A Komáromi Távhőszolgáltató Kft.

ÜZLETSZABÁLYZATA

í. fejezet; ÁlrRlÁNos
1.1.

RENDELKEZÉSEK

Rz Üsz tárgya

Az ÜSZ

-

a jogszabályok által meghatározott keretek között, a helyi szolgáltatási sajátosságok
figyelembe vételével- rendezi a szolgáltató működését, meghatározza a szolgáltató kötelezettségeit
és jogait, szabályozza a szolgáltató és a felhasználó szerződéses viszonyát, a mérésés elszámolás
rendjét valamint a szolgáltatónak a felhasználóval, a fogyasztóvédelmi szervekkel és a felhasználók
társadalmi érdekképviseletiszervezeteivel való együttműködését.

1.2.

Az Üsz hatáIya

Az ÜSZ rendelkezéseit az adott szolgáltatási területen területileg illetékes önkormányzat
jóváhagyását követően, a szolgáltató általi közzétételétől kell alkalmazni,

jegyzójének

Módosítás esetén az ÜSZ módosított részei az alapjául szolgáló jogszabályi változás hatályba
lépésétól,míg a kizárőlag szolgáltató döntési körébe tartozó kérdésekbena módosított ÜSZ a
jóváhagyást követóen, a szolgáltató általi közzétételtől lép hatályba.
A hatályos ÜSZ a hatálybalépése előtt létrejött jogviszonyokra is megfelelően alkalmazandó.

í.3.

Rz Üsz közzététele

Az ÜSZ-t es az Á§ZF-et nyomtatott formában a működési terület szerinti ügyfélfogadásra kijelölt helyen,
jól látható módon kell kifüggeszteni, elektronikus formában pedig a szolgáltató internetes honlapján kell
hozzáíérhetővétenni.

Az ÜSZ-ba való betekintést az ügyfélfogadásra kijelölt helyen bárki részéretehetővé kelltenni, térítés
ellenében arról másolat kérhető.

2. tqezet: FoGALoMMEGHATÁRozÁsoK
PzÜSZ+a a Tszt. 3.§ és 5,1/A. §-ban,a 15712005. (Vlll, 15.) Korm. rendeletl7tA §-ában, a rendelet 3,
számú mellékletét képező Távhószolgáltatási Közüzemi Szabályzat2.1. pontjában és az ellátási terület
szerint illetékes önkormányzat rendeletében meghatározott fogalmak alkalmazandók.
A fentieken túlmenően a jelen ÜSZ alkatmazásában:

használati melegvíz-szolgáltatási céIúszolgáltatás:
o a szolgáltató vagy a felhasználó nevén nyilvántartott hidegvízmérőn mért és a hóközpontban

.

felmelegített ivóvíz,
vagy - ahol a feltételek fennállnak

- a felhasználó nevén nyilvántartott melegvízmérón mért, a
kazánházban kezelt, tisztított termálvíz jogszabályban, távhőszolgáltatási közszolgáltatási
szerződésben vagy egyéb szezódésben foglaltaknak megfeleló hómérsékletű szolgáltatása,

primer rendszer: a távhőrendszernek a hótermelótól a hóközponti hőcserélők hőátadó felületéig

terjedő része;

szekunder rendszer: a távhőrendszernek a hőközponti hőcserélők hőátadó felületétől a felhasználó
berendezésekig terjedő része;

hőfogadó állomás: egy vagy több, egy mérökörhöz tartozó felhasználási helyet magában foglató
épület, épületrész vagy építménytávhóellátása céljából a hőhordoző közeg kiadására, fogadására,
továbbítására szolgáló technológiai berendezés, ahol a felhasználók részéreátadott távhőmennyiség
méréseés szabályozása is történhet.
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ellátó épület: amelyben elhelyezett szolgáltatói hóközpontból a szolgáltató más épület felhasználóját
is ellátja távhővel;

ellátotr (kapcsoIt) épület: amelynek hőellátása
hóközpontból,

az

ellátó épületben elhelyezett szolgáltatói

vagy az abban elhelyezkedó felhasználói hőközpontból

történik;

elszámolási méróberendezés:

o
o
o

Felhasználóí hőRözpontban történó hómennyiségmérés esetén a primer rendszer hóátadó
állomásán, a hőközpont helyiségébenelhelyezétt, megfelelően hitelesített méróberendezés,
szolgáltatói hőközpontban történő hómennyiségmérésesetén ugyancsak a primer rendszer

a hőközpont helyiségében elhelyezett, megfelelóen hitelesített
mérőberendezés, A höfogadó állomáson elhelyezett egyéb méróműszer a szolgáltatói
hóközpontban lévó hőmennyiségméró költségmegosztója.
külön technológiai folyamatban előállított melegvíz-szolgáltatás esetén - amikor a
felmelegített közmúves ivóvíz rendelkezésre bocsátója a távhószolgáltató - a felhasználási
helyet ellátó hóközpontban beépített hiteles hőmennyiségmérő. Az épületrészben használt
melegvíz-mennyiségmérók a hőközponti hómennyiségméró költségmegosztói. A
költségmegosztókat azonosító számmal és - az illetéktelen beavatkozás megakadályozása
céljából- zárjeggyel kell ellátni. A zárjegy sértetlenségétévente egy alkalommal ellenórizni kell,
hóátadó állomásán,

Épületrészenkéntimérésés elszámolás esetén a primer rendszer hőátadó állomását és a
hiteles mérésre alkalmas mérőeszközt az adott épületrészterületén kell kialakítani,

használati melegvíz-szolgáltatás tekintetében felhasználói vezetékhálózat:

az

a

csóvezetékrendszer, amely a felhasználó tulajdonában van, és amely a víznek a csatlakozási ponttól a
felhasználó berendezésekhez, kifolyó csapokhoz továbbítását szolgálja, a hozzá taríozó cirkulációs
csóhálózattal;

használati melegvíz-szolgáltatás tekintetében felhasználói berendezés: a felhasználó
és általa használt kifolyócsapok, valamint - eltéró rendelkezés hiányában - a

tulajdonában lévó
vízmérő:

használati melegvíz-vételi hely: a felhasználó tulajdonában lévő, a melegvizet szállító vezeték azon
része, ahol a beépített szerelvények rendeltetésszerű használatával a vezetékből melegvíz vételezés
lehetséges;

fűtési időszak: az év október 15. napja és a következő év április 15. napja közötti idószak;
pótfűtési időszak: az év szeptember 15-tóloktóber 14-ig, valamint április 16tól május 1S-ig terjedő
idószak;

elszámolási mérő: a távhőhálózatba, illetve a vízhálózalba beépített- a felhasznált hó-, illetve
vízmennyiség elszámolására szolgáló

-

hitelesített mérőeszköz;

mellékmérŐ: az elszámolási méró után beépített, elkülönített víz- vagy hófelhasználás mérésére
szolgáló berendezés, ami a felhasználó tulajdonában van;

költségmegosztó: a felhasználási helyen igénybe vett hőmennyiségnek az épületrészek közötti
fogyasztásarányos megosztására alkalmas eszköz vagy műszer, ami lehet mellékméró is;
fűtési költségmegosztó: a fűtési hómennyiség megosztására alkalmas eszköz vagy műszer, amely

megfelel a rendeletben meghatározottak szerintijellemzőknek, és amely lehet
a) elektronikus fűtési költségmegosztó,
b) párologtatós fűtési költségmegosztó, de csak a 2011. szept. 1. előtt alkalmazott párologtatós fűtési
költségmegosztó cseréje esetén,
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c) fűtési költségmegosztás céljára alkalmazott hófogyasztásméró, ha települési önkormányzat
továbbiakban: önkormányzat)

rendelete elszámolási mérónek nem minősítette;

(a

használati melegvíz-költségmegosztó: a felhasználási hely használati melegvíz-hálózatába beépített
vízmennyiség-mérő (vízmérő), amely az épületrészmelegvíz-kifolyócsapján vételezett (felhasznált)
használati melegvíz mennyiségét méri, és amelyet önkormányzat rendelete távhőszolgáltatói
elszámolási mérónek nem minősített;

felhasználó képviselője: a távhóvel ellátott épület, építményen,illetve az egy mérókörhöz tartozó

épületrész tulajdonosa, illetve a tulajdonos törvényes, vagy meghatalmazott képviselője; amennyiben a
távhóvel ellátott épületnek, építménynek,illetve az egy mérőkörhöz tartozó épületrésznek több
tulajdonosa van, a tulajdonosok közösségének (társasház, lakásszövetkezet, stb,) törvényes
képviselője, ennek hiányában, illetve közös tulajdon esetén az épület-, illetőleg épületrésztulajdonosok
többsége által meghata|mazott személy
;

szabálytalan vételezés:közszolgáltatási szerzödés nélküli távhófogyasztás, vagy szerződésszegó
módon való távhóvételezés; hőelvonás; illetve a szolgáltatás felfüggesztése ellenére történő
távhővételezés;

közszolgáltatási

szeződés:

a

felhasználó

és a

szolgáltató közötti

szerződés, amely a

távhőszolgáltatás műszaki, gazdasági és jogi - egyedi vagy általános - feltételrendszerétszabályozza;
Ahol a jelen üzletszabályzat közszolgáltatási szerzódést említ, az alat érteni kell a 2014. március 15.
napja elótt megkötött és hatályban levó közüzemi szerzódéseket is,

kikapcsolás: a felhasználó kizárása a távhószolgáltatásból
megszű ntetése mellett;

a

közszolgáltatási

szerzódés egyidejű

a Tszt.-ben felsorolt esetekben (40,§42,§) a közszolgáltatási szeződés
érvényességénekfenntartása mellett - a felhasználó távhővel történő ellátásának átmeneti

szüneteltetés:
szüneteltetése;

vis maior: egyik félnek sem felróható okból felmeruló külső, elháríthatatlan ok, ,,eróhatalom", amelynek
károsító hatása emberi erővelobjektíve nem hárítható el (pl. természeti katasztrófa);
vezeték: olyan technológiai berendezések összessége, amelyeken keresztül a szolgáltató a hótermelő
helyen elóállított hőenergiát - hőhordozó közeg segítségével- a felhasználó rendelkezésére bocsátja;

gerincvezeték: olyan vezeték, amelyen keresztül a hóenergia nagyobb felhasználó-csoportokhoz (pl.
városrészek) j uttatható el, hóhordozó közeg seg ítsógével
;

elosztóvezeték: olyan vezeték, amely a gerincvezetékről lecsatlakozva kisebb felhasználó-csoportok
hőigényénekkielégítéséhezszükséges hóenergiát szállítja hóhordozó közeg segítségével;
bekötó vezeték: gerinc-, vagy elosztóvezetékekról lecsatlakozó olyan vezeték, amelyen keresztül egy
hőfelhasználói közösség egy vagy több hővételezési pontjára juttatható el a hóenergia, hőhordozó
közeg segítségével;a primer táwezeték hálózatnak az elosztóvezeték és a hőközpont primer hőátadó
állomása közötti vezetékszakasza;

távhő: az a hőenergia, amelyet a távhőtermeló létesítménybőlhőhordozó közeg (gőz, melegített víz)
alkalmazásával, távhővezeték-hálózaton keresztül, üzletszerű tevékenységkeretében a
fel használóhoz elj uttatnak.
a távhőfelhasználás
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célja lehet: fűtési, használati-melegvíz, technológiai.

3. fejezet: A

3.1.

SZoloÁlrerÓ

A szolgáltató legfontosabb cégadatai

Cégnév:
Rövidített

Komáromi Távhószolgáttató Korlátolt Felelósségű Társaság

név: Komáromi

Távhószolgáltató Kft,

Székhely: 2900 Komárom, Csokonai űt2,
Cégjegyzékszám: 1-09-002700
Honlap:
http://www.komaromitavho.xls.hu/
3.2. A szolgáltató tevékenysége
1

A

a távhő energia termelése, elosztása, távhő-elosztó és
berendezések létesítése,üzemeltetésé, fenntartása, javítása és fejlesztése.

gz,o|gáltató tevékenységikörébe tartozik

távhŐ-höfelhasználó

A szolgáltató működési engedéllyel rendelkezik szolgáltatói tevékenységre, így kizárólagos joga és
kötelezettsége a távhőszolgáltatás biztosítása a működési engedélyében megháiarozott terüleien tevo

felhasználók részére.Ennek érdekében - az üSz-ben meghátározottak szerint - biztosítja a
felhasználó távhórendszerre történó csatlakozását, illetve- a közszolgáltatási szerzódéóben
meghatározottak szerint és töle elvárható módon és minőségben biztosítja a távhőszolgáltatást:

A.,szolgáltató az ügyfelei részérebiztosítja a távhőszolgáltatáshoz
hótermelés vagy a hötermelővel kötött szerzódések alapján.

szükséges hőmennyiséget saját

A szolgáltató engedélyesként gondoskodik arról, hogy felhasználói részérebiztonságos, folyamatos

távhőszolgáltatás (fűtés, használati melegvíz, illetve egyéb hóhasznosítású célúenergiaellátás) álljon
rendelkezésre és a szolgáltatói berendezések megfeleló műszaki állapotban legyenek. Szolgáltátó
folyamatosan biztosítja, hogy a távhószolgáltatás a vonatkozó elóírások, szabályok, szabványok és a
megfeleló biztonság figyelembevétele mellett működjön,
A szolgáltató legfontosabb feladatai:

. a

.
r
.
.
r
o
3.3,

szolgáltatói berendezések meghibásodásával, üzemeltetésével, felülvizsgálatával és
korszerűsítésévelkapcsolatos tevékenységellátása, erre vonatkozó jelzések, bejelentések
kivizsgálása, a felmerüló problémák megoldása;
a felhasználók tulajdonában lévő berendezések meghibásodásával, üzemeltetésével,
felülvizsgálatával és korszerűsítésévelkapcsolatos megrenóelések, bejelentések fogadása;
a szolgáltatás teljesítésévelés minöségével kapcsolatos bejelentések fogadása és intézése;
hibabejelentések fogadása, reklamációk felvétele, kivizsgálása ós megoldása;
a felhasználók tájékoztatása a szolgáltatás-szüneteltetós ós az újraindítás feltételeiról;
felhasználói rendszerek fűtéskorszerűsítésévelkapcsolatos tanácsadás,
a távhőszolgáltatással kapcsolatos adatrögzítés és ügyintézés,

Aszolgáltatómúködésiterülete

A Szolgáltató a jelen ÜSZ alapján Komárom Város területén végez távhószolgáltatási tevékenységet.
Székhelye: 2900 Komárom, Csokonai űt2.
Csokonaifűtőmű
Frigyes fűtőmű
Csillag fűtőmű
Laboráns útifűtőmű

Telephelyei:

4. fejezet: A SZoLoÁlrnrÁsoK

4.1.
A

A hőszolgáltatás minősége

szolgáltatónak biztosítania kell, hogy

minden kor rendelkezésre álljon,

a

szerződésszerú teljesítéshez szükséges hómennyiség

Minden olyan épületben, ahol önálló hóközpont van, a fűtöttség mértéke- az elóírt jogszabályi és
szerződéses feltételek megléte esetén - a felhasználók általtetszólegesen igényelhetó.
Amennyiben egy hóközpont több épületet lát el, a helyiségek hőmérséklete - megfelelő fogyasztói
berendezések maradéktalan megléte esetén - 24 oC felsó határig tetszólegesen választható meg,
azonban azegy hóközpontról ellátott épületek tekintetében a felhasználók egyuttesen rendelkezhetnek,
választott képviselójük írásos nyi latkozata által.

A szolgáltató a felhasználói

ellátott felhasználó rendelkezésének megfelelően,- az
karbantartási idószakot kivéve
is teljesít
fűtésszolgáltatást, Ez esetben a hóközpontból ellátott felhasználó képviselóje a szolgáltatóhoz írásban
bejelenti igényéta szolgáltatás igénybevételére,Az igénybejelentés alapján a Szolgáltató 12 órán belül
biztosítja a szükséges hőenergiát, a felhasználói rendszer fogadókészsége esetén.

írásbeli közszolgáltatási

4.2.

hőközpontból

szerződés alapján

- a

-

Ahasználatimelegvíz-szolgáltatásminősége

Távhószolgáltatás keretében a használati melegvizet úgy kellszolgáltatni, hogy annak hőmérséklete
az épület csatlakozási pontjánál legalább 45 oC t 5 oC legyen.
Felhasználói hóközpontban - és a használati melegvíz hómennyiség mérésénekbiztositottsága
esetén - a felhasználói közösség képviselője írásban kérheti szolgáltatótól a használati melegvíz
hőmérsékleténekt 5 oc-os módosítását.
A szolgáltató a megadott hófokú melegvíz-szolgáltatást csak a megfeleló állapotú és műszaki
színvonalú felhasználói rendszer esetében tudja biztosítani.
Megfelelő a kiépítettség:
ha azalap- és felszálló vezetékek is cirkulációs hálózattalvannak ellátva és rendeltetés szerűen
m ű köd nek, karbantartásu k, tiszta á lapotu k folyamatosan biztosított.
a használati melegvíz és cirkulációs hálózat teljes mértékben folyamatos hószigeteléssel

o
.

4.3.

l

;

biztosított.

Garantáltszolgáltatás

Garantált szolgáltatás esetében a szolgáltató legalább olyan mennyiségű hőenergiát juttat el a
teljesítési helyre, hogy az emberi tartózkodás céljára szolgáló fűtött helyiségek belsó hómérséklete
fűtési idószakban naponta 8-20 óra között az712006. (V.24.) TNM rendelet 1. sz, melléklete szerint
biztosítható legyen, Például:

r
.
o

elószobában, konyhában, WC-ben:
hallban,lakószobában,irodában:
mosdóhelyiségekben,fürdőszobában:
o közös használatra szolgáló helyiségekben:

A22-05 óra közötti idóben
kal csökkentésre kerülhet.

