépésétől, annak megszűnése után az abból származó követelések elévüléséig 
jogosult.  

 
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. 

 
Melléklet: Általános Szerződési Feltételek 
 
Kecskemét, ………………… 
 
Horváth Attila ügyvezető igazgató megbízásából   ……………………. 
                  Díjfizető 
 
  ……………………………. 


