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Társaságunkhoz a bejelentő nyomtatvány megküldhető, leadható:  

E-mailben:  muszakiugyek@dhrt.hu       Levélben: 4001 Debrecen, Pf. 119.    Személyesen: a Debrecen, Darabos u. 16. sz. alatti Ügyfélszolgálati Irodában 

Debreceni Hőszolgáltató Zrt. 
4025 Debrecen, Hatvan u. 12-14. 

Honlap: https://dhrt.hu 

Ügyfélszolgálat: 
4026 Debrecen, Darabos u. 16  

Tel: +36 52 525-525  

Email:muszakiugyek@dhrt.hu 

FŰTÉSI FELHASZNÁLÓI RENDSZEREN TÖRTÉNŐ ÁTALAKÍTÁS BEJELENTŐ 
A felhasználói tulajdonú rendszeren rendszeres karbantartást, tervezett javítást, felújítást a fűtési időszakon kívül, május 

16. és szeptember 14. között lehet végezni. 1) (Fűtési időszakban az épület közös képviselőjének írásos hozzájárulása mellett 

korlátozott számban, külön egyeztetést követően kerül a bejelentés elbírálásra.)   

A BEJELENTŐ KITÖLTÉSE ELŐTT KÉRJÜK OLVASSA EL A NYOMTATVÁNY KITÖLTÉSÉT SEGÍTŐ 

TÁJÉKOZTATÓNKAT! 

AZ ADATOKAT NYOMTATOTT NAGYBETŰVEL KÉRJÜK KITÖLTENI! 

KÉRJÜK JELÖLJE „X” JELLEL A MEGVALÓSÍTANI KÍVÁNT ÁTALAKÍTÁST! 
(A tervezett átalakításhoz kapcsolódóan több típus választható.) 

      Radiátor csere  Radiátor áthelyezés        Radiátor megszüntetés 

      Radiátorszelep csere,  Radiátorszelep beépítés  Egyéb /pl. fűtési felszálló áthelyezés/         

Gömbcsap csere Gömbcsap beépítés    (Kérjük az alábbi sorban részletezni.) 

Egyéb:………………………………………………………………………………………………………… 

         Felhasználó azonosító száma* (számla első oldalán, felül a jobb oldalon a keretben található): 

U

Felhasználási hely címe*: ..............................................................................................................................… 

Díjfizető adatai: 

Neve (számlán szereplő)*: …………………………………………………………………………. 

Levelezési címe (amennyiben eltér a felhasználási hely címtől)*: 

............................................................................................................................................................................ 

E-mail címe*: ……………………………………………. Telefonszáma*: +36………………………………... 

Díjfizetőként (kérjük jelölje a megfelelőt)*: Tulajdonos  Bérlő  Használó vagyok.         

Adatkezelési záradék: 

* A csillaggal jelölt mezők kitöltése kötelező a szerződéses jogviszony alapján.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a Debreceni Hőszolgáltató Zrt. általános adatvédelmi tájékoztatója a https://dhrt.hu 

honlapon a Közérdekű adatok, Adatvédelem menüpontjában olvasható.  

Tudomásul veszem, hogy az adataimat a Debreceni Hőszolgáltató Zrt. szolgáltatói tevékenységéhez szükséges 

kapcsolattartás céljából kezeli és tárolja. 

Az aláírásommal vállalom az átalakítás költségeinek megfizetését. Amennyiben a számlázási név és cím nem 

egyezik meg a díjfizető nevével és címével, úgy kérjük az alábbi adatok megadását* (Az adószám megadása csak nem 

lakossági költségviselő esetében kötelező!): 

Számlázási név:……………………………………………………………….  Adószám: …………………………….. 

Számlázási cím:……………………………………………………………….. 

E-mail cím:……………………………………………………………………. 

Az átalakítás költségeiről e-számlát kérek (Kérjük jelölje „X” jellel) 

F- 
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Jelen bejelentő aláírásával, illetve beküldésével kijelentem, hogy a fenti tájékoztatást tudomásul vettem. 

Kérjük jelölje „X” jellel a csatolt mellékleteket: 

Meghatalmazás (A meghatalmazás benyújtása kötelező amennyiben a díjfizető nem a felhasználási hely 

tulajdonosa és a bejelentő nyomtatványon a tulajdonos hozzájárulása nem szerepel. (Honlapunkról letölthető) 

Közös Képviselő/Szövetkezet jóváhagyása kötelező melléklet amennyiben jelen bejelentő azt nem tartalmazza. 
(Honlapunkról letölthető) 

1. sz. Melléklet a fűtési felhasználói rendszeren történő átalakításhoz kapcsolódó műszaki paraméterek

megadásához (Az 1. sz. melléklet a bejelentő elválaszthatatlan részét képezi, benyújtása kötelező.)