-

ellentétes rendelkezés hiányában

+16oc
+20oC
+24oC
+ 12oC

- az

előírt átlag hőfok irányzottan 3 oC-

A

szolgáltató felhívja a felhasználó figyelmét arra, hogy a felhasználó köteles a felhasználói
rendszerének és berendezéseinek a működésükhöz siÜtseges megfelelő műszaki minőségét

fenntartani,

A fűtési időszakon kívüli szolgáltatás indításának illetve leállításának igényét- amennyiben az eltér a
fűtési időszaktólés a vonatkozó önkormányzati rendeletben meghatároiott'külső hőmér3éklethez kötött
szolgáltatási kötelezettségtól - a hőközpontból ellátott felhasznáiok képviselóje a szolgáltatóhoz írásban
röJ9.]9s bejelenteni a szolgáltatónak. A bejelentés alapján a szolgáltatő 12 őrán oeTut etinarqa, illetve
leállítja a fűtési célútávhószolgáltatást.

5, fejezet: FELHASZNÁLÓ| |GÉNYBEJELENTÉS

5.1.

Előzetes igénybejelentós,elózetestájékoztatás

Távhőt vételezni kívánó.új, vagy többletteljesítményt igényló meglevó felhasználási hely tulajdonosa, a
felhas_ználási hely létrehozásában, vagy a többletteÜesítmény-lekötésében érdekelt'építtétő,illetve
1e.qbiz9ttja (tervezó, kivitelezó) a távhőszolgáltatás, illetóieg a többletteljesítmény iránti igény
kielégítésénekműszaki-gazdasági feltételeiról Őeg az igénybejelentés előtt tájékoztatási kérhet,

A.szolgáltató, köteles aa előzetes tájékoztatásnak 30 napon belül eleget tenni és a legkedvezóbb
vételezési mód meghatározásában az igénylővel egyuttműkodni.

A szolgáltatÓi elŐzetes tájékoztatás tartalmazza az érdekelt kérelmébenelőadott és ahhoz mellékelt
iratokban, tervekben foglalt adatok és igények figyelembevételével a szükséges műszaki-gazdasági
követelményeket, az esetleg fizetendó költségek, illetve csatlakozási díj osszegét, áz egyel
engedélyek, hozzájárulások szükségességétés az eljárás módját, valamint a tervező kéréséiea
felhasználói hőközpont kiviteli tervének elkészítéséhezszükséges adatokat. Az egyeztetésekért díj nem
számítható fel.

5.2.

lgénybejelentés a felhasználó részéről

A távhőszo]g_altatásra,

illetőleg többletteljesítményre vonatkozó felhasználói igényt a szolgáltatói, illetve
a felhasználói berendezés tervezésének megkezdése elótt, a felhasználónak a-szolgáltátónoz be kell
jelentenie. Bővítés esetén a meglévő és a tervezett csúcshőigényt is meg kell adni.
tJ.;

trOigeny esetén, ha

a beruházás lebonyolítását nem a felhasználó végzi, az igény bejelentést a

beruházó, vagy a beruházást lebonyolító szerv is megteheti.

Az igénybejelentést az erre rendszeresített igénybejelentőn kell írásban benyújtani, csatolva az

ott

m99határozott mellékleteket Az igénybejelentőt a lakossági igénylőnek aláírás-áúal, egyéb igénylőnek
cégszerű aláírásával kell ellátnia.

5.3.

Csatlakozásiajánlat

A konkrét igénybejelentésre a szolgáltató 30 napon belülcsatlakozásiajánlattal köteles válaszolni.
A csatlakozási ajánlat tartalma:

o
.
o
o
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a felhasználói igénybejelentés adatai;

11igé.ny kielégítésénekműszaki feltételeit, a bekapcsoláshoz szükséges, az igénybejelentő
által elvégzendó munkálatok megjelölését,
a csatlakdzási pont megjelölése;
a csatlakozás, illetve. a szolgáltatás műszakilag indokolt és jogszabályban elóírt pénzugyi
feltételei (a csatlakozási díj összege, az igénybejélentót terhelő-kóttsege(logcíme, mértékeJ"

.
.
o
5.4.

a sz!k9éges létesítményekfinanszírozási feltételei, a szolgáltatás díjára vonatkozó jogszabály
megjelölése);

megegyezésen alapulóegyedifeltételek;
időpont, ameddig a szolgáltató az alánlatban foglaltakhoz kötve van,

A csatIakozási díj

5.4.1. Csatlakozási

díj mértéke

ATszt. rendelkezéseivel{57.§-57{g §l összhangbanaz$, vagy növekvó távhőigénnyeljelentkező hely
tulajdonosától a szolgáltató a távhőszolgáltatás díjávai nem fedezett fejlesZtési'koltségekre a2
önkormányzat rendeletében meghatározott mértékű- csatlakozási díjat kérÍret.

csatlakozási díj magában f99lalj9 annak a fejlesztési költségnek a benyújtott távhőigénnyel arányos
részét,is,amelyet a sz9lgáltató a távhőtermelőhek fizetett, valamint a szól§anatoi neÉnde2esek kózé
tartozÓ, a hó elszámolására alkalmas hömennyiségméró felszerelésének kóltségeít is.
A.

A csatlakozási díjból - egyedi elbírálás alapján

-

a szolgáltató kedvezményt adhat.

Nem tartalmazza a csatlakozási díj az egyedi hőmennyiségmérók beszerzésének és felszerelésének
költségeit, valamint a felhasználó ellátásához szüksége§ felhasználói vezeték-hálózat, hőközpont
építésiköltségeit.

5.4.2. A csatlakozásí díj megfizetése
A csatlakozási díjat a szolgáltató elkülönített számlájára kell átutalással teljesíteni.

Ha a felhasználó az igénybejelentésében nagyobb hőteljesítményt jelentett be, mint amennyit a
közszolgáltatási szerződésében lekötött, és á csatlakozási díjat as2erint fizette meg, jogosÚffi a
bejelentett és a le nem kötött hőteljesítmény közötti különbözet éreleig a le nem kötött hótejje;ítmény
fenntartására, Erre nézve a közszolgáltatásiszerződósben a felhasináló nyilatkozni köteles.'
Ha a felhasználó által le nem kötött és fenn nem tartott hóteljesítmény-igény különbözetre más
és az igényévelarányos csatlakozási díjat á távhősiol-gált'atónak megfizette, a
távhószolgáltató köteles az előző felhasználó részérea le Óem kötött és általa fenn ném tartott
felha_sználó_lselv!tart,

hőteljesítmény-igény utáni csatlakozási díjat visszafizetni.

5.4.3. A csatlakozási díj felhasználása
A_szolgáltató a csatlakozási díjat kizárólag a távhőrendszer fejlesztésérefordíthatja. Erről kimutatást
készít,melynek egy példányát az űj fogyasztónak átadja.

5.5.

A csatlakozási ajánlat elfogadása

Az igénylő a csatlakozási ajánlatikötöttség idején belül írásban közölheti
igényét, ami az ajánlati kötöttség határidejét m-ódosítja.

a szolgáltatóval módosítási

A felek közöttijogviszony a csatlakozási ajánlat elfogadása eredményekéntmegkötött csatlakozási
megállapodás aláírásával és szolgáltató részéretörténó megküldéssátion tetrei
A csatlakozási megállapodás lényeges tartalmi elemei;

r
o
8

a csatlakozási díj összege, fizetésénekhatárideje és módja;
a szolgáltatói rendszer létesítése,átalakítása (fejlesztése) befejezésének határideje;

.
o
.

hőteljesítmény-lekötésre vonatkozó felhasználói igény;
de igénybe nem vett hőteljesítményre vonatkozó megállapodás;
egyéb, a felek által lényegesnek tartott feltétel.
lekötött,

A megállapodás felmondása esetén a felmondó fél viseli a meghiúsulás miatt a másik fél addig felmerült
költsegeit .és a lekötött hóteljesítmény rendelkezésre tartáaából eredő kárát, amely a tárgyévben

esedékes lett volna.

Ac, igénybejelentésre és csatlakozási díjra vonatkozó rendelkezések nem érintik azokat

a

felhasználókat, akik a távhószolgáltatásba már bekapcsolt helyek tulajdonosváltozása miatt váltak új
felhasználókká, feltéve, hogy a felhasználási helyen díjhátralék nincs-és többletteljesítmény igényuli
nincs.

5.6.

Úl fettrasználási helyek tétesítése

5.6.1. Áttatánosfettétetek
Uj_o1pn létesítendó felhasználási hely csak a Tszt. és a szolgáltató tervezési irányelvei és műszaki
előírásai_qlapj?! létesíthető.Eltérő megállapodás hiányában a szolgáltatói berendeiések létesítésea
szolgáltató, a felhasználói berendezések létesítésea félhasználó feladata.
Eltéró m_egáJ!?pgOa§ hiányában a bekötővezeték tulajdonjoga a telekhatárig terjed, függetlenül attól,
hogy a létesítésköltségeit részben, vagy egészben a rblna-sz-náló fedezte-e. -

Ha a felhasználói berendezés létesítéséhez
valamely engedély vagy idegen ingatlan igénybevétele
szükséges,. .az engedélyeket (ide értve az esetleg szuksége-s váletékjógi engedélyi is)eltéró
megállapodás hiányában - az igénybejelentő kötele§ megszerézni.

-

Szolgáltatói berendezést csak a szolgáltató létesíthet saját, vagy a csatlakozni szándékozó által erre a
célra átadott pénzeszközból, A létesitésreátadott pénzeszköi felhasználását az igénybejelentő és a
szolgáltató a csatlakozási megállapodásban köteles rögzíteni.

A felhasználó által létesített felhasználói berendezés az életet, az egészséget, a vagyonbiztonságot,
más felhasználó távhővételezését,illetőleg a szolgáltató üzemelését Óem veézétyezte-theti,

A szolgáltatói berendezést a felhasználói berendezéssel kizárólag a szolgáltató kapcsolhatja össze.

5.6.2, Műszakifeltételek
Ú1 felhasználás_i .hely

a

távhórendszerre felhasználói hőközponttal

(hófogadóval, hóátadóval)

csatlakozhat. A felhasználói hóközpont és bekötóvezeték kiviteli tervének eixészitesehez a szolgáltató
köteles díjmentesen adatokat szolgáltatn i.

A

lehetséges csatlakozási pont helyét és a felhasználói csatlakozás módját a szolgáltató - a
távhőrendszer adottságainak figyelembevételével - az érvényes műszaki eiőírások, á vonatkozó
jogszabályok és a felhasználóval történő megállapodás alapján áatározza meg.
i..|n,unrg befejeztével a kivitelező köteles nyomáspróbát és tömörségi vizsgálatot végezni, továbbá
köteles bemutatni a beépített berendezések rirűbizohylatát is.
A..szolgáltató a _bekapcsoláshoz köteles a felhasználó költségére a hőközponti méréshez szükséges
hómennyiségmérőket a felhasználói és a szolgáltatói hőközpontban, valámint - felhasználói igény
szerint - a hőfogadó állomáson felszerelni.
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5.6.3. Jogi és pénzügyi feltételek
UJ felhasznát4li.lre|.y

csatla kozási

5.7.

d

létesítéséheztörténó hozzálárulás pénzügyi
feltétele: a megá|lapított
-

íj (há lózatfej lesztési hozzájárulás) megfizelése. -

Meglévőfelhasználónövekvőtávhőigényénekkielégítése

Meglévó felhasználási hely felhasználója a tárgyévet megelózó év május 31. napáig évente egyszer
meghatározhatja a lekötött hóteljesítményét, amiszerzódésmódosításnák minósüÍ.

A

hŐteljesítmény-növelési igény beérkezéseesetén a szolgáltató köteles 30 napon belül műszaki
vizsgálatot végezni, az igény kielégítésétmegelözóen, Amennyiben a szolgáltatói vagy felhasználói
berendezés műszaki állapota nem teszi lehetóvé a megnövekedett hőteljesltmeny-igény teljesítését,
erról a felhasználót írásban értesítenikell az okok megjelölésével.
Egyebekben az új felhasználási hely létesítésére
vonatkozó szabályok megfelelően alkalmazandók,
5,8.

Lakóépület fűtési hálózatának átalakítására vonatkozó szabályok

5.8.1, Hagyományog kéúcsöves fűtési rendszer

o
o
o
o
o
.

a radiátor típusénakmegváltoztatása a szolgáltatóval történő előzetes egyeztetést
követően - a felhasználó saját felelósségéie - lehetséges radiátor teljesitmenynövelés csak lakásonkénti egyedi hómennyiségmérés,illetve köliségosztós
-esetén
elszámolás esetén
lakóközösség
lehetséges;

a

elózetés irásos hozzá4árulása

radiátorszelep-csere esetén a szolgáltató javasol szelep{ípust;
termosztatikus radiátorszelepek alkalmazása javasolt;
felszálló és leágazás pótlólagos kiépítésecsak bemutatott terv alapján lehetséges;
a.légtelenítésirendszer módosítása nem, vagy csak szolgáltatói beleegyezéssel

végezhető;
költség9sztó felszerelése javasolt a távhőszolgáltatásról szóló törvény végrehajtási
rendeletében meghatározottak szerint

5.8.2. Egycsöves, átkötőszakaszos fűtésírendszer

o
o
.
o
r
o
o
.
r
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a radiátor típusának megváltoztatása a szolgáltatóval történő elözetes egyeztetést
követően -'a felhasználó saját felelősségérÖ - lehetséges;
radiátor teljesítmény-növelés csak lakásonkénti egyedi hómennyiségmérésesetén

illetve költségosztós elszámolás esetén a lákOXozosség- elózetes írásos

hozzflárulása esetén lehetséges;
az átkötőszakasz megszüntetése nem engedélyezhető;
radiátorszelep-csere esetén a szolgáltató javasol szelep-típust;
bóvítés csak hófogadó osztó-gyűjtőről oldható meg;
a légtelenító nem, vagy csak szolgáltatóiellenórzéssel alakítható

át;

költségosztófelszerelésejavasolt
költsé9gsztó felszerelése javasolt a távhőszolgáltatásról szóló törvény végrehajtási
rendeletében meghatározottak szerint;
javasolt a kisellenállású termosztatikus radiátorszelepek alkalmazása, és a
radiátoronkénti légtelenítésmegoldása.

5.8.3. Egycsöves, átfolyós fűtésírendszer
a

a szolgáltatóval történő előzetes egyeztetést
felhasználó saját felelősségére - lehetséges a rendszer

radiátor típusának megváltoztatása

követően a

átkötőszakaszossá történó átalakítása kívánatos, amialapján a szelepes szabályozás,
illetve a költségosztós elszámolás megoldható,

5.8.4. Közös szabáIyok

o
o
o

fúrdőszobai radiátorok eseti elbírálás alapján cserélhetők;
hőlead_ó (radiátor) cseréje esetén az eredetivel megegyezó anyagú, teljesítményű
és csatlakozási méretű berendezés felszerelése mé9éngedett.'
költség.osztóval felszerelt és mért fűtési rendszerben méretlen radiátor (hőleadó)
nem lehet

6. fejezet: szERzŐDÉSEK
6.,l.

A közszolgáltatási

szeződésekról általában

A közszolgáltatási szerádés alapvető szabályait a PolgáriTörvénykönyv 6:256. §-a állapítja meg, mely
szerint a közszolgáltatá,ei 57612ődés alapján a szolgáltató általános gazdasá§i érdekű-szoIgZttatai
nyújtására, a felhasználó pedig a díj megfizetésérekoteles.
A közszolgáltatásiszerződés részletes szabályait a Tszt., valamint a Tszt. Vhr. tartalmazza.
A szolgáltatót a lakossági felhasználóval általános közszolgáltatási szerződéskötési kötelezettség
terheli, Az általános közszolgáltatási szerzódés létrejöhet a távhő hőközponti (hófogadó állomási) vagy
épü letrészen kénti mérésszeri nti szo lg áltatására.
Az általános közszolgáltatási szerzódés alapján a távhószolgáltató a lakossági felhasználó részére
folyamatos, biztonságos és meghatározott mértékűtávhószolgáltatásra, a lako§sági felhasználó vagy
az e törvényben meghatározott esetekben a díjfizető a távhőszolgáltatás díjainak rendszeres
megfizetéséreköteles,
Az egyéb felhasználóval a szolgáltató a polgárijog szabályai szerint, a távhő folyamatos és biztonságos
szolgáltatására, illetőleg annak ellenértékemegfizetésérevonatkozó egyedi közszolgáltatasi
szerzódést köt.
Az általános közszolgáltatási szerződés újonnan létesülő, vagy csatlakozó lakóépület esetében már a
távhőszolgáltatás megkezdésétmegelózően megkötésre kerül, és kizárólag hómennyiségmérésen
alapuló díjfizetésrevonatkozhat

A felhasználó vagy a többi felhasználó érdekébena
lehetóvé teszi az általános közszolgáltatási

is.

törvény - meghatározott feltételek esetén szerződés megkofésének szolgáltató általi megtagadását

A

távhószolgáltató megtagadhaíla a szerződéskötést, ha a felhasználói igénnyel jelentkező nem
teljesítette az őt terheló és az elózetes tájékoztatóban közölt költségne( csátlakozási díjnak a
megfizetésérevonatkozó kötelezettségét,

Amennyiben egy méróhelyről több felhasználó ellátása történik (épület, vagy lépcsóház) az általános
közszolgáltatási szerzódést a felhasználók közösségének - a szerzódés aláírasara vonatkozó eljárási
jogosultságát igazoló dokumentum alapján (pl. közgyűlési határozat) _ megbízottja írja alá, égyéb
esetben az épületrésztulajdonosa, vagy annak képviselője.

A szerződés elókészítésétkövetően a

feltételek teljesülése esetén az épület, vagy a törvényben
peghatározott esétben az épületrésztulajdonosa, több tulajdonos esetén a tutaloónosők közössé§e (a
felhasználó) és a távhószolgáltató köti meg a közszolgáltatásiszerzódést.

7L

A

közszolgáltatási szerzódés létrejöttével a felek (felhasználó és a szolgáltató) között polgári jogi
szerződéses jogviszony jön létre, Ezen szerződéses jogviszonyból eredó vagyonjogi igényüket,
követelésüket, illetve ebből eredő vitájukat a felek elsősorban egyeztetés útján rendezik, Ennek
érdekében a szolgáltató lehetőséget biztosít arra, hogy felhasználói közösség képviselője, illetve a
díjfizető a szolgáltató műszaki és pénzügyi kérdésekben illetékes és felelős vezetőjével közvetlenül
egyeztessen. Erre vonatkozó igényéta felhasználóldíjfizető az ügyfélszolgálati irodában írásban

jelezheti.

6,2.

A szerződés Iétrejötte

A szolgáltatő a szerződéskötés kezdeményezésénekkézhezvételétőlszámított 30 napon belül köteles
a szerződési ajánlatát (szezódéstervezetet) elkészíteniés a másik félnek átadni, vagy megküldeni.
A szolgáltató a felhasználó részéreszeződési ajánlatot küld, de a szerzódés végleges tartalmát felek
- a jogszabályi, valamint a jelen ÜSz-ben foglalt feltételek keretein belül, egyeztetések alapján
együttesen határozzák meg,

-

Ha a szerzódési ajánlat elkészítéséhezszükséges adatot, okiratot vagy a feltételek teljesítésére
vonatkozó igazolást, engedélyt a szerzódési ajánlat elkészítésétkezdeményezó nem bocsátotta a
szolgáltató rendelkezésére, hiánypótlási igényról a szolgáltató 15 napon belül köteles értesítenia másik
felet, Ebben az esetben az ajánlaltételre elóírt határidő a hiánypótlás teljesítésévelkezdódik.
Ha a felhasználó a szerződés tervezetet véleményeltérésselírta alá, a szeződés nem jön létre, a
véleményeltéréstúj ajánlatnak kell tekinteni. Ez esetben a szolgáltató akézhezvételtól számított 15
napon belül egyeztetést köteles kezdeményezni, A szezódés - az eredményes egyeztetést követő
együttes aláírással jön létre,

-

szolgáltató, a szerződési ajánlatát azzal köteles megküldeni
szerződést 30 napon belül kell a szolgáltató részérevisszaküldeni.

A

a felhasználónak, hogy az

aláírt

Ha az igénybejelentó a szerződéstervezetet akézhezvételtől számított 30 napon belülaláírva nem küldi

vissza

a

távhőszolgáltatónak,

kötöttsége megszűnik.

vagy arról érdemben nem nyilatkazik,

a

távhószolgáltató

ajánlati

Ha az egyedi közszolgáltatási szerződés tartalmában a szerződő felek nem tudnak megállapodni, akkor
felhasználó írásbeli kérésérea szolgáltató a jelen ÜSZ-nek és az általános szezódési feltételeknek
megfelelően köteles távhőt szolgáltatni.

Amennyiben a szerződés idóbeli hatálya alatt a távhószolgáltatási tevékenységrevonatkozó jogi
szabályozás, illetóleg az áralkalmazás jogszabályi feltételei megváltoznak, a szerződésne( a
változással érintett részei helyébe - a felhasználó írásbeli értesítésemellett - az új jogszabályi
rendelkezések lépnek.

A

szolgáltató és a felhasználó között

a

közszolgáltatási szerződés - a jogszabályokban és az

üzletszabályzatban meghatározott feltételekkel * a §zolgáltatás igénybevételévelis létrejön,

6.3.

ldőbelihatály

Az általános közszolgáltatási szerződés határozatlan idóre szól. Az egyedi közszolgáltatási szeződés
5 éves határozott időre szól, ettől eltéró érvényességeta szerzódésben kell rögzíteÁi.
Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a jelen ÜSZ hatálybalépésekor meglévó, távhőszolgáltatásra
vonatkozó közszolgáltatási, illetve közüzemi szerzódések az azokban foglalt lejárati határidőig
érvénybenvannak.
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6.4.

Szerződésmódosítás

Az általános közszolgáltatási

szerzódés módosítására csak írásban, a felhasználó képviselője vagy
A módosítást bármelyik fél a soron következó fűtési idószaliot
megelőző 60 nappal, írásban kezdeményezheti, hatályOá tepese azonban a szerződés írásbeli
módosításátÓl kezdődik. Ha a módosítás a fűtési hődíjfelosztásra vonatkozik, és a hődíjfelosztásra
vonatkozÓ bejelentés hiányos, a hiány pótlásáig az épúletrészenkéntihődíjfelosztás módja a korábbi
feloszlás alapján fog elkészülni. A mért hő felosztási és elszámolási módját a felhasználói közösség
egy fűtési időszakon belül nem módosíthatja.
megbízottja által aláírva kerülhet sor,

Afelhasználó/díjfizetó személyébenbekövetkezettváltozást mind a régi, mind az újfelhasználótdíjtizető
(igénybevevó) - igazolható módon - köteles a változás bekovetkezééétőlszámíÍott 15 napon 6elül a
szolgáltatónak írásban, az erre rendszeresített nyomtatványon bejelenteni,

A felhasználóldíjfizető személyében bekövetkezett változás

bejelentésnek tartalmaznia kell az új
felhasználó vagy a díjfizető személyénekazonosításához szükséges adatokat a felhasználási hely,
illetŐleg az épületrészpontos megjelölését és a változás időpontját, A távhőszolgáltató jogosult a
tulajdonváltozás igazolására alkalmas okirat bemutatását igényelni. A számlázás modósitasat a
bejelentésben megjelölt időponttól
ha a bejelentés az előirí határidón (15 nap) túl történik legkorábban a bejelentés beérkezésétkövető hónap 1. napjától lehet igényelni a távhöszolgáltatótól.

-

A tivhószolgáltatási díjat a változás idópontjáig a régi felhasználótdíjfizetó, a változás idópontjától az
új_ felhasználóldíjfizető fizeti. A bejelentési határidó élmulasztása eséténaz új felhasznalóhíjiizető a
díjat a régi felhasználóldi)fizető nevére kiállított számla alapján köteles megfizetni, a késedelmi kamattal
együtt.

A bejelentéshez be kell mutatni a bérleti, adásvételi vagy csereszerződést, közjegyzóijogerós végzést,
árverési jegyzókönyvet, illetve egyéb teljes bizonyító erejú okiratot, továbbá a távhószolgáitatás
mfrésgle szolgáló méróberendezések beazonosítási adatait és az elszámolásához szúkséges
mérőállás-adatokat,

A bérló, használó részéretörténö számlázáshoz a fentiek alapján csatolni szükséges a tulajdonos
és a bérlö, használó által atáírt 15 napnál nem régebbi együtte-s kérelmet, valamin1 aláírási
címpéldányt
(ha a tulajdonas vagy a bérlő, használó nem természetes személy),
Szolgáltató jogosult a változás-bejelentési kötelezettség elmulasztásával összefüggésben felmerüló
több]etköltségeit (eljárási illeték, végrehajtói költségtérítés,végrehajtási jog bejegyzésénekilletéke,
lakcímkutatás, egyéb) a mulasztó félre áthárítani.

A

vételezés átmeneti szüneteltetése esetén a felhasználó nem mentesül az alapdij fizetési
az alapdíj éves díj és független a tényleges

kötelezettség teljesítésealól, tekintettel arra, hogy
fogyasztás mértékétől.

6.5.

A közszolgáltatási

szeződések tartalmi követelményei

A kP_zs.z9lg{ltatásiszerzódések kötelezó tartalmi elemeit a 15712005, (Vlll. 15.) Korm. rendelet 3, sz.
mellékleteként kiadott Távhószolgáltatási Közüzemi Szabályzat 9. és 10. pontjaí határozzák meg.

Az

általános közszolgáltatási

táv_hószo_|gáltatás

szerződés mellékletét képezi a Dijtizetőí megállapodás, ami a
A díjfizetői me§állapodás fiiánya nem érinti a

díjának megfizetéséról rendelkezik.

díjfizetó fizetési kötelezettségét.

A szerződési ajánlatok kötelezó tartalmi elemeit részben jogszabály, részben jelen üSZ határozza meg.
Ezekről az egyeztetések során lemondani nem lehet,
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A szerződés lényeges tartalmi elemei:

.
.
e
.
.

azalapdíj meghatározásánál figyelembeveendő:
- az épUlet adatközló lapja szerinti - fűtött légtéríogat,illetve az azóta esetlegesen
bekövetkezett - légtérfogatot érintó épület átalakítás_ esetén az új légtérfelmérésérőlkészült
jegyzókönyv adatai;
egyéP felhasználó esetén a szerződés megkötésekor az épület hőteljesítmény-igénye, melyet
a szolgáltató határoz meg a korábbi hóadafok alapján, vagy az egyéti felhaszóáló mága koti le
a legnagyobb igénybe vehető teljesítményt;
a mérésszerinti elszámolás alapjául szolgáló hőmennyiségmérő-kör adatai;
a 9ljfize!9s Tó,dj?. (épületrészenkéntkülön-külön történó, vagy együttes), díjmegosztás esetén
a felosztás és költségviselés módja,
a szolgáltatásnak a szerződés megkötésekor érvényesára.

A szezódési ajánlatok egyéb tekintetben módosíthatók, azonban a szolgáltató egységes elszámolási
eltéró szerződési kitétel csak különösen indókolt esóioen a szolgáltató
99 s3alPz.9si.rendjétől
jóváhagyásával
képviselöje

6.6.

lehetséges.

Közszolgáltatásiszerződésektípusai

A közszolgáltatási szerádés a törvény szerint lehet általános és egyedi. Az általános közszolgáltatási
szerzódést a lakossági felhasználóval, az egyedi közszolgáltatási §ierződést az egyéb felhasinálóval
köti a szolgáltató,

6.6,1, Áttalános közszolgáttatási szenődés
Hőközponti vagy hófogadói mérésesetén

A szolgáltató a felhasználói hóközpontokban és a szolgáltatói höközpontokhoz tartozó hőfogadókban
méri és számolja el a szolgáltatott fűtési hőt. A hófogadói hőmennyiségmérők a hókozponti
hőmennyiség méró költségosztói.
HÓközponti

m§rés esetén a távhőszo|gáltató a szolgáltatás díját a közüzemi/közszolgáltatási
rendelkezéseinek megfelelóen a felhasználó vagy á díjfizetők részéreszámlázza.

szezódés

Abban az esetben, ha a felhasználó épületrészenkénti díjmegosztást igényel (Tszt. 44, § (1) bekezdés),
a távhószolgáltató köteles azt a felhasználó által a Vhr. 17lA-17lH. §-a alapján meghatározott, és a
távhószolgáltató részéremegadott díjmegosztási arányoknak megfelelően végrehajtani,

ÉpUletrészenkéntimérésesetén a távhószolgáltató az épületrésztávhőellátásának díját az egyes
használókna k, valam nt a d íjf izetők nek számlázza.

fel

i

A !ávhőszolgáltató épületrészenkéntimérésesetén az átadott hőmennyiséget a hóközpontban és a

hófogadó állomáson együttesen is mérheti. Ez esetben a hőközpontban mért hőmennyiség és az egyes
felhasználók épületrészeiben mért hőmennyiségek összessége közötti különbözet tet<inteteoeá'az
épület tulajdonosi közössége minősül felhasználónak. Egy hőközpont több épületrészt történó
kiszolgálása esetén a tulajdonosi közösségek ezt a különbözetet légköbméter arányosan osztják el.
A szolgáltatott és mért fűtési hó költségei megosztásának módját a felhasználói közösség ekhatározzák
meg, képviselöjük, illetve megbízottjuk azt - módosítás esetén - előre, minden évben a rÚtesi idószakot
1e,gelÖzó 60 nappa!, írásban köteles szolgá|tató rendelkezésére bocsátani. llyen döntés hiányában a
fűtési célúhö díjának szétosztása légtérarányosantörténik.

A költségosztó alapján történó felosztás általános feltételeit a 157t2005. (Vlll. 15.) Korm. rendelet
továbbiakban; Kormány rendelet) 17lA- 17lH §-ai határozza meg.

1,4

(a

A költségosztó alapján történő felosztás legfőbb szabályai:
a.)

A felhasználási helyen az egyes épületrészekre vonatkozó, fűtési célra felhasznált hómennyiség és
díjának megosztására szolgáló díjmegosztási arányok (a továbbiakban: a fűtési díjmegosztási arányok)

meghatározása a felhasználási hely tulajdonosi közösségének - társasház esetében a szervezetimŰködési szabályza|,|akásszövetkezetnél az alapszabály rendelkezéseivel összhangban meghozott döntése alapján a következő módokon történhet:
aa) az épületrészek fűtött légtérfogata alapján,
vagy ab) fűtési költségmegosztók alkalmazásával.
b.)

A fűtési díjmegosztási arányokat a tu|ajdonosi közösség egy elszámolási idószakra állapítja meg úgy,
|9gy a fűtési díjmegosztási arányok összege 10aoÁ. A fűtési díjmegosztási arányok egy elszámolási
idószakon belül nem változtathatók.
c.)

A fűtésidíjmegosztási arányok meghatározásához fűtési költségmegosztók akkor alkalmazhatók, ha
ca) a felhasználási hely külön tulajdonban vagy külön használatban attO eputetrészeiben felszerelt
valamennyi hóleadó készülék hőleadása azonos gyártmányú, egységes értékelésirendszerű fűtési
költségmegosztóval kerül meghatározásra, vagy a felhasználási hely külön tulajdonban vagy külön
használatban álló épületrészeiben a fűtési hófelhasználás költségmegositó funkciót' ellátó
hőfogyasztás-méróvel önállóan mérhető,
cb) afelhasználási hely valamennyi épületrészében,ahol az afalazat megbontása nélkül műszakilag
megoldható, a hóleadó készülékek hőleadása szabályozható,
cc) a fűtési költségmegosztó vagy a költségmegosztó funkciót ellátó fűtési hőfogyasztás_méró
felszerelését végző gazdálkodó szervezet a mérésipontosságot gyártói megfelelóségi tanúsítvánnyal

igazolja,
cd) a fűtési költségmegosztó vagy a költségmegosztó funkciót ellátó hófogyasztás-méró felszerelése
a vonatkozó jogszabályi és műszaki előírásoknak megfelelően történt,

ce) a fűtési költségmegosztókat a

felszerelésüket követően beavatkozás, leszerelés

megakadályozása céljából plombával látták el, és

cfl a fűtési költségmegosztók leolvasása, működőképességük és a plomba sértetlenségének
ellenórzése az elszámolási idószak végéna tulajdonosi közösség által meghatározott idópontig
megtörténik,

d.)

A felhasználó köteles gondoskodni - a közös használatú épületrészek kivételével - az épületrészekben
az elfogyasztott távhó, valamint meleg víz elszámolása érdekébenhiteles hómennyiségméró vagy
költségmegosztó felszereléséről
da) új csatlakozás esetén, ha az új épületben kerül kialakításra, vagy
db) ha az épületen az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló miniszteri rendelet
szeri nti je lentós fel

új ítást

va lós ítana k meg.

e.)

A fŰtési költségmegosztó,

továbbá a költségmegosztóra felszerelt plomba sérüléséróla díjfizető köteles
megsérült fűtési
költségmegosztó, továbbá a költségmegosztóra felszerelt plomba pótlásának költségeit a díjfizetó viseli.
Párologtatós fűtési költségmegosztó - a Vhr, 23lA. § (3) bekezdésében foglaltak kivételével- fűtési
költségmegosztóként nem alkalmazható,

haladéktalanul

h.)

a

tulajdonosi közösség képviselójét írásban tájékoztatni,

A

Ha a tulajdonosi közösség fűtési költségmegosztók alkalmazásáról döntött, akkor az elszámolási
időszakban igénybe vett fűtési hőmennyiségnek legalább 30%-át, de legfeljebb 1\o/o-átaz épületrészek
fútött légtérfogata arányában, a fennmaradó részétfogyasztásarányosan, a fűtési költségmegosztók
leolvasott adatainak alapulvételével és azoknak a Vhr. 6. sz. mellékletben meghatározott korrekciós
tényezőkkel történó módosításával számított értékei arányában kell az épületrészek között felosztani.
A fogyasztásarányos hányad épületrészekre történó felosztásának számítása során az egyes
épületrészekre fi§yelembe vett fajlagos fűtési hófelhasználás nem lehet nagyobb a felhasználási hely
faj lagos fűtés i hőfel haszná lása 2, 5-szeresénél.

15

KöltségosztÓs elszámolás esetén valamennyi hóleadó készüléketfel kell szerelni költségosztóval,
Ennek műszaki megoldását és költségeit - beleértve az esetlegesen szükséges átalakításokat - a
Felhasználó biztosítja, fedezi. A Felhasználónak az átalakítás megkezdése elótt előzetesen ki kell

kérnie a Távhőszolgáltató véleményét,hozzé4árulását. Amennyiben nem lehetséges fűtési
költségmegosztó felszerelése valamennyi hóleadó készülékre, akkor más költségosztási/

díjmegállapítási mód kerül elfogadásra.

Az épületrészre jutó íűtésidíjmegosztási arányt a felhasználási hely fajlagos fűtési hófelhasználásának

a

2,5-szerese

és az

épületrész fűtött légtérfogatának szorzatából számított hómennyiség

figyelembevételévelkell meghatározni, ha:
1. a díjfizető nem tette lehetővé a fűtési költségmegosztók
a,) felszerelését,
b) szerződésben meghatározott módon és időpontban történő leolvasását,
2. a díjfizető a fűtési költségmegosztót önkényesen leszerelte, vagy
3. a fűtési költségmegosztók leolvasása, vagy ellenórzése alkalmával megállapítható, hogy az
épületrész bármely fűtési költségmegosztója vagy az azokon elhelyezett plomba séruit.

A fűtési költségmegosztó meghibásodása esetén - a leolvasás adatainak rögzítése során - az adott

hőleadó készülék hőleadását a felhasználási hely azonos fekvésű és funkciójú helyiségeiben felszerelt
hóleadó készülékek hóleadásának átlagaként kell figyelembe venni, és a fűtési költségmegosztó
leolvasása vagy ellenórzése során észlelt meghibásodás tényének a leolvasást, ellenórzést végző által
írásban tórténó rogzítéséneknapjától kezdve az új vagy megjavított és plombával ellátott fűtési
költségmegosztó üzembe helyezésének napjáig kell alkalmazni.

j.)

A felhasználási helyen a használati melegvíz készítéséhezigénybe vett hőmennyiség és díjának
épületrészek közötti megosztására szolgáló díjmegosztási arányok (a továbbiakban: melegvízdíjmegosztási arányok) meghatározása a felhasználási hely tulajdonosi közössógének - társasház
esetében a szervezeti-működési szabályzat, lakásszövetkezetnél az alapszabály rendelkezéseivel
összhangban meghozott - döntése alapján a következó módokon történhet:
használati melegvíz-költségmegosztók alkalmazásával
használati melegvízköltségmegosztókon mért fogyasztási adatok alapulvételével,vagy
jb) az épületrészekbenfelszerelt melegvíz-kifolyócsapok számának alapulvételével,

ja)

a

Egy felhasználási helyen az épületrészekre megállapított használati melegvíz-díjmegosztási arányok
összege 100Yo, Az így szétosztott hőmennyiség a teljes használati mele§víz feimelégítésrefordított
hőmennyiségnek a cirkulációs hóveszteséggel csökkentett része. A cirkulációs hővesiteség kalkulált
érték,mely mérésre alapozott műszaki számítással kerül megállapításra. A cirkulációs hőveszteség az

épületrészek tulajdonosai között légköbméter arányosan kerülszétosztásra.
A használati melegvíz-költségmegosztó vagy az arra felszerelt plomba sérüléséróla díjfizető köteles a
tulajdonosi közösség képviselójét haladéktalanul írásban tájékoztatni. A megsérult használati melegvízköltségmegosztó,

továbbá a költségmegosztóra

felszerelt plomba pótlásának költségeit a díjfizető viseli.

Ha a melegvíz-díjmegosztási arányok meghatározása melegvíz-költségmegosztók alkalmazásával

kerül sor és

a)

a díjfizető nem tette lehetővé a használati melegvíz-költségmegosztó felszerelését,
szerzódésben meghatározott módon és időpontban történó leolvasását,
b) a díjfizető a használati melegvíz-költségmegosztót önkényesen leszerelte, vagy
a használati melegvíz-költségmegosztók leolvasása vagy ellenórzése alkalmával
megállapítható, hogy a használati melegvíz-költségmegosztó vagy ánnak plombája sérült,
akkor a tulajdonosi közösség az adott épületrészre alkalmazandó használati melegvíz-díjmegosztási
arányt határozhat meg, amely nem lehet nagyobb a felhasználási helyen a legnagyobb használati
melegvíz-felhasználástj épületrész melegvíz-felhasználásának 1,5-szeresénél és amely a használati
melegvíz-költségmegosztó felszerelésénekva9y leolvasásának megakadályozásától, önkényes
leszerelésétől vagy sérü lésénekmegállap ításától alkalm azandó.

c)

k.)

Ha a tulajdonosi közösség költségmegosztók alkalmazásáról dönt, akkor gondoskodnia kell a
költségmegosztók felszereléséról, működtetéséről, karbantartásáról, időszakos ellenórzéséról,
adatainak leolvasásáról, kiértékelésérólés a fűtési díjmegosztási arányok, valamint a melegvízdíjmegosztásiarányok kiszámításáról, továbbá viseli az ezekkel kapcsolatos költségeket.
A tulajdonosi közösség ezen feladatokat megbízott útján is teljesítheti.
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Az épületrészben felszerelt költségmegosztók alkalmazásának feltételeit a díjfizetó biztosítja, A díjfizető
köteles a tulajdonosi közösség képviselőjével vagy a megbízottal egyuttműk-odni.
A díjmegosztási arányok utólagosan csak számítási hiba esetén, a tulajdonosi közösség képviselójének

a !áyh{s1o]gáltatóttoz írásban történt bejelentésére módosíthatók. A díjmegosztási aiányok utóiagos
módosításáról szóló bejelentésról, a díjmegosztási arányok utólagos módosításáról, á módositás
okáról, tartalmáról és hatásairól a tulajdonosi közösség képviselője tájékoztatja a díjfizetőket,

Az önkormányzat rendeletében elszámolási mérónek minósített hómennyiségméró alkalmazása esetén
a részszámla akkor alapulhat távhószolgáltató általi statisztikai elemzéssel-(becsléssel) megállapított
energiamennyiségen, ha az adott időszakra vonatkozóan nem kerül sor
a) a hőmennyiségmérő leolvasására, vagy

Q y

al pont hiányában a felhasználó adatszolgáltatása keretében a hőmennyiségmérő
,
mérőállásának bejelentésére a távhőszolgáltatónál.

Mérésszerintitávhőszolgáltatásról

átalány szerintiszolgáltatásra

visszatérni nem lehet.

Amennyiben a lakások tulajdonosai a díjfizetók, a közgyűlésnek ki kell mondani azt, hogy a ,,díjfizetók
a szolgáltató által havonta megküldött számlát közvetlenül kötelesek kiegyenlíteni, válamint-a nem
fizetésből eredó következményeket vállalni",
Az egy szolgáltatói hőközponthoz tartozó ellátott épületek képviselóinek meg kell jelölni maguk közül
egy személyt, aki a szolgáltatás szabályozására vonatkozó kérdésekben intéákedni jogosult, Feladatai:

.
.
.
o
.

a szolgáltatás megkezdésének és befejezésének időtartamára vonatkozó igények jelzése;
a szolgáltatás minőségére vonatkozó igények jelzése;
az alapdíj meghatározásánál figyelembe vehetó fűtött légtérfogat hiteles adatainak felmérése;

a mérésszerinti elszámolás alapjául szolgáló hőmennyiségméró-kör adatainak megadása,
illetve ellenőrzése, ha az elszámolási hőmennyiségméró a szolgáltató tulajdonában van;

a felosztás és költségviselés módja.

A

közszolgáltatási szerzódés a felhasználói közösséggel, a díjfizetői megállapodás az egyes
épületrészek (lakások) tulajdonosaival (vagy bejelentett bérlóivel, használóival) jön létre. A
távhőszolgáltatási díjak számlázása az egyes épületrészek tulajdonosai (vagy bejelentett díjfizetói pl.
bérlő, használó, stb.) részéretörténik. A díjfizetési kötelezettség a szolgáltatás igénybevételévelis
létrejön, a szolgáltatás ellenértékéta díjfizetók kötelesek kiegyenlíteni. A díjfizető személyében
bekövetkezett változás a felhasználó és a szolgáltató között létre]ött közszolgáltatási szerzódés
módositását nem eredm

ény ez.

Ép ü tetré sze n ké nti m é rés e setén

Ha a távfűt9tt épület _vatgmenlv! épületrészében(lakásokban) a távhó egyedi hőmennyiségméróvel
mérhetó, a felhasználó a fűtési idószakban saját maga határozh-a$a meg a s/olgáltatás idejét, ftértékét,

Az egyéni hőmennyiségmérők beszerelése, hitelesítése, javítása a tulajdonos kötelezettsége,

6,6.2. Egyedi közszolgáltaásí szenődés
Az egyéb felhasználó, valamint a szolgáltató a polgári jog szabályai szerint egyedi közszolgáltatási
szerzŐdést köt a távhó folyamatos és biztonságos szolgáltatására, illetóleg ellenértékének
megfizetésére,

Az egyedjközszolgáltatási szezódés határozott időre
a szerződésben kell rögzíteni.
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-

legalább 5 évre - szól, ettől eltéró időtartamot

A szerzódés megkötésének feltételei:

. a közszolgáltatási szerződés megkötését indokoló körülményt a felhasználó vagy a
felhasználási hely tulajdonosa a szol§áltató részérejelezze;
. a helyjség feletti rendelkezési jogosultság hitelt érdemlően igazolt legyen (a jogosultságot
igazoló dokumentum rendelkezésre bocsáfása);
o a felhasználó egyértelmú beazonosításához szükséges adatok rendelkezésre bocsátása,
Az egyedi közszolgáltatási szerződés tartalmát a szerződő felek állapítják meg.

6.7.

Szerződésszegés

6.7.1. Szerződésszegés a szolgáltató részéről
A szolgáltató szerzódésszegó magatartásának eseteit a Tszt. 49. § (1) bekezdése az alábbiak
szerint sorolja fel:

a) a távhöszolgáltatást a közszolgáltatási szerződésben meghatározott idópontban nem
kezdi meg;
b) a távhót nem a közszolgáltatási szerzódésben meghatározott, illetőleg nem a tőle
elvárható módon szolgáltatja;
c) a távhő felhasználó részéretörténó szolgáltatását nem hitelesített méröeszköz
használatával végzi;
d) a távhószolgáltatás elóre tervezhetó munkák miatti szüneteltetéséről a felhasználót az
USZ-ben vagy a szerződésben elóírt módon és idóben nem értesíti;
e) felróható magatartása folytán a távhószolgáltatás megszűnik, vagy azta Tszt, 40-41, §aiban fog laltakon tú menőe n szü netelteti vagy korlátozza;
f) a távhószolgáltatás felfüggesztése esetén a felfüggesztési ok megszünteté§ére
l

vonatkozó írásbeliértesítésekézhezvételétkövető munkanapon a felhasználó részérea
távhószolgáltatást nem kezdi meg,

A szolgáltató szerzódésszegése esetén alkalmazható szankciókat a Tszt, 50-51. §-ai rógzítik.
E szerint az a)-d) és f) pontok esetében kötbérfizetés, e) pontban foglalt esetben alapdíj-visszatérítés
kötelezettsége terheli szolgáltatót.
A kötbér mértékea szerzódésszegéssel érintett időszakra vonatkozóan az adott szolgáltatás (fűté§,
vagy melegvíz) után fizetendó alapdíj 20%-a,

6.7.2. Szenődésszegés a felhasználók, díjfizetők részéről
A felhasználó, illetőleg a díjfizető részérőlszeződésszegésnek minósüló magatartásokat a Tszt. 49. §
(2) bekezdése határozza meg, míg az alkalmazható szankciókat a Tszt. 50-51. §-ai rógzítik.
6.7.2.1. A felhasználó, illetóleg díjfizető részéról szerződésszegésnek minósül, ha

a) aszerződésbenmeghatározotthóteljesítményttúllépi;
b) a távhő folyamatos és biztonságos szolgáltatását, illetőleg más felhasználó vagy díjfizető
szerzödésszerű távhóvételezésétzav arja vagy veszélyezteti;
c) a mérőeszközt vagy a méróeszköz hitelességéttanúsító jelet (fémzár, hitelesítési
d)
18

bélyegzés,matrica) megrongálja, eltávolítja vagy - amennyiben a méróeszköz olyan
helyiségben van elhelyezve, amelybe a felhasználó állandó bejutása, illetve felügyelete
biztosított - ezek sérülését,illetve hiányát a szolgáltatónak nem jelenti be;
a méróeszköz befolyásolásával vagy megkerülésévet - ideértve a méróeszköz vagy
annak hitelességét tanúsító jel megrongálását és eltávolítását is - távhót vételez;

a távhő díját nem vagy nem a szerzódésben meghatározott idóben fizeti meg;

e)

a korlátozási rendelkezéseknek nem tesz eleget;
a távhó vételezésétnem a Tszt. 38. § (2), (4), illetve (5) bekezdésébenfoglalt feltételekkel

0

9)

szünteti meg.

P

a),_ c)-d) és f)-9) pontokban meghatározott szerződésszegés esetén, valamint szerződés nélküli
távhófogyasztás esetén pótdíjfizetési kötelezettség terheli a díjfizetéskötelezettjét. A pótdíj mértékétaz
illetékes önkormányzatnakaz áralkalmazás és a díjfizetés feltételeit megállapító rendelete tartalmazza.
Amennyiben az önkormányzat rendeletben a pótdíj mértékérólnem rendelkezik és annak szolgáltató
általi meghatározását nem zárja ki, a pótdíj mértékénekmegállapítására irányad ó a 104t2011, Ú1.29.)
Korm. rendelet 17lE § (3) szerint a felhasználási hely fajlagos fűtési hőfelhasználásának 2,S-szerese.

A b) pontban meghatározott esetben a távhőszolgáltatás felfüggesztésre, illetőleg a közszolgáltatási

szeruödés felmondásra kerulhet.
c)-d) pontokban meghatározott szerzódésszegés esetén illetve, ha a díjfizetés kötelezettje a
távhőszolgáltatás díját az önkormányzatnak az áralkalmazás és a díjfizetés-feltételeitmegállápító
rendeletében.meghatározott határidőn túl, nem vagy késedelmesen fi2eti meg, a távhoszotgattátas
felfüggesztésére kerülhet sor.

A

i.0). P9.nP,an meghatározott szerzódésszegés esetén, továbbá, ha a díjfizetés kötelezettje a szolgáltató
iraéOeli felszólítása ell_enére a távhószolgáttatas díjái az áJecjetesseó tejartat követő Óo napofi netut
nem fizeti meg, a távhőszolgáltató a közszolgáltatáéi szerződést felmondh-atja.

Az Önkormányzat rendeletében előírtak szerint a szolgáltató a fűtési célúhóellátáshoz szükséges
hőmennyiséget és a használati melegvíz-szolgáltatási célútávhőszolgáltatást csökkentheti, -

A távhőszolgáltatás felfü99esztésével, valamint a felfüggesztés megszüntetésével felmerült költségeket
a _távhÓszolg,áltató jogosult a szezódésszegés elkövetójére átháiítani. A közszolgá|tatási szerzódés

nélküli távhőfogyasztás esetén - az ebből származő jogkövetkezményekért - áz érintett ingatlan
ingatlan-nyilvántartás

szerinti tulajdonosa felel.

A felhasználó/díjfizetó köteles lehetővé tenni a bejutást a távhószolgáltatás felfüggesztése céljából a
felhasználó/dilfizető jelen Üzletszabályzat 6.7 .2.1. c), d) pontjaiban Úeghatározoii-szerzódéssáegése
esetén, valamint az e.) pont esetén: ha a távhószolgáltatás díjátaz önkormányzatnakazáralkalmázás
és a díjfizetés feltételeit megállapító rendeletében meghatározott határidón túl nem vagy késedelmesen

fizeti meg.

6.8.

Aszolgáltatásfelfüggesztése

Többszintes lakóépület egy lakásának, vagy az egész épületnek a fűtés- és melegvíz szolgáltatása
megszüntetésének módjait a Tszt., Tszt Vhr., a Távhószolgáltatási Közüzemi Szabályzat, válamint a
szol gáltatás hel ye szeri nti ön kormányzat re ndeletben sza bály ozza,
Épületrészszolgáltatásból történő ideiglenes vagy végleges kikapcsolására vonatkozóan a felhasználó/

felhasználói közösség jogosult döntést hozni a jógszabáiyokban meghatározott feltételekkel,
egyidejŰleg a többi épületrészre vonatkozó szolgáltátási §araméter éó elszámolási feltételek
meghatározásával.

Ha a felhasználóldíjfizető a távhó folyamatos és biztonságos szolgáltatását, illetőleg más felhasználó
szerződés szerinti távhóvételezésétzavarja, vagy veszélyezteti, illetve egyéb szerzódésszegést követ
el, a szolgáltató a szolgáltatást felfüggesztheti (kizárhatja) Ha felhasznalóiailtizető a távhőszolgáltatás
felfüggesztése okának megszüntetéséről a szolgáltatóíírásban értesítette, áz értesítéskézheivételét
követő munkanapon a távhöszolgáltatást meg kell kezdeni.
IJa.vn9s_z9lg?l!9jó a közszolgáltatási

szerzódést felmondhatja, ha a díjfizetés kötelezettje a szolgáltató
írásbeli felszólítása ellenére a távhőszolgáltatás díjátaz es-ederessog lejártát követó 60 napoó netul
nem fizeti meg.

A Szolgáltató 60 nap elteltével- a felhasználói átvételt igazoló módon - értesítéstküld a felhasználónak
arrÓl, hogy
az esedékességtől számított három hOnap elteltével mely napra mondja fel a
közszolgáltatási szerződést és kapcsolja ki a felhasználót a szolgáltatásból.

-

L9

-

Amennyiben az értesítésbenmegjelölt határnapig a felhasználó fizetési kötelezettségének nem tesz
eleget, a határnapon a felhasználó közszolgáltatási szerződése megszűnik, a távhószolgáltatásból
kikapcsolásra kerül,

A kikapcsolást és a közszolgáltatási szerződés megszűnését követően a további távhőszolgáltatás
feltétele sorrendben a behajtással kapcsolatos költségek, a késedelmi kamat és az osszes lejárt
díjhátralék kiegyenlítéseés újtávhőszolgáltatási közszolgáltatásiszerzódés

megkötése.

Díjhátralék késedelmes megfizetése miatti szolgáltatás felfüggesztés (kizárás) esetén legalább kettő
- kell együtlesen eljárni.-

fónek (szolgáltató vagy megbízottja)

A szolgáltatás megszüntetésekor a felhasználóval hátraléka nagyságáról az eljáró személyek nem
vitatkozhatnak, engedményt nem adhatnak,

- az adott napon készült folyószámla- kivonat alapján megállapított - teljes
tartozásának megfizetése esetén a szolgáltatás felfüglesztésére nem kerül sór,

A felhasználó helyszíni

vagy.visszakötés után
|(pl.!.irir_al
vízfolyás, légtelenítés,

a szerelő köteles a tevékenységgeljáró esetleges rendellenességeket
csöpögés) elhárítani,

Amennyiben a kikötést követően hátralékos felhasználó rendezi valamennyi tartozását (tőke, kamat,
behajtási költségek, ki- és visszakötés díja), a kifizetést követő munkanapoá a távhőszotEjaltatast meg
kell kezdeni.

A távhószolgáltatás felfüggesztésével,valamint a felfüggesztés megszüntetésével felmerült költségeket

a távhószolgáltató jogosult a szerződésszegés elkövetójére áthárítani. A közszolgáltatási szezódés
nélküli távhófogyasztás esetén - az ebből származó jogkövetkezményekért - az érintett ingatlan
ingatlan-nyilvántartás szeri nti tulajdonosa felel.

6.9.

A közszolgáltatási

szerződés felmondása

A 9z_olgáltató a közszolgáltatási
(49.§-51/A.).

szerződést csak a Tszt.-ben meghatározott esetekben mondhatja fel

Törvény biztosítja, hogy a lakosságifelhasználók közössége az általános közszolgáltatási
- meghatározott feltételek fennállása esetén * 30 napos felmondási idóvel felmondhatja.

szeződést

Az általános közszolgáltatási szerzódés felhasználó általi felmondásának feltételeit a Tszt. 38, §-a, és
a 15712005 (Vlll. 15.) Korm. rendelet 3, sz. mellékleteként kiadott Távhőszolgáltatási Közüzemi
Szabályzat 27 . pontla határozzák meg.
szerződést az egyéb felhasználó a szerzódésben meghatározott - más
rendelkezés hiányában 6 hónapos - felmondási idóvel mondhatja fel. Az egyedi közszolgáltatási
szerzódés felmondása csak fűtési időszak utolsó napjára szólhat.

Az egyedi közszolgáltatási

A szerzódés felmondását szolgáltató írásban igazolja vissza, amelyben tájékoztatja a felhasználót a
felmondásból eredő műszaki és pénzügyi kötelezettségekről is.

Amennyiben a felhasználó több önálló ingatlant ellátó hőközpontból kapja a hóenergiát, a szerzódés
felmondásának jogát mind a hőközpont elhelyezésére szolgáló, mind a kapcsolt épületek felhasználói
közössége - képviselője útján - csak együttesen gyakorolhatja,
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7. fejezet: oÍuRzÁssAl KAPcsoLATos RENDELKEZÉSEK
7.1.

Általános szabá|yok

A Tszt. 57lD.§ rendelkezései szerint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott
távhószolgáltatás (fűtés és használati melegvíz) díját - mint legmagasabb hatósági árat--, a hatóságiár
szerkezetét és alkalmazási feltételeit a Magyar Energetikai és Kózmű-szabályozási Hivataljavaslatának
figyelembevételóvel az energiapolitikáért felelős miniszter rendeletben állapítja meg (a továbbiakban:
miniszteri rendelet).

A

távhőszolgáltatás csatlakozási díjának megállapítását és megváltoztatását a távhószolgáltató
kezdeményezésére,a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal döntését követóen, valamint
a miniszteri rendeletben nem szabályozott ár alkalmazási feltételeket a települési önkormányzat
rendeletben határozza meg.

A szolgáltató a rendszeres számlázási tevékenységekor a távhőszolgáltatás árát a miniszteri rendelet
alapján halározza meg, amely díjtételekre külön kerül felszámításra a mindenkori áía összege.

A

miniszteri rendelet szerinti érvényesárak alkalmazása külön szerződésmódosítást nem igényel,
azokat a szolgáltató a hatályba lépéstkövetően köteles alkalmazni, de a felhasználót értesítiaz
árváltozás tényéról.

Amennyiben a miniszteri rendelet szerinti új ár hatályba lépéseután tervezett első leolvasás a
felhasználónak felróható okból kétszeri kísérlettelnem hajtható végre, vagy írásbeli felhasználói
bejelentésből nem állapítható meg a számlázás alapjául szolgáló méróállás, a számlázásnál az
árváltozás hónapjának utolsó napjával, mint osztónappal lehet az árváltozást megelőző és követő
leolvasási adatok különbségét áralkalmazás szempontjábót idóarányosan megosztani.

7.2.

Atávhőszolgáltatáslakosságidíjtételei

A távhőszolgáltatás lakossági díja alapdíjból, hődübólvalamint használati melegvíz díjból áll.
A szolgáltató által kiszámlázott használati melegvíz készítéséhezfelhasznált víz- és csatornahasználaíi
díj megegyezik az ellátási terület szerinti illetékes vízszolgáltató által alkalmazott díjtételekkel.

7.2.1. Alapdíj
Az alapdíj naptári évre megállapított éves díj, amelynek 1l12-ed részéta felhasználóldíjfizető havonta
köteles megfizetni Az alapdíjat a fűtés szempontjából figyelembe vehető helyiségek légtérfogata (lm")
után, kell megállapítani és megfizetni.

A felhasználónak az alapdíjat az általános közszolgáltatási szerzódés fennállása alatt, a szolgáltatott,
illetóleg a vételezett hőmennyiségtől és a fűtési hődíjtól függetlenül kell megfizetnie, akkor is, ha a
felhasználói berendezések hibája vagy alkalmatlansága miatt nem teljesíthetó a szolgáltatás, ha távhőt
nem vételezett, ha a Szolgáltató a felhasználó szerzódésszegése miatt a távhőszolgáltatást
felfüggesztette, vagy a Szezódést felmondta.
Ha a felhasználó év közben köti meg vagy mondja fel a Szerzódést, a szerződéskötés, illetve felmondás
évébena naptári évre számított alapdíjnak csak az arányos részétkell megfizetnie,
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A lakossági és egyéb felhasználó esetében az alapdíjat az alábbiak szerint kell meghatározni:
a) fűtés használása esetén a fűtésre vonatkozó alapdíjat,
b) melegvíz felhasználása esetén a melegvízre vonatkozó alapdíjat,
Az alapdíj összetevői:
a) a távhószolgáltató általvásárolt hő teljesítmény díja,
b) a távhőszolgáltató saját hótermeló létesítményénektüzelőanyag nélküli
üzemeltetési és fen ntartási költségei (saját teljesítménydíj ),
c) a távhószolgáltatót távhó vezetékének és tartozékainak, valamint az általa
üzemeltetett hóközpontoknak az üzemeltetési és fen ntartási költsége,
d) a használati melegvíz mennyiségétmérő mellékvízméróküzemben
tartásának és idószakos hitelesítésénekköltségei,
e) a szolgáltató tulajdonában lévő hőmennyiség mérók üzemben tartásának és
időszakos hitelesítésénekköltségei.
f) az üzemeltetés és a fenntartás során szükségszerűen elfolyt viz dija,
g) a tartós működéshez szükséges távhőszolgáltató nyereség,"

7.2.2. Hődü
A szolgáltatott illetőleg a vételezett hómennyiség elszámolásának alapja a szolgáltató tulajdonában lévő
- felhasználói hóközpontokba vagy a szolgáltatói hóközpontokba, vagy a hozzá tartozó hófogadóba
beépítetthiteles hómennyiségmérő állása, ha az önkormányzat rendelete másképp nem rendelkezik,

-

A

hódú számlázása és megfizetése- a szolgáltató és a felhasználó eltéró megállapodása vagy az
önkormányzat rendeletének eltóró rendelkezése hiányában - külön-külön épületrészenkénttörténik, Az
épü letrészek felhaszná ló i, d íjfizetői kötelesek a d íjak kiegyen ítésére.
l

A hőmennyiségmérók a fűtési időszakban, havonként - a hónap 25. és 31. napja között
leolvasásra adatrögzítés és ellenőrzés céljából.

-

-

kerülnek

A hódíj, a fűtési hődíj és a melegvíz hődíj hatósági árasak, összetevóik:
a) a távhószolgáltató általvásárolt hő hódíja,
b) a távhószolgáltató általelóállított hó túzelőanyag költsége,
c) a számítással meghatározott hálőzati höveszteség,
d) a szükségszerűen elfolyt víz hőtartalmának ellenértéke,
e) a saját tulajdonú fútöművek és a lakossági felhasználókat ellátó
hőközpontok villamos energ ia felhasználása.

7.2.3. HasznáIati melegvíz-szolgáItatás és vizfelmelegítési-szolgáItatás díja
Amennyiben a használati melegvíz-felhasználás az épületrészben/felhasználási helyen (lakás,
helyiség) mérhetó,- a szolgáltató és a felhasználó eltérő megállapodása vagy az önkormányzati
rendelet eltéró rendelkezése hiányában - a felhasználási helyre vonatkozóan a szolgáltatás
elszámolása a leolvasott hiteles mérőóra adatok alapján történik.

Amennyiben a felhasználó a melegvízmérók leolvasása, ellenórzése, cseréje, hitelesítése, javítása, a
szolgáltatás megszűntetése érdekében a szolgáltató vagy megbízottja épületbe, ópületrészbe való
bejutását nem biztosítja, a szolgáltató jogosult a Tszt. 51, §. (8) bekezdésében meghatározott eljárást
kezdeményezni, felmerült költsége és kára megtérítésétkérni, továbbá az önkormányzati rendeletben
meghatározott városi átlagnak megfeleló mértékűfelemelt díjat leszámlázni.
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-A használati melegvíz díjának meghatározása:
A fizetendó hódíj a felmelegítésrefordított hőmennyiséggel (GJ), ezzel a felmelegített víz

hőmérsékletével("C) arányosan változik, A használati melegvíz hódíját a szolgáltatói
vagy felhasználói hőközpontban vagy épületrészbenmegvalósított hitelesen mért, a
használati melegvíz felmelegítésérefordított hőmennyiség (GJ) után kell megfizetni. Ezt
a hőmennyiséget a hőközponthoz kapcsolódó fogyasztók egyedi, hitelesített használati
melegvíz mérőin mért melegvíz mennyisége (m3) után kell szétosztani. Amennyiben a
felhasználó egyedi melegvízméróvel nem rendelkezik, úgy az általa elfogyasztott
vízmennyiséget a szolgáltatói vagy felhasználói hőközpontban mért összes
vízmennyiség (m3) és a mértfogyasztók össz fogyasztásának különbségéből (maradvány
víz), a méretlen fogyasztók számának reá jutó hányadával kell számolni.

-A használati melegvíz díjának összetevői:
a) az elfogyasztott használati melegvíz elóállításához szükséges víz felmelegítésidíja

b)

c)

az

elfogyasztott használati melegvíz elóállítására jutó közvetett költségek és

ráfordítások összege
legfeljebb 8% fedezeti hányad

d) felosztás külön költsége

-

ha

a

használati melegvíz előállításához felhasznált

hómennyiség külön méréseadott hőközpontban még nem biztosított
e) a rendszer működtetéséhez szükséges víz- és csatornadíj

f) környezetterhelési

díj

-Az elfogyasztott használatí melegvíz mennyiségénekelszámolási idószakonkénti meg nem adása nem

mentesíti a felhasználót

a díj idóbeni

megfizetése alól. Adatszolgáltatás elmaradása esetén a
A késóbbi sikeres adatszolgáltatáskor

szolgáltató a fogyasztó korábbi átlagfogyasztását számlázza.
kerül sor a mért fogyasztás szerinti korrekcióra.

7.2.4. HasznáIatí melegvíz-szolgáltatáshoz kötődő víz- és csatornahasznáIati díj
Közüzemi ivóvíz felhasználásával biztosított melegvíz-szolgáltatás esetén, közüzemi ivóvíz víz- és
csatornahasználati díjat az előző pontban fogtaltak szerint számlázza szolgáltató. A közüzemi ivóvíz
számlázás kizárólag ön kormányzati rendelet e lő írásá n ala pu lhat.

7.3.

Leolvasások; a számlázás rendje és módja

7.3.1. Fűtésszolgáltaás
Leolvasás: a szolgáltató a fűtósi idószakban minden hónapban leolvassa a hóközponti és hőfogadói
hómennyiségmérőket; ezen a felhasználói közösség képviselője kérésérerészt vehet. A szolgá|tató

lehetóvé teszi, hogy az elszámolás alapjául szolgáló méró állását a megbízott igényénekmegTelelően
ellenőrizhesse a leolvasás időpontjától függetlenül is.

Elszámolási idószak:

-

FgyeOi fűtésmérésesetén egy naptári hónap, a méró tényleges fogyasztási adatai havonta
kerülnek leolvasásra
Költsg_9os;tós ép,ül9tb9ry minden év szeptember 15. napjától a következó év május 15-ig
terjedő idószak. (fűtési idószak)

Elszámo!ás: Alapja a hóközpontilhófogadói

elszámolási főmérő állása.

számlázás

Havi elszámolás esetén a Szolgáltató a hődíjat az elszámolás alapjául szolgáló hiteles
hőmennyiségmérőn mért, ténylegesen felhasznált hómennyiségnek megfelelően síámlázza ki.
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Hosszabb elszámolási idószak esetén a Szolgáltató két elszámolás között
részérehavonta részfizetési(előleg) számlát állít ki.
Fűtött légtérfogatalapján:
a felhasználóldljfizetö

-

a felhasználóUdíjfizetók

havi elóleget fizet két elszámolási időszak között

vagy

a havi tényleges fogyasztás adatai alapján a tárgyhót követő hónapban, utólag fizeti meg a
hódíjat,

Költsógosztóval

-

rendelkezó felhasználó/díjfizetó esetén:
elóleget fizet két elszámolási idószak között vagy,

a havi tényleges fogyasztás adatai alapján a tárgyhót követő hónapban, utólag fizeti meg a
hódíjat.

Egyedi hómennyiségmérő alapján:

Felhasználóldíjfizető

a

havi tényleges fogyasztás adatai (megmért hőmennyiség) alapján,

tárgyhónapot követő hónapban, utólag fizeti meg a hődíjat.

A

a

részszámlákban (előlegszámla) számlázott távhószolgáltatási díjak és a ténylegesen mért

hőfelhasználás különbözetét
számlában elszámolja,

Aa

Távhőszolgáltató a fűtési időszakot követően, évente egyszer elszámoló

elszámoló számlát (amely

az óves

hófogyasztás függvényében egyaránt tartalmazhat

díjvisszatérítést
vagy többletfizetési kötelezettséget) annak a tulajdonosnak vagy díjfizetőnek küldi meg
a szolgáltató, aki az elszámolás idópontjában a szolgáltatóval közszolgáltatásijogviszonyban
áll.

Szol gáltató az épü letrészen kénti felosztás szám lá it:
fűtési időszakot követó két hónapon belül köteles elkészítenivagy
az elszámolási időszak (fűtési időszak) adatainak átvételét követő 45 napon belül.

Egy elszámolási idószak alatt a felosztási mód nem változtatható meg.

Az épület, építmény,épületrész tulajdonosa és a bérlő vagy a használó együttes kérelmérea
távhőszolgáltató

a d'ljat közvetlenül

a bérlő vagy a használó részéreszámlázza.

7,3.2. Melegvíz-szolgáItatás
Leolvasás: A használati melegvíz felhasználás elszámolása alapjául szolgáló - egyes lakásokban,
nem lakás céljára szolgáló helyiségekben lévő és a felhasználóldijíizető tulajdonában lévő mellékvízmérőkadatait a felhasználó képviselóje, vagy a díjfizetók havonta kötelesek szolgáltatni, a

szolgáltató által rendszeresített és a számlával kézbesítettúrlapon, melyen fel van tüntetve a leolvasás
dátuma. Az adatszolgáltatás elmaradása nem mentesít a fizetési kötelezettség alól. Amennyiben a

használati melegvíz-felhasználásról tárgyi hónapban

a

felhasználó részéről nem érkezik

adatszolgáltatás, úgy a szolgáltató a hasonló idószak átlagfogyasztását számlázza.

A

mérők ellenőrzó leolvasását, fenntartását Szolgáltató helyszíni leolvasás ú§án végzi évi egy

alkalommal, melyet a felhasználó köteles lehetővé tennitávhőszolgáltató

részére.

Elszámolás: lakásban (épületrész) lévó melegvíz-mérók, fómérők illetve almérőn mért fogyasztás

alapján történik.

Felhasználóldíjtizető változás esetén az elszámoló méró szolgáltató által történt leolvasását az előző
és az új felhasználó/díjfizetó együttes és írásbeli nyilatkozata pótolja.
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Számlázás:

a

az egyes díjfizetők részéretörténik a tárgyhavi számlán;

felhasználók vagy

a

melegvízméró mérésitényadata a kiállított számlán szerepel.

A vízmelegítésiszolgáltatás esetén a felhasználók a használati melegvíz előállításához felhasznált

ivóvíz és csatorna-használati díjat a víz- és csatorna közmű szolgáltató felé egyenlítik ki, Szolgáltató
részérea használati melegvíz előállításához felhasznált ivóvíz mennyiségi adatait a víz- és csatorna
közmű szolgáltató megbízottja nyújtja
Használati melegvíz-szolgáltatás esetén felhasználók a használati melegvíz előállításához felhasznált

ivóvíz és csatorna-használati díjat a Távhőszolgáltató felé egyenlítik ki, Szolgáltató rószére a felhasznált
használati melegvíz mennyiségi adatait felhasználó/dijfizető vagy képviselójük nyújtja,

Két leolvasási idószak között

felhasználó/díjfizető

által rendelkezésre bocsátott

Távhószolgáltató általi leolvasásig vélt fogyasztási adatnak tekinti.

adatokat

Amennyiben felhasználó/díjfizetó az elöleg meghatározásához fogyasztási adatot nem bocsát
rendelkezésre, úgy Távhőszolgáltató az elózó időszaki átlagfogyasztás alapulvételével állítja ki a
számlát,

A díjfizető személyébenbekövetkező változás esetén, amennyiben az új dijfizetó nem ad meg vélt
fogyasztási adatot, az első leolvasásig 4 m3 /hó mennyiség kerül kiszámlázásra.

Felhasználóldijfizető

változás esetén -a bejelentéssel egyidejűleg

- az

előző

és az

új

felhasználónak/díjfizetónek közösen kell nyilatkozni az elszámoló mérő(k) állásáról és a méróhely
állapotáról. Ennek hiányában Távhőszolgáltató helyszíni ellenórzéssel győződik meg a fogyasztási
adatok valódiságáról. Ennek érdekébenfelhasználó/díjfizetó elóre egyeztetett időpontban köteles
biztosítani a felhasználási helyre történó bejutást, a méró ellenózését.

7.3.3, Számlaadási kötelezettség
A számlákra vonatkozó jogszabály elóírásainak betartásával a szolgáltató felhasználási helyenként, a
távhőszolgáltatásért f izeten dő ellenértékról szám lát ál ít ki.
l

Abban az esetben, ha a számlázás megkezdéséig (lakossági felhasználók esetében a tárgyhót
megelóző hónap 28. napjáig) a felhasználó és a pénzintézet között létrejött megállapodásról

(felhatalmazásról) a pénzintézetnem értesítiszolgáltatót, szolgáltató a felhasználót készpénzfizetőnek
tekínti, és a számlához készpénzátutalási megbízást (csekket) mellékel,

7.3.4, A számlák kézbesítése

A

szolgáltató a kibocsátott számlákat havonta kézbesíti a felhasználó, díjfizetők részére.Ha a
felhasználó/díjfizető a felhasználási hely címévelmegegyező számlázási, vagy levélcímre kéri a
kézbesítést,akkor Távhószolgáltató

a

kibocsátott számlákat

felhasználó/d íjfizető levélszekrényébekézbes íti.

-

saját kézbesítéskeretében - a

Ha a felhasználő a felhasználási hely címével nem megegyezó számlázási, illetve levélcímrekérí
írásban a kézbesítést,akkor szolgáltató a számlát - az írásbeli kérelemben meghatározott számlázási
cím rögzítésétkövetó hónaptól - erre a címre kézbesíti.
Külföldre történő kézbesítésesetén a kézbesítéspostai díját,
felhasználónak előre meg kell fizetnie.

a kézbesítésvárható

idótartamára,

A távhőszolgáltató köteles a számla felhasználó részéretörténő eljuttatásáról oly módon gondoskodni,
hogy a számla kiegyenlítésérea felhasználónak, illetve a díjfizetőnek a kézhezvételtől számítva
legalább 15 nap rqndelkezésére áIljon.
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7.4.

Atávhőszolgáltatásellenértékénekkiegyenlítése

A felhasználók a távhőszolgáltatás ellenértékéta számlán feltüntetett fizetési határidőig kötelesek
kiegyenlíteni.

A számla ellenértékeazon a napon minósül kiegyenlítettnek, amelyik napon annak összege a
szolgáltató bankszámláján jóváírásra, illetve pénztárába befizetésre kerül,
Alaptalan számlareklamáció a fizetési határidőt nem módosítja. Jogos számlareklamáció esetén a
módosított fizetési határidőt a korrekciós számlán kell feltüntetni.
A fizetési kötelezettség teljesítésefüggetlen a felhasználó által megválasztott fizetési módtól. A
fizetési hatá rid őt követó kiegye n ítéskésedel mes f izetésnek m nősú l.
l

i

Pénzintézeten keresztül történó kiegyenlítésesetén a fizetési határidőt nem módosítja:

o
o
r
.
.
.
7.5.

a megbízás visszavonása, módosítása;
ha az esedékes számla összege limit feletti;
ha a pénzintézet a felhasználó azonosítóját (ügyfélszámát) hibásan tartja nyilván;
ha a számla összege fedezethiány miatt nem utalható;
hq a pénzintézet a benyújtott terhelést, elózetes értesítésés egyeztetés nélkül, technikai okok
miatt nem fogadta;

F?.a pénzintÉzeta felhatalmazásról, illetve az ügyfél folyószámlaszámának megváltozásáról, a
felhatalmazás érvényességiidejéról szolgáltatóf hem éitesítettea terhelés benyrijtása elótt.

Díjfizetésimódok

7.5.1. Pénztári befizetés
Ha a felhasználó a számlát a szolgáltató pénztárában kívánja kiegyenlíteni, akkor a pénztáros a
készpénzátvételét köteles átvételi elismervény kiáll ításával igazolni.

7.5.2, Postán töfténő befizetés
Belfóldi postautalványon történő feladás esetén, ha arról hiányzik a beazonosításhoz és jóváíráshoz
szükséges információ (név, cím, ügyfélszám, fogyasztási hely, számlaszám, időszak, stb.), akkor
szolgáltató tudakozványt köteles, az összeg postai telepítésétkövetó két munkanapon belül, a
feladónak elküldeni.

Ha

a

postán történó befizetés

a

szokásos telepítésiidóig nem kerül jóváírásra

bankszámláján, akkor szolgáltató, felhasználó kérésére,köteles erről az igazolást kiadni.

a

szolgáltató

A szolgáltató a postára adott, de hozzá be nem érkezett befizetések ügyében eljárhat felhasználó
helyett, ha a felhasználó szolgáltató rendelkezésérebocsátja a feladóvevényt, vagy annak hiteles
másolatát és megfizeti az eljárás ügyviteli díját.

7.5.3. Lakossági folyószámláról történő kiegyenlítés
Bankszámlával rendelkező íelhasználók/díjfizetők a pénzforgalmi szabályok elóírásai alapján

kétoldalú megállapodásban rögzített módon:

o
o
.

azonnali beszedési megbízással,
határidősmegbízással,
átutalással
rendezheti k az esedékes kézbes ített) szá
(
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m

lákat.

Lakossági folyószámláról csak a pénzintézetértesítésétkövetóen, a felhatalmazás érvényességének
idópontjától kerülhet sor fizetésre. Ha a számlázás megkezdéséig (a tárgyhót megelóző hónap 28,
napjáig) a pénzintézet nem vagy nem a pénzforgalomról szóló elóírásoknak megfelelően értesítia

szolgáltatót
fel

a

megbízási szeződés megkötéséról vagy módosításáról, akkor

használót/d íjfizetőt készpénzfizetónek teki nti.

a

szolgáltató a

Ha a számlázás megkezdéséiga felhasználó vagy a pénzintézet nem értesítia szolgáltatót a megbízási
szeződés megszúnésérőlvagy felfüggesztéséről, illetve arról, hogy a megbízás fedezethiány miatt nem
teljesíthetó, akkor felhasználónakldíjfizetönek a kézbesített számla alapján kell gondoskodni a
határidóre történő kiegyen ítésről.
l

Taftós fedezetlenség (3 hónap) esetén a szolgáltató a felhasználót/díjfizetőt készpénzfizetőnek tekinti,
A pénzintézetnekadott megbízás módosítása - új felhatalm azás - nélkül, és az erról szóló pénzintézeti
értesítésmegküldéséig a szolgáltatónak nincs jogosultsága másik vagy rij felhasználási hely esedékes
számláit benyújtani a pénzintézethez.
Nincs lehetőség arra, hogy a szolgáltató:
a nem teljesített megbízásokat (a visszautasítás okától függetlenül);
a tárgyhót megelóző idószak számláit;
a tárgyhót érintó korrekciós számlákat;
a felhasználó változással összefüggő számlákat
benyújtsa a felhasználó folyószámláját vezető pénzintézetnek,llyen esetben a számla kiegyenlítéséről
a felhasználónak/díjfizetónek, egyéb módon (például a banknak adott egyedi megbiiással) kell

.
o
o
.

gondoskodnia.

Lakossági folyószámláról történő kiegyenlítésfeltételeit a felhasználóldíJfizető és a pénzintézetközött
létrejött megállapodás rögzíti. Az ilyen megbízással kapcsolatos ügyek intézésenem tartozik a
szolgáltató hatáskörébe. Eszrevétel, kifogás, vagy panasz esetén közvetlenül a bankhoz kellfordulni.

Fedezethiány esetén a levonás meghiúsulása nem eredményezi szolgáltató ismételt megterhelési
igényét, igy az érintett felhasználó/díjtizeíő csekken, illetve pénztári befizétésselis teljesíthet.-

7.5.4. Szocíális és egyéb jogcímen nyújtott támogatás jóváírása
A szociális és egyéb jogcímen nyújtott támogatás nem minósül készpénzjuttatásnak, ezért a támogatás

összegének jóváírása,

a

támogatást megállapítő határozat rendelkező részébenmeghatározott

feltételek, illetve a támogatás összegét folyósító rendelkezéseinek betartásával, történik.
Ha a felhasználónak/díjfizetőnek a szolgáltató felé

o
.

a támogatás összegét az esedékes díjak részbeni, vagy teljes
kiegyenlítésérekell fordítani;
van tartozása, qkkol a támogatás összegét felhasználói befizetésként kell kezelni és a tartozás
csökkentésére kell felhasználn i,
nincs tartozása, akkor

A támogatás összegének jóváírását (akár számlában, akár hátralékra) csak az után tudja megkezdeni
a szolgáltató, ha az támogatást megállapító határozatot, vagy a folyósító rendelkezéseit írásban
megkapja és a támogatás havonkénti, vagy teljes összegét - jogosultak szerint részletezett módon - a
folyósító szolgáltatónak átutalta,
A szociális és egyéb jogcímen nyújtott támogatás a kibocsátott számlák esedékességét,a felhasználó

díjfizetésikötelezettségét nem érinti, erre való hivatkozással felhasználó a díjfizetéstnem tagadhatja
meg, és nem mentesülhet a késedelmes fizetés következményei alól.
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7.6.

A késedelmes fizetés és következményei

Ha a felhasználó/díjfizetó a szolgáltatás ellenértékétnem a közszolgáltatási szezódésben, illetve nem
a számlán feltüntetett határidóig fizeti meg, vagy csak részben egyenlíti ki, késedelembe esik.

Szolgáltató az| a befizetést tekinti határidóben teljesítettnek, mely a fizetési határidőig bankszámláján
jóváírásra kerül, vagy amelyet a fizetési határidóig a pénztárában befizettek.
nem tulajdonosa a felhasználási helynek, akkor a szolgáltató, a felszólító levél
másolatának vagy az egyenlegközlő megküldésével, az általa ismert tulajdonost is értesítheti.
Ha a felhasználó/díjfizető

A szolgáltatót nem terheli felelósség azért, ha a felszólító leveleket a posta nem a küldeményekre
vonatkozó elóírások szerint kézbesíti.

Késedelmes fizetés esetén a felhasználőldíJfizető a számlatartozáson (főkövetelésen) kívül köteles
megfizetni a Ptk. szerinti késedelmi kamatot, valamint a szolgáltatónak a késedelmes fizetés miatt
felmerült egyéb költségeit (felszólítások postai díja, perköltség, címkutatás költsége, tulajdoni lap
beszerzésének költsége, a végrehajtási eljárás költségei, behajtói sikerdíj stb.).

A késedelmi kamat a fizetési határidőt követő naptól esedékes. A kamatfizetési kötelezettség akkor is
fennáll, ha a kötelezett késedelmétkimenti.

Késedelmes fizetés esetén a szolgáltató jogosult:

e
.
o

megindítaniabehajtásieljárást;
intézkedni a szolgáltatás felfüggesztése iránt;
a közszolgáltatási szeződést felmondani, ha a díjfizetéskötelezettje a szolgáltató írásbeli
felszólítása ellenére a távhőszolgáltatás díját az esedékességlejártát követő 60 napon belül
nem fizeti meg.

Ha a felhasználó, illeWe a díjfizető a számla ellenértékéta pénzforgalmi szolgáltatást nyújtónál fizetési
számlára történő készpénzbefizetéssel egyenlíti ki, a fizetési késedelem jogkövetkezményei legkorábban
a késedelembe eséstől számított második naptól alkalmazhatók.
Ha a felhasználóldíjfizető több tartozása áll fenn, és a teljesítésnem fedezi valamennyi tartozást, akkor
a befizetést a Ptk. 6:46.§-a előírásainak megfelelő sorrendben kell a követelések fedezetére fordítani.

Amennyiben a befizetés nincs,,nevesítve", ú9y először a felhasználó/díjfizető legrégebbi tartozása kerül
kiegyenlítésre.

Ha a felhasználóldíjfizetó kamattal és költséggel is tartozik vagy a hivatkozott követelés már korábbi
befizetésból kiegyenlítésrekerült, és a fizetett összeg az egész tartozás kiegyenlítésérenem elég, azt
elsósorban a költségre, utána a kamatra és végül a fötartozásra kell elszámolni, ha a jogosult eltéröen
nem rendelkezett és egyértelmü szándéka sem ismerhetó fel,

A felhasználóldijfizelő a szolgáltató hozzájárulása nélkül is törlesztheti tartozását. A részteljesítés
azonban nem mentesíti a felhasználó/díjfizetó a késedelmes fizetés és a szeződésszegés
következményei alól.

A tartozás rendezése érdekében, a felhasználóIdijíizetői együttmúködés és kelló garancia

esetén,

szolgáltató részletfizetési megállapodást köthet a felhasználóldí]fizető. A részletfizetésimegállapodás
mindig egyedi, figyelembe véve a hátralékos körülményeit.

Ha a felhasználóIdijíizető nem vagy nem a részletfizetési megállapodás szerint törleszti a tartozást,

akkor szolgáltató jogosult:
a megáll4podás külön értesítésnélkütifelmondására;
a behajtási eljárás folytatására, megkezdésére
további részletfizetésimegállapodás megkötésének megtagadására

r
r
o
o
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a késedelmes fizetés következményeinek alkalmazására.

7.7.

Követelésekbehajtása

Amennyiben a díjfizetó (felhasználó) a hátralékát más módon sem egyenlíti ki, úgy a szolgáltató a
tartozás behajtása iránt intézkedhet, ezzel egyidejűleg a szolgáltatást felfüggesztheti, Úagy a szérződést
felmondhatja.

A behajtási eljárás során a szolgáltató intézkedéseia következők lehetnek:
o fizetési felszólítás személyes megkeresés útján, telefonon, írásban (sms, elektronikus levél,
levél, értesítés,stb,)
o követelések behajtására szakosodott cégek megbízása a tartozás behajtására, a követelés
értékesítése
o követelés érvényesítéseiránti bírósági eljárások megindítása,
o ha a felhasználó/díjfizető az önkormányzati tulajdonban lévő épület (épuletrész) bérlője, akkor
a bérbeadó tulajdonos értesítése,java§lat a bérietijogviszony felmondására;
o ha a felhasználóldllfizető más tulajdonában lévő épület (épületrész) bérlője, akkor a bérbeadó
tulajdonos értesítése,
o ha a felhasználási hety tulajdonosa kiskorú, az illetékes szakigazgatási szerv tájékoztatása;
o a lakÓ-, illetve v99y.e9 c_é]ra használt épület (társasház) közös képviselőjének
tájékoztatása a
társasház teljes távhődíj tartozásának égyosizegű kimútatásáról; '
O9najlq9l.eljárás során felhasználót
Ikörűen
tájékoztassa ügyének

megilleti az a jog, hogy érdeklődése esetén a szolgáltató teljes
állásáról, és a telje§ítés elÓ§egítése érdekébenaz adóéságkezeiés

lehetóségeiről.

A , behajtás 99rán,

az ezzel

kapcsolatban felmerült valamennyi igazolt költséget

felhasználó/d íjfizetó viseli, és azokat szol gáltató

na

k köteles megfizetn

i

az

adós

8. fejezet: Az ÜGyFÉLszoloÁlnr

8.1.

Az ügyfélszolgálat feladatai

Az ügyfélszolgálati tevékenységmagában foglalja mindazon ügyek intézését,ami a szolgáltatói
jogviszonyból adódik, lehetőséget biztosít a felhasználókkal történó közvetlen kapcsolattartásra, a
felhasználók tájékoztatására, a távhószolgáltatással kapcsolatos ügyek intézésére,az igények
megismerésére és a panaszok kezelésére.

A

szolgáltató olyan ügyfélszolgálatot kíván működtetni, amelynél a felhasználó/díjfizetó minden
szükséges tájékoztatást meg tud kapni, észrevételeit, panaszait meg tudja tenni és észrevételeire,
panaszaira a fogyasztóvédelmitörvényben meghatározott idón belül választ, orvoslást kap.

Az ügyfélszolgálat a fentiek szellemében többek közt:

r
o
o
o
o
r
o
.
.
c
.
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fogadja, rögzítiés kivizsgálja az ügyfelek panaszait;
mérőóra állásokat rögzít;
kérésre - térítésellenében - számlamásolatot készít;

adatrö9zítést,módosítástvégez;
számlabefizetéseket fogad (amennyiben aktív pénztár áll rendelkezésre);
közreműködik a hátralék behajtási tevékenységben;

közreműködik

módosításában;

a

távhószolgáltatással kapcsolatos szerzódések megkötésében,

a .hibabejelentéseket, és továbbítja azokat az intézkedésrevagy hibaelhárításra
illetékes műszaki egység, munkatárs felé;
tájékoztatást ad. a közszolgáltatási szerződésról, a díjszétosztásmódjáról, valamint az adott
d íjfizetőre vonatkozó d íjfizelésiarányról
számlázással kapcsolatos felvilágosítás;
kifüggesztt az aftalanos szerzőáe.i r"ttet"leket és azt a felhasználőldijfizető kívánságára
ingyenesen rendelkezésre bocsátja.
|.gg.qqja

;

Afelhasználók/díjfizetók személyesen, írásban, elektronikus úton, vagy telefonon kérhetnek
felvilágosítást, illetve kezdeményezhetik ügyeik intézését,kérhetnek tánácsot és tájékoztatást.

8.2.

Személyes ügyintézés

A

felhasználók a távhőszolgáltatással kapcsolatos kérdésekkel, észrevételekkel, panaszokkal,
számlareklamációval a szolgáltató által működtetett ügyfélszolgálati irodáihoz fordulhatnak közvetlenül:
Írásban, telefonon, e-mailben és személyesen, A felhasználók a személyes ügyintézés idópontját
elektronikusan és telefonon is - elózetesen lefoglalhatják. A távhószolgáltató köteles az igénylés
napjátÓl számított 5 munkanapon belül személyes ügyfélfogadási időpontot biztosítani a felhasználó
számára. A szolgáltató ügyfélszolgálati elérhetóségei a szolgáltató honlapján megtalálhatóak.

