
Ikt.szám.: I………../20…... 

 

Kérelem  
felhasználói tulajdonú berendezés  

átalakításához 

 

 

Alulírott ……………................................mint a Szolnok ……….…………..……..………út 

………..szám……em…….ajtó alatti ingatlan *tulajdonosa / bérlője (tel.: ………..…...……)  

a távhőszolgáltatásról alkott 2005. évi XVIII.törvény 54.§. (6) bekezdésében foglaltak alapján 

kérem az ALFA-NOVA Kft. előzetes hozzájárulását a tulajdonomat képező lakás fűtési 

rendszerének alábbi átalakításához: 

 

1. A fűtési rendszer átalakítás rövid műszaki leírása: …………………………………………. 

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

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

 

2. Fűtőtest megszüntetés  esetén a jelenlegi fűtőtest  

    - beépítésének helye: 1. …………………………….. 2. ………………………………      

    - tipusa, mérete:    1. …………………………..  2. ……………………………… 

 

3. Fűtőtest csere  esetén a jelenlegi fűtőtest  

- beépítésének helye:  1.…………………………....  2. ………………………………. 

- tipusa, mérete:      1. …………………………… 2. ………………………………. 

- új fűtőtest tipusa, mérete: 1. ……………………... 2. ………………………………. 

 

4. Munkálatokat végző vállalkozó / vállalkozás neve: 

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

 

5. A kivitelezés tervezett időpontja:     kezd: 20..  ...…  ……      bef.: 20..   ……  …… 

 

Alulírott Kérelmező nyilatkozom, hogy a munkálatok során beépítésre kerülő anyagok 

minősége és méretezése az épület jelenlegi fűtési rendszer méretezési paramétereinek 

megfelel. 

 

Szolnok, …….év……………….hó….nap 

 

       …………………………    …………………..……. 

  Ingatlan tulajdonos     Kérelmező 

 

e-mail cím: ………………………...    …………………………  

 

Értesítési cím, ha eltér a számlázási címtől: …………………………………………….         

 

A fentiek szerint meghatározott műszaki tartalmú átalakításhoz hozzájárulok. 

 

Szolnok, ……..év……………….hó….nap 

 

        …………………………….. 

         Üzemeltető/közös képviselő 
*Megfelelő rész aláhúzandó! 

Fontos tudnivalók a másik oldalon! 



 

 

 

 

 

Fontos tudnivalók! 

 

1. 
A kérelmet minden esetben az ingatlan tulajdonosának a hozzájárulásával tudjuk 

elfogadni. 

2. 
Kérjük a kérelem minden pontját nyomtatott betűvel, olvashatóan és értelmezhetően 

kitölteni szíveskedjen. 

3. 
A kérelem elbírálásának ideje az iktatás napjától számított 10 munkanap. Kérjük a 

munkálatok ennek megfelelően történő ütemezését. 

4. 

Amennyiben az ingatlan tulajdonosának / bérlőjének távhőszolgáltatási díjhátraléka 

van  és nem rendelkezik részletfizetési megállapodással  a kérelmében foglaltakhoz 

nem járulunk hozzá. 

5. 
A megrendelt munkát az árajánlat elfogadásától számított 8 napon belül elvégezzük. 

Soron kívül történő kivitelezést emelt munkadíj ellenében végezzük el. 

6. 
Fűtési időszakban ( szeptember 15 – május 15. között )engedélyt csak kivételes 

esetekben adunk ki. 

7. 
Az elvégzendő munkával kapcsolatos szakmai egyeztetést munkanapokon 800 és 1500 

óra között végezzük. 

 

 


