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Tájékoztató és kitöltési útmutató a használati melegvíz felhasználói 

rendszeren történő átalakítás bejelentő formanyomtatványhoz 

Kérjük olvassa el figyelmesen az alábbiakat! 

Felhívjuk a figyelmet, hogy 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.  Fűtési időszakban az épület közös 

képviselőjének írásos hozzájárulása mellett korlátozott számban, külön egyeztetést követően 

kerül a bejelentés elbírálásra.  

 

A bejelentő kitöltéséhez és az átalakítás műszaki megvalósíthatóságának 

érdekében kérjük vízszerelő szakkivitelező megkeresését!  

 

1. A használati melegvíz rendszeren történő átalakításnak megfelelően kérjük 

válasszon a nyomtatványon szereplő lehetőségek közül: 

A használati melegvíz felhasználói rendszeren egy időben történő átalakításokat egy 

bejelentő nyomtatványon kell megadni. Pl.: A melegvizes mérőkör áthelyezésével egyszere 

kerül megvalósításra a gömbcsap cseréje is, akkor jelölje a bejelentő nyomtatványon a 

használati melegvíz mérőkör áthelyezés és a gömbcsap csere előtt lévő téglalapban „X” jellel. 

- Használati melegvíz mérőhely megszüntetés: meglévő használati melegvizes 

mérőkör helyett nem kerül új mérőkör kiépítésre. (Pl.: a konyhában lévő használati 

melegvizes mérőkör megszüntetésre kerül, a konyhai mosogató melegvíz ellátása a 

fürdőszobai mérőkörre kerül átkötésre.)  

 

- Használati melegvíz mérőhely áthelyezés pl.: 

 

o meglévő mérőkör 10-20 cm-re történő áthelyezése, 

o WC-ben a jobb oldali falon a meglévő mérőkör áthelyezése a bal oldali falra. 
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- Gömbcsap csere: 

 

A képen gömbcsapok láthatók. 

- Gömbcsap beépítés. 

 

- Egyéb: 

o hitelesítési időszakot megelőző használati melegvízmérő csere, 

o légtelenítő csere. 

 

2. Díjfizető e-mail címének megadása 

 
A nyomtatványon a Társaságunknak korábban megadott e-mail címét kérjük feltüntetni. 

Amennyiben eltérő e-mail címet ad meg a korábban regisztrálttól, akkor ebben az esetben a 

korábban megadott e-mail címet töröljük. 

 

3. A felhasználói rendszeren végzet szolgáltatás díjáról kiállított számla e-

mailben történő megküldése: 
 

Társaságunk kiemelt fontosságúnak tartja környezetünk védelmét szolgáló megoldások 

alkalmazását, melynek egyik eleme a felhasználói rendszeren végzet szolgáltatás díjáról 

kiállított számla e-mailben történő megküldése. Tartson velünk, óvjuk közösen 

környezetünket, kérje a szolgáltatási díjról készült számlát e-mail címére.  

 

4. Társaságunkhoz a bejelentő nyomtatvány megküldhető:  
 

o E-mailben:  muszakiugyek@dhrt.hu,  

o Levélben: 4001 Debrecen, Pf. 119. 

o Személyesen: a Debrecen, Darabos u. 16. sz. alatti Ügyfélszolgálati 

Irodában, nyitvatartási időben. (Honlap: https://dhrt.hu )   

 

Az átalakítással kapcsolatos bejelentő akkor tekinthető teljeskörűnek, ha a bejelentő 

nyomtatvány teljesen, a műszaki adatokat magába foglaló melléklettel együtt ki van töltve 

és a szükséges nyilatkozatok, valamint aláírások is szerepelnek rajta, vagy a 

mellékleteken. 
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