-

Az ügyfélszolgálat munkatársai az élószóban felvett panaszokat - amennyiben azok természete engedi
leggyorsabban, azonnal orvosolják. Amennyiben a helyszíni ügyintézés során a panasz
azonnali kivizsgálása nem lehetséges, úgy az ügyfél panaszát írásban nyújtja be a szolgáltatónak,
melyre 15 napon belülaz köteles írásban válaszolni.

- a lehető

A panaszt elutasító választ a távhószolgáltató köteles megindokolni.
Ügyfélszolgálati hely: Komáromi TÁVHŐ KFT irodaépülete
gyfé lfog adás i id ő :l., á?# Ti3r_!?:ő3 3il:1" rda : 07. 00 -1 5. 00
Pénztár: hétfő 09.00-17,00 óra, szerda: 07.00-15.00 óra
Fogyasztóink a személyes ügyintézésmellett levélben, emailben, telefonon is kezdeményezhetik
ügyeik intézését,kérhetnek tanácsot, segítséget,tájékoztatást. Az írásos megkeresésekre a Kft.
írásban válaszol.
ü

8.3.

Egyéb ügylntézési módok

Az alábbi.ugyeX levélben, e-mailen, illetve online ügyfélszolgálaton is intézhetők, így személyes
megjelenést nem igényelnek:

o
o
o
.
o
o
o

méróállásbejelentése;
melegvíz-előleg módosítása;
fizetési mód megváltoztatása (pl. csekk, átutalás);
postai csekk kérése;
számlainformációkérése;
számlaegyenleg igazolásánakigénylése.
szerelési munkák megrendelése.

Az alábbi ügyek elintézéséhezelegendő a telefonos kapcsolattartás:
. méröállásbejelentése;
o fizetési mód megváltoztatása (pl, csekk, átutalás);
o post?i csekk kérése;
r számlainformációkérése.
Hátra]ékok pontos összegéről információ - a személyiségijogokvédelmében- telefonon nem adható,
kizárólag személyesen az adósnak, vagy megfeleló meghatalmazással rendelkezó képviselőjének.

8.4.

Hibabejelentések fogadása

A hószolgáltatási rendszerben felmerülő hiba bejelentése történhet telefonon, emailben, levélben,
illetve online ügyfélszo|gálaton.

A hibabejelentések fogadása - működési területtól függetlenül
központi számon történik: 06 34 346-250
30

- folyamatosan

(0-24 h-ig) az alábbi

9. fejezet: PANA§ZÜcyex KEZELÉSE

9.1.

Általánosrendelkezések

A jelen szabályzat vonatkozásában panasz az olyan kérelem, amely egyéni vagy csoportos jog- vagy
érdeksérelem orvoslására illetve megszüntetésére irányul. A panaszok törvényes elintézése segíti a
jogos egyéni érdekek érvényrejuttatását.

A jelen szabályzat vonatkozásában közérdekű bejelentés az olyan

körülményre, hibára, vagy
hiányosságra hívja fel a figyelmet, amelynek orvoslása, illetóleg megszüntetése a felhasznalói
közösség érdekétszolgálja.

Az ügyfélszolgálat minden írásos megkeresés esetében köteles a szolgáltató panasszal kapcsolatos
álláspontját és intézkedéseit indokolással ellátva írásba foglalni, és a fogyasztónak a panasz
beérkezésétkövető tizenöt napon belül megküldeni. A válaszadási határidő helyszíni vizsgálat vagy
valamely hatóság megkeresésének szükségessége esetén egy alkalommal legfeljebb tizenöt nappát
meghosszabbítható.

A felhasználó a távhószolgáltatással kapcsolatos panaszával, ószrevételével elsósorban a szolgáltató
ügyfélszolgálatához, az ügyvezetőkhöz fordulhat. Amennyiben a felhasználó a panaszbejelentéót nem
az ügyfélszolgálaton tette meg, ú9y a bejelentést fogadó szervezeti egység továbbítja azt az
illetékességgel és hatáskörrel rendelkező felé. A szolgáltatónál a panasz kivizsgálására elsósorban az
ügyfélszolgálat köteles. Mérlegelésre, elbírálásra, jognyilatkozat megtételérea szolgáltatás
teljesítéséértfelelős, vagy a közszolgáltatási szerződés megkötésére hatáskörrel és illetékességgel
rendeíkező vezetője köteles.
Amennyíben az ügyfél a panasz bejelentésérekapott válasszal nem ért egyet, vagy a panaszait nem
orvosolták, Úgy ismételt panaszbejelentéssel élhet a távhöszolgáltató által erre felhatalmazott
munkatársánál, akinek személyéröl és levelezési címéről az ügyfélszolgálati munkatárs ad tájékoztatást
az ügyfél részére.Továbbá sérelmének elintézésétkérheti a Komárom-Esztergom Megyei
Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztályától

(2800 Tatabánya, Bárdos László u. 2., Telefonszám:

06-34/309-303, E-mail:

foqyved kdf tatabanya@nfh.hu), illetve a fe|használóldijfizető vitás ügyeinek intézéséreigénybe veheti
a lakcíme/tartózkodási címe szerinti területileg illetékes Békéltető Testület (Komárom-Esztergom
megyei Kereskedelmi és lparkamara mellett szervezett BékéltetőTestület, Cím: 2800 Tatabánya, Fő
tér 36.Telefon: 06-34/513-027, Email: kemkik@kemkik,hu) közreműködését is.
A felhasználó vitás ügyeivel az eddig megjelölteken túl az alábbi szervekhez, intézményekhez, illétve
hatósághoz fordulhat:

o
.

társasházak esetén:
lgJajOo1osi közgyűlés (pl általános közszolgáltatási szerződést érintó kérdések)
közös képviselő (pl, távhőszolgáltatásidíja[épületrészenkéntimegosztása)

_
'

vagyonijellegű igények esetén:

' az

illetékes, hatáskörrql . rendelkezó b_íróság (pl. szolgáltatási szezódésszegés, a
szolgáltató magatartása folytán megszűnik a sz'ol§áltatás)

'

A polgári perrendtartás értelmébena jogi személyek elleni perekben az általános illetékességeta jogi
személy és az annak képviseletérehivatott szerv székhelye egyaránt megalapítja,

o

komárom város jegyzője (pl. felhasználási helyre történó bejutás elrendelésével kapcsolatban
felmerüló vita; a Tszt. 7.§ (1) c) pontjában meghatározottak §zerint ellenőrzi a távhőszolgáltató
tevé ken ység ét az üz etsz abály zatában fog la lta k beta rtása szem po n tj á bó )
l
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9.2.

Magyar Energetikai

és közmű-szabályozási

Hivatal (ellenőzi

a

távhótermeló és

távhőszolgáltató működési engedélyébenelóírt követelmények, feltételek betartását)

Kifogás a számla ellen

a

A

a

felhasználóldíjtizető
számla
számlával kapcsolatos észrevételeitegyszeri alkalommal
kézhezvételétkövetó, legfeljebb a számla esedékességétőlszámított öt éven - belül teheti meg.
A felhasználónak a reklamáció szolgáltatóhoz történó benyújtásától számított 15 napon belül írásban
érdemi választ kell adni,

A számlakifogás a számla kiegyenlítésénekhatár idejére halasztó hatállyal nem bír, ha a lakossági
felhasználó/díjfizető számlaösszege
meg.

az előző év azonos időszakára vetített díj kétszeresétnem haladja

A felhasználóldíjfizető által benyújtott valamennyi kifogást ki kell vizsgálni, és indokoltság esetén a
számla korrekcióját el kell végezni. Jogtalan számlázás esetén gondoskodni kell a díjjóváírásról.

A

számlavita lezárását követóen, amennyiben a számlareklamáció jogos volt, a vitatott összeg
rendezése érdekébena szolgáltató helyesbítő számlát állít ki. Amennyiben a számlareklamáció nem
volt jogos, az eredeti számla alapján fennmaradó összeget felhasználó/díjfizetó köteles a számlavita
lezártát követó 15 munkanapon belül a szolgáltató részéremegfizetni. A szolgáltató a nem jogos
számlareklamáció miatt ki nem fizetett összeg után jogosult késedelmi kamatot felszámítani,
Ha az elszámolás eredményeként a felhasználó vagy a díjfizető folyószámláján túlfizetés mutatkozik, a
visszatérítésa szolgáltató részéről- a felhasználóldíjfizető eltérő kérésénekhiányában - 1 000 forintot
meg nem haladó összeg esetében a következő havi számlában tórténő elszámolással, illetve a
szerződéses kapcsolat megszűnése esetén az értesítésközlésétől számított 8 napon belül teljesítendő.
,1
000 forintot meghaladó összeg esetében a szolgáltató a díjfizetö fizetési módja szerinti módon a
számla kibocsátásától számított 8 napon belül köteles a felhasználónak vagy a díjfizetónek
visszafizetni,

Ha - a szolgáltatónak felróható okból - téves vagy elmaradt számlázás történt, és emiatt a szolgáltatót
díjkülönbözet illeti meg, a díjat a korrekciós számlán feltüntetett fizetési határidőig, vagy egyedi
megállapodásban részletezett módon egyenlítheti ki a felhasználőldíjtizető.

A részletfizetésimegállapodással
el

maradt számlázás időtarta mát,

módosított fizetési határidó nem haladhatja meg

Számlakorrekció esetén késedelmes fizetésnek minősül,

ha a felhasználóldíjfizető a

esedékessége, vagy a módosított határidó után egyenlíti ki a számla összegét.

9.3.

a téves vagy
számla

Légtérreklamáció

Ha a felhasználóldíjíizető a díjfizetésalapjául szolgáló helyiség légtérfogatának vagy alapterületének
a szolgáltatónál kifogásolja, a szolgáltató köteles a felhasználói közösség (közös)
képviselőjét erről tájékoztatni, megrendelése esetén az ellenőrző felméréstelvégeztetni. A felmérés
összes költsége a felhasználót terheli,
mértékétközvetlenül

A fűtött légtérfogatmeghatározásánál a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint kell eljárni.

Ha a felmérés alapján a számlázás adataiban korrekciót kell végrehajtani, annak visszamenóleges

hatálya nincs, Az űjszámlázási adatokat a felhasználói közösség rendelkezésének megfelelő időponttól

-

legkorábban a bejelentést követó hó 1. napjától - kell érvényesíteni,egyidejűleg a felhasználói
közösség többi tagja számlázási adatainak szükséges módosításával.
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Amennyib,en a felhasználói közösség módosítással kapcsolatos rendelkezései hiányosak vagy nem
teljesíthetőek, úgy annak korrigálásáig vagy pótlásáig a korábbi számlázási adatok alápján kerÚi sor a

számlázásra.

9.4.

Kifogásafogyasztásmérőberendezésselkapcsolatban

Az elszámolás_ alapjául szolgáló mérők Mérésugyi és Műszaki Biztonsági Hatóság általi hitelesített
ál

lapotban tartásáról a mérők tu lajdonosa kötele§§on

doskod

n i.

A

hőközponti hőmennyiség-mérók a szolgáltató felelősségi körébe tartoznak. Az épületrészben a
felhasználok költségviselése mellett beszerelt hő- és vízmennyiségmérő a felhasználók tulajdona és
felelősségi köre.

AZ. elszámolási méró meghibásodására utaló bejelentéseket

a

szolgáltatás helye szerinti

ügyfélszolgálaton vagy hibafelvevő helyen kell megtenni, azt nyilvántartásba kell venni, ééa kérelem

kézhezvételétőlszámítottan 8 (nyolc) munkanapon belül intézkedni kell a kivizsgálásról. A
meghibásodás jellegétól függően - a hiteles méréshelyreállítása érdekébenszükséges inté2kedéseket
haladéktalanul - meg kell tenni,

kivizsgálás során hitelesített ellenőrző fogyasztásmérő berendezéssel, vagy egyéb módon kell
ellenórizni a méró működését.

A,,

Amennyiben a.mért.eredmény a külön jogszabályban előírt hibahatárt pozitív irányban túllépi,a
szolgáltató köteles a berendezést kicserélni.Hómenhyiségmérő cseréjéróldzonnal inteáxeonit<ett.
Az elvégzett helyszíni ellenőrzés vagy újrahitelesítésköltségei a szolgáltatót terhelik abban az esetben,
ha a szolgáltató tulajdonában levó mérón a mért eredmény a mérésről szóló jogszabályokban
megengedett hibahatárt 5 o/o-kal túllépi,ellenkezó esetben a költségeket a felhaéználó koteles
megtéríteni.

A leszerelt és/yagy cserélt mérőeszközök adatait jegyzőkönyvben kell rögzíteni, amelyet a felhasználó
és a szolgáltató képviselójének aláírással kell ellátni, és a jelyzókönyv egy példányát á felhasználónak
át kelladni,

9,5.

Elszámolás hibás mérésesetén

Ha az elszámolási mérő vagy annak valamely része hibásan működik, a leolvasás adatai a számlázás
alapjául nem s_zolgálhatnak. A meghibásodott készüléket soron kívül meg kell vizsgálni, és a vizsgálat
eredményétól függóen az alábbiak szerint kell eljárni:

Az elszámolási méróeszköz meghibásodása esetén a meghibásodás idótartamára a felhasználási
helyen az előző év azonos idószakában mért mennyiség azonos szolgáltatási, illetve vételezési

körülményekre konigált mennyiségét ketl az elszámolás alapjának tekinteni. llyen időszak hiányában a
meghibásodás elhárítását követő, vagy a meghibásodás időpontját megelőzö, legalább egy nonap
hófelhasználása képezi a korrekció alapját.
A _szolgáltató határozza meg a mérő meghibásodása esetén annak kijavításáig (csere,léig) a méretlen
időszakra esó hómennyiséget, az elszámoló mérő hibájának időtartamára figyelemmel, az előző év
azonos időszakában mért, valamint a meghibásodást megelóző idószakban mért átlagra tekintettel.
Nem hibás a méró, ha a hitelesítéskor,illetöleg ellenőrzéskor a mindenkor hatályos szabványokban és
amérő mŰbizonylataiba foglalt, méróberendezésekre megállapított hibahatáron belül mér.

A használati melegvíz-szolgáltatás díjának mérésszerinti elszámolására alkalmazott melegvízmérők
meghibásodása, hitelesítése miatti kiszerelésról a felhasználó nyomban köteles a siolgáltatót
értesíteni. A mérő visszaszerelóse után a felhasználó ugyancsak köteles a szolgáltatót haladétitalanul
értesíteni,és lehetővé tenni, hogy a felek a mérő számlálójának utolsó, illetve induló állását közösen

rögzítsék.

A

méretlen idószakra eső használati melegvíz-szolgáltatás díjának elszámolására a

felhasználásj helyen az előző év azonos időszakában mért felhasznatas szotgal alapul. Amennyiben a
lakásokban felszeielt használati melegvíz mérók csak költségosztóként funkcionálnak, hitelesítésük
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szükségessége a felhasználó hatásköre, Ebben az esetben a mérésalapjául a hiteles főmérőt
alkalmazza a Szo g á ltató,
l

9.6.

Minőségikifogások

A Tszt, 37.§ (2) bekezdése szerint a szolgáltató a távhó folyamatos, biztonságos és meghatározott
mértékűszolgáltatására kötelezett,

A mérésszerinti szolgáltatás elvárt minóségét az általános és az egyedi közszolgáltatási szerzódések
tartalmazzák, amelyeket a felhasználói közösségek, felhasználók kötnek a szolgáltatóval,

a szolgáltató által szolgáltatott távhő mennyiségi és minőségi paraméterei eltérnek a
közszolgáltatási szerzódésben, vagy az önkormányzat rendeletében meghatározott értékektól, a
felhasználó minóségi reklamációval fordulhat a szolgáltatóhoz,
Ha

A szolgáltatás teljesítettnek minósül, ha az épület hóellátásához szükséges és szeződésben rögzített,
vagy a tervezői hőenergia az épület hóközpontjában (csatlakozási pont) rendelkezésére áll, akkor is,
ha a lakóépület szekunderrendszerének hibájából azt nincs mód felhasználni, s így a hőmennyiségmérő
nem mutat fogyasztást.

Hőközponti, hőfogadói mérésés szabályozás esetén a felhasználóldíjfizető tulajdonában álló lakás és
nem lakáscélú helységek fűtöttsége - ezzel együtt a felhasznált hőenergia mennyisége - szolgáltató
részéról nem befolyásolható. A szolgáltató a lakások átlaghőmérsékleténekbiztosításához szükséges

hőmennyiséget garantálja.
fel

Az

egyes épületrészek belső hómérséklete eltérő lehet,

használó/d íjfizetó ezért reklamációva l nem

él het,

s

a

A

felhasználói közösség csak olyan minóségű szolgáltatást kérhet a szolgáltatótól, amelyet a
tulajdonában lévő felhasználói berendezések műszaki színvonala és állapota lehetővé tesz, és amelyre
a közszolgáltatásijogviszony
és az azt rendezó jogszabályi előírások alapján jogosult.
A szolgáltató elfogadott minőségi kifogás esetén járó díjvisszatérítéseés felróható magatartása miatti
kártérítésifelelóssége csak a szolgáltatói berendezések meghibásodása esetén áll fenn. Az esetleges
fűtetlenségből eredő károsodásokért (pl, penészesedés,statikai problémák) a szolgáltatót felelósség
nem terheli.

A

felhasználó által bejelentett minőségi kifogás esetén elsóként azt kell megvizsgálni, hogy a
felhasználó tulajdonában lévó fűtési- és vízvezetékrendszer, berendezések megfelelő műszaki

állapotban voltak és vannak-e, alkalmasak-e a megfeleló minőségű szolgáltatás teljesítésére.
A tulajdonosok osztatlan közös tulajdonában lévó berendezés, vezeték hibájára, illetve a karbantartás,
felújítás elmaradására visszavezethetó nem megfeleló teljesítésérta szolgáltató felelősséggel nem
tartozik.

A felhasználó sérelmével a tulajdonosi közösséghez (társasházközösséghez)
Polgári Törvénykönyv és a Társasházitörvény

A

fordulhat, és igényéta

szabályai szerint érvényesítheti.

szolgáltatás tényleges mértékérevonatkozó panasz megítélésekora használati melegvizmérő
hibahatára: minimálnál + 5 oÁ, normál és maximumnál
-2 o/o, amelyet a vélelmezett mérték
megállapításakor figyelembe kell venni.

t

A

távhőszolgáltatás (fútésés használati melegvíz) minőségi követelményeinek ellenőrzése
hófokmérésseltörténhet, Az egyes épületrész(lakás, nem lakás céljára szolgáló helyiség)szolgáltatási
minőségónek megítélésétaz azonos strangon lévó felhasználási helyeken elvégzett sorozatmérés
alapján kell megítélni. Ennek során a helyiségekben azok alapterületének mértani középpontjában, 1,5
m magasságban kell a méréstelvégezni.
Ha a méréssorán a panasz indokolatlannak minősül, a helyszínen a szolgáltató méréssorán felmerült
költségeit a felhasználó köteles megfizetni.
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í0. fejezet HlBAELHÁnÍrÁs
10.1. A hibaelhárítás

általános szabályai

A.szolgáltató munkatársai a felhasználóknál elóre bejelentett és egyeztetett idópontban, pontosan
jelennek meg, érkezéskorarcképes igazolvánnyal igazólják magukat. -

A szolgáltató dolgozója

hibaelhárítás érdekébencsak az ügyfél engedélyévelléphet be lakásba,
helyiségbe, még veszély (pl. vízfolyás) esetén is. Amennyiben a helyiségbe való bejutás veszély
elhárításához szükséges, és az engedélyt kelló indok nélkül a felhasználó megtagadta, a szolgáltató
dolgozója hatósági segítségetigényelhet
bejutáshoz.
többi felhasználó hőellátásának
veszélyeztetése esetén az épület a szolgáltatásból kikapcsolható.

a

A

A szerelők csak a megrendelt munkát végezhetik el, kivéve, ha pótmunka válik szükségessé és a
megrendelő vállalja annak kifizetését.

Munkavégzés sorá1 a falvésést, fal- és mennyezetátfúrást, szerelést olyan módon kell elvégezni, hogy

az kárt, szükségtelen lármát és rendetlenséget ne okozzon. A padoiatot a hegesztési hely ata tétt
speciális lemezzel kell óvni,

n lul.Xgyegzés során keletkezett
szolgáltató munkatársának kell

törmeléket, szemetet, anyaghulladékot a munka végeztévela
összetakarítani, és a munkavégieó netyet tisztán átadni.

Mérók és felhasználói rendszerek ellenőzésekor a feltárt hiányosságot, visszaéléseket, szerzódéstól
9ltéó, illetve szabályozatlan vételezéstényétaz ügyféllel azonóal körölni kell, arróljegyzőkönyvet kell
készíteniés a helyszínen aláíratni.

10.2. A

hibák elhárítási rendje

A bejelentett hibák rangsorolásra kerülnek, és elhárításukrólaz alábbi rendben kell gondoskodni,
|.s19l9qt!q!O! rgldszer hibájából adódó, valamint a szolgáltató felelősségi körébe tartozó és neki
felróható hibából adódó javítást a szolgáltató költségére a legrövidebb idón belül kell elvégezni.

A felhasználói rendszer, felhasználó felelősségi körébe tarlozó hibajavítások sorrendje:

o

A bejelenteft hiba élet- vagy vagyonbiztonságot veszélyeztet
Az elhárítást azonnal, de legkésőbb a hiba bejelentésétkövető 1 órán belül meg kell kezdeni.
A munka költségeinek viselésére,feltételeire vonatkozóan a szolgáltatónák a munka
megrendelőjét 12 órán belül kell tájékoztatnia.

o

A hiba több lakóépüIetben, vagy lakásban okoz szolgáltatás-kiesésí

A javítást azonnal, de legkésőbb a bejelentés időpontjától számított 2 órán belül meg kell
kezdeni. A munka költségeinek viselésére, feltételeire vónatkozóan a szolgáltatónak a munka
megrendelójét 12 órán belül kell tájékoztatnia.

.

A bejelenteft hiba egy lakóépületet vagy lakást érint

A szolgáltató a megrendelést követően a kivizsgálást és javítást lehetőleg 07-20 óra között, a
bejelentővel egyeztetett időpontban meg kell kézdeni. A munka megkeidése előtt a munka
megrende|őjével a költségviselés feltételeiról meg kell állapodni,
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íí.fejezet

A

SZoLcÁlrnrÁs szÜNETELÉsE; KlKAPcsoLÁs

11.1. Általános szabályok
A szolgáltatás ideiglenes szünetelésére, vagy a felhasználó végleges kikapcsolására a felhasználó
vagy a szolgáltató kezdeményezésérekerülhet sor.

Önkormányzati tulajdonú hőközpont esetén annak megszűntetéséről a szolgáltatás helye szerinti
önkormányzat dönt, egyben elöírja azoknak a költségeknek a viselését, amelyek a felmondás és a
hőközpont megszűntetésének következtében felmerülnek (szerelési, bontási, selejtezési költségek),

Többszintes lakóépület egy lakásának vagy az egész épületnek a fűtés- és melegvíz szolgáltatása
megszűntetésének módjait a Tszt. 38.§-a, a Távhőszolgáltatási Közüzemi Szabályzat 27.1-27,3,
pontjai, valamint a helyi szabályokat megállapító önkormányzati rendelet rendezi.

Épületrészszolgáltatásból történó ideiglenes vagy végleges kikapcsolására vonatkozóan a
közösség jogosult döntést hozni, egyidejúleg a több épületrészre vonatkozó

felhasználólfelhasználói

szolgáltatás i paraméterek és elszámolási feltételek meg hatá rozásáv al.

11.2.

A szolgáltatás szünetelése

A felhasználó akkor kezdeményezheti a szolgáltatás ideiglenes szüneteltetését,amennyiben az általa
használt (teljes) épületet átépíti,vagy annak használatát bizonyos ideig szünetelteti.
Amennyiben az ideiglenes szüneteltetés bejelentésére fűtési időszak közben kerül sor, úgy annak
idótartamára a felhasználó köteles az alapdtlat megfizetni, Ettól eltérő megállapodást felhasználói
közösség és szolgáltató írásban köthet, azonban a felhasználási helyen, egy épületen belül több
felhasználási hely esetén valamennyifelhasználási helyen távhószolgáltatásidíjtartozás nem maradhat.

A

szolgáltató jogosult az élet-, egészség-vagy a vagyonbiztonság veszélyeztetése,a szolgáltatói
berendezés űzemzavara esetén, valamint más módon el nem végezhető munkák elvégzéséheza
távhőszolgáltatást a szükséges legkisebb felhasználói körben és időtartamban szüneteltetni. A
szolgáltató a szüneteltetés időpontjáról és várható idótartamáról írásban vagy az épületekben
kifüggesztett h rdetmén nyel előre értes íti az éri ntett fel használókat.
i

A szolgáltató ideiglenes szüneteltetést kezdeményezhet továbbá, amennyiben
* a felhasználóval azt elózetesen egyezteti.

-

előre tervezett módon

Többszintes lakóépületben lévó lakás vagy egyéb helyiségekben a távhóellátás szüneteltetése amennyiben az önkormányzati rendelet eltéróen nem rendelkezik - egyéb esetben csak a szolgáltatóval
kötött megállapodás alapján lehetséges, ha együttes feltételként:
. az épület tulajdonosának, tulajdonosi közösségének a döntése alapján, az épület tulajdonosi
közösségének valamennyi tagja hozzájáru lásával
o áíT]er]í,lyiben ez nem ütközik hatályos építési,vagy műszaki elóírásba;
. a szolgáltatás szüneteltetéséta meglévó rendszer műszaki megoldása lehetővé teszi;
. nem okoz épületfizikai károsodást;
. a szolgáltatás szüneteltetése nem okoz kárt más számára, és nem korlátozza mások
tulajdonosi, használói, bérlói jogait;
o viseli azokat a költségeket, amelyek a felhasználói berendezéseknek a szolgáltatás
szüneteltetése következtében szükséges múszaki átalakításával merülnek fel,
Ha a felhasználó a távhó folyamatos és biztonságos szolgáltatását, illetóleg más felhasználó szeződés
szerinti távhővételezésétzavarja vagy veszélyezteti, illetve egyéb szerzódésszegést követ el, a
szolgáltató a szolgáltatást felfüggesztheti (kizárhatja). [Tszt. 49 § (2) bekezdés b) pont]

Ha a felhasználó a távhószolgáltatás felfüggesztése okának megszüntetéséról a szolgáltatót írásban

értesítette,az értesítéskézhezvételétkövetó munkanapon a távhószolgáltatást meg kell kezdeni. [Tszt.
50 § (6) bekezdése]
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A

vételezés átmeneti szüneteltetése esetén a felhasználó nem mentesül az alapdíj fízetési
az alapdíj éves díj és független 'a Íenyleges

kötelezettség _teljesítése alól, tekintettel arra, hogy
fogyasztás mértékétől.

11,3. Kikapcsolás
Végleges kikapcsolásra a közszolgáltatási szerzódés felmondása esetón kerülhet sor.

Az

általános közszolgáltatási

szezódést

a

felhasználó

a

vonatkozó jogszabályi előírásoknak

megfe_lelően, 30 napos felmondási idó mellett mondhatja fel az alábbi, egyúttésfeftéíelek teljesülése
mellett:

-

a felmondáshoz a távhővel ellátott épület tulajdonosi közössége az összes tulajdoni hányad
9aqr!ti.legalább négyötödös szavazattöbbségű határozatával-hozzdjárul és az épületbeh a
távhőellátással azonos komfortfokozatú más hóellátást valósít meg,

- a

szerzódés felmondása nem okoz jelentős kárt más számára, nem korlátozza mások

tulajdonosi, használói, bérlói jogait,

-

viseli azokat

a

költségeket, amelyek

a

felhasználói berendezéseknek a felmondás

következtében szü kséges műszaki átálakításával merü nek fel,
l

, a

szelződés felmondását

a

meglévő rendszer műszaki megoldása lehetóvé teszi és a

felmondás nem ütközik egyéb jog§zabályba.

Amennyiben a.felhasználó az általános közszolgáltatási szerződést a fentiek szerint felmondja, a
közszolgáltatás.i szerződés ismételt megkötéséhéz a távhőszolgáltató üzletszabályzatában rog2rtett
feltételek teljesítéseszükséges.

A távhővel

ellátott épületben lévó külön tulajdonban és külön használatban álló épületrészbena
távhószolgáltatás igénybevételénekmegszüntetésére és a közszolgáltatási szerzódéé módosítására
az épületrésztulajdonosa és a felhasználó közös kezdeményezésétkövetően, a vonatkozó jogszabályi
feltételek teljesülése esetén kerülhet sor.

A felmondás feltételei:
A felhasználó a közszolgáltatási

.
.
.
o
.

szezódést akkor mondhatja fel, ha együttes feltételként

mq99züntetéshez a távhóvel
3
hozzálárul,

ellátott épület tulajdonosi közösségének valamennyi tagja

az épületreszben a távhóellátással azono§ komfortfokozatú hóellátást valósítanak meg, amely
az épület távhőellátását biztosító felhasználói berendezéstólfüggetlenül üzemeltethetó-,
a megszüntetés nem okoz je|eltős kártazépület többi tulajdonosa számára, és nem korlátozza
mások tulajdonosi, használói, bérlői jogait,'

a felhasználói berendezéseknek a szolgáltatás
igénybevételénekmegszüntetéséve[ összefüggésben szükséges műszaki átalakitásával

viseli azokat a. költségeket, amelyek

merülnek fel,
a mpggzüntetést a meglévő rendszer műszaki megoldása lehetóvé teszi, és az nem ütközik
egyéb jogszabályba.

egyg9i kö_zszolgáltatási szerződést az egyéb felhasználó
|{
felmóódasi

a szerződésben meghatározott
idővel áz abban meghatározott idopontra mondhatjá
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fel.

Amennyiben az egyéb felhasználó a felhasználási helyen a szolgáltatás igénybevételétszünetelteti
vagy véglegesen megszünteti, köteles azt a szolgáltatónak írásban elözetesen bejelenteni. ldeiglenes
szüneteltetés esetén és, végleges megszüntetés esetén - az egyedi közszolgáltatási szerzódés eltérö
rendelkezése hiányában - az alapdíjat az adott naptári év utolsó napjáig terjedő idószakra kell
megfizetnie.

A szerződés felmondásából eredő alapdíj (teljesítménydíj) mértékénekmegfizetésérea felek írásban
eltéróen is megállapodhatnak. A megállapodásnak ki kellterjednie a felhasználási helyen nyilvántartott
esetleges követelések teljes kiegye

n

l

ítéséreis.

Ha több felhasználói hellyel rendelkezó egyéb felhasználó nem szünteti meg valamennyi szerzódését,

a megszüntetett felhasználási helyre lekötött hóteljesítményt a megmaradó felhasználási hely(ek)re
átcsoportosíthatja,

A közszolgáltatási szerzódést a távhőszolgáltató csak a Tszt, 49, § (2) bekezdés b) pontjában (ha a
távhó folyamatos és biztonságos szolgáltatását, illetőleg más felhasználó vagy díjfizetó szeződésszerű
távhóvételezését zavarja vagy veszélyezteti) és e) pontjában (ha a távhő díját nem vagy nem a
szerzódésben meghatározott idóben fizeti meg) meghatározott szeződésszegés esetén mondhatja fel,
valamint akkor, ha tudomást szerez arról, hogy a vele szeződéses kapcsolatban álló felhasználó a
távhő vételezéséta felhasználási helyen megszüntette. Ebben az esetben a közszolgáltatási szezódés
felmondása miatt az épületben, épületrészben bekövetkező kár a felhasználót terheli.

Amennyiben a felhasználó a távhővel ellátott épületben lévó, közös tulajdonban és közös használatban
lévő épületrész fűtésétmeg kívánja szüntetni, és ez a közszolgáltatási szerződés módosítását teszi
szükségessé, a szerződés módosítására vonatkozó igényt a távhőszolgáltató nem utasíthatja el.

11.4.

Értesítésa szolgáltatás szüneteléséről

11

.4.1 . H ibábóI,

üzemzavarból eredő szü netelés

A város egészétvagy egyes városrészeket érintő szolgáltatás-kimaradás esetén - lehetóség szerint a helyi rádióban és televízióban tájékoztatást kell adni az üzemzavar jellegéről és az elhárítás
befejezésénekvárható idejéről.
Egy hóközpontról ellátott épület(ek) üzemzavara esetén a lépcsóház(ak) bejáratánál falragaszo,n kell
táJékoztatni a felhasználókat az üzemzavar 1ellegéről, az elhárítás befejezésének várható idejéről.

a szolgáltató köteles
Hibaelhárítási munkák végzésénél

időtartamban szüneteltetni a távhószolgáltatást

11

a lehetó legkisebb felhasználói körben és

.4.2. EIőre tervezhető szünetelés

A város egészétvagy egyes városrészeket érintő, a szolgáltatói berendezéseken végzett, elóre
tervezhetó karbantartási és felújításimunkák miatt szükségessé váló szüneteltetés esetén a
felhasználókat a lépcsóházakban elhelyezett falragaszokon és a helyi rádióban vagy televízióban,
legalább 8 nappal a munka megkezdése előtt kellértesíteni.
Kisebb területet érintó karbantartási munkák esetén a felhasználók kiértesítésea helyben szokásos
módon és a lépcsőházak bejáratánál elhelyezett értesítókkel, legalább 2 nappal a karbantartást
megelőzően történik.
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1

1.4.3. Hatósági

korlátozás

O1szágos tüzelőanyag-hiány miatt, valamint környezet- és levegótisztaság-védelmi okokból, továbbá a
hótermelőn.él fellépő tartós hótermelés-kiesés miatt szolgáltató a Tszt. 41.§-Uan és a szolgáltatás helye
szerint illetékes önkormányzat által elfogadott korlátozási ütemtervben foglaltak szerint jái el.
A hatósági korlátozásról a különböző korlátozási csoportokba sorolt 1 MWfeletti hóteljeéítmény-igényló
felhasználókat a helyben szokásos módon történő értesítésentúl a helyi sajtón és rádion kerésztut, és
közvetlenül (telefon, telefax) is értesítia szolgáltató,
,l

2.

tqezet FoGYAszTÓVÉ

12.1.

DE LEM ; ADATVÉ DELEM

Együttműködés a fogyasztóvédelmi és felhasználói érdekképviseleti szervezetekkel

A szo|gáltató olyan íávhöszolgáltatást kíván nyújtani, amely a felhasználó és a szolgáltató kölcsönös
megértésén,megelégedésénalapul.

A szolgáltató távhőszolgáltatásról szóló törvényben foglalt általános, valamint a kormány rendeletében

foglalt részletes szabályok szerint, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által
kidolgozott ajánlások, illetékes önkormányzatok által kiadott rendeletek figyelembe vételével
együttműködik az országos és helyi fogyasztóvédelmi szervekkel, felhasználói érdekképviseletekkel
annak érdekében,hogy a felhasználókat érintó kérdésekben:

.
.
.

megismerje azok véleményét;
tájékoztassa azokat tervezett intézkedéseiról;
visszaj9lzést.. adjon az általuk közvetített panaszok
eredményéről.

és észrevételek kivizsgálásának

A szolgáltató a

fogyasztóvédelmi szerveknek, valamint önkormányzati rendeletben meghatározott
társadalmi érdekképviseletiés érdekvédelmi szervezeteknek - azok írásbeli megkeresésére - megküld
minden olyan