1)A többször módosított 2005. évi XVIII. távhőszolgáltatásról szóló törvény és a végrehajtására kiadott 157/2005. (VIII. 15.) számú kormányrendelet

3. sz. melléklet 16.1 pontja értelmében a felhasználói tulajdonú rendszeren rendszeres karbantartást, tervezett javítást, felújítást a fűtési időszakon

kívüli időszakban lehetséges elvégezni. A 3. sz. melléklet 2.1.7. pontja értelmében a fűtési időszak: az év szeptember 15. napja és a következő év

május 15. napja közötti időszak.

Dátum: 

………………………………………………………… 

DÍJFIZETŐ/MEGHATALMAZOTT 

ALÁÍRÁSA 

A bejelentőben és az 1. sz. Mellékletben szereplő átalakítást jóváhagyom: 

Dátum: 

………………………………………………………… …………………………………………………………. 

FELHASZNÁLÁSI HELY TULAJDONOSÁNAK FELHASZNÁLÁSI HELY TULAJDONOSÁNAK 

NEVE ALÁÍRÁSA 

A bejelentőben és az 1. sz. Mellékletben szereplő átalakítást tudomásul veszem és a felhasználói rendszer 

ürítéséhez az alábbi feltételekkel járulok hozzá/nem járulok hozzá (kérjük aláhúzással jelölni a megfelelőt): 

Feltételek/megjegyzés:…………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Dátum: 

………………………………………………………………………. 

KÖZÖS KÉPVISELŐ/SZÖVETKEZET NEVÉBEN ELJÁRÓ 

      NEVE 

…………………………………………………………    vagy 

KÖZÖS KÉPVISELŐ/SZÖVETKEZET 

ALÁÍRÁSA

KÖZÖS KÉPVISELŐ/SZÖVETKEZET 

ELEKTRONIKUS ALÁÍRÁSA 

1 pld. a csatolt mellékletekkel együtt átvettem: ……………….……….…..
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1. sz. MELLÉKLET 

a fűtési felhasználói rendszeren történő átalakításhoz kapcsolódó műszaki paraméterek megadásához 

 
A BEJELENTŐ KITÖLTÉSE ELŐTT KÉRJÜK OLVASSA EL A NYOMTATVÁNY KITÖLTÉSÉT SEGÍTŐ 

TÁJÉKOZTATÓNKAT! 
 

Radiátorral kapcsolatos átalakítás esetén a meglévő radiátor típusa és méretei ** (Kitöltést segítő 

tájékoztató/szakkivitelező által megadott adatok alapján) 

 
Radiátor helye 

Típusok: öntvény tagos, acéllemez tagos, alumínium 

tagos, acéllemez lapradiátor, csőregiszter 
Méret [mm] 

 
pl. szoba, nappali, stb. Típus 

Oszlopok  

száma 
Tagszám Hossza Magassága Szélessége 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

 

Minta példák, melyek segíthetik a fenti táblázat kitöltését a meglévő radiátor típusa és méretei megadására 

vonatkozóan: 

− öntöttvas tagos, 2 oszlopos, 9 tag, magassága: 670 mm, szélessége: 150 mm, 

− acéllemez tagos, 4 oszlopos, 7 tag, magassága: 700 mm, szélessége: 220 mm, 

− alumínium tagos, 10 tag, magassága: 650 mm,  

− acéllemez lapradiátor, DK, magassága: 600 mm, hossza: 800 mm  

− csőregiszter, szélessége: Ø 50 mm, magassága: 1500 mm, 2 db (tagszámnál kérjük megadni), függőleges 

helyzetben a megjegyzésnél kérjük megadni.) 

 

Megjegyzés: 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Megjegyzés részben tudja megadni a felhasználói tulajdonú rendszeren tervezett átalakításhoz kapcsolódó részletesebb 

leírást. Pl.: 

− a szakkivitelező által javasolt új radiátor típusának és méretének megadását, 

− a konyhában lévő radiátor áthelyezése az ablak alól a szomszédos falra, 

− a szobában lévő radiátorszelep cseréje, 

− a konyhai radiátor szabályozhatóvá tétele radiátorszelep beépítésével, 

− az étkező – konyhában lévő fűtési felszálló áthelyezése, 

 

** A csillaggal jelölt mezők kitöltése kötelező a szerződéses jogviszony alapján az Ön által tervezett átalakítás 

megvalósítása érdekében..  

 

Dátum: 

 

 

………………………………………………………. 

DÍJFIZETŐ/MEGHATALMAZOTT 

       ALÁÍRÁSA 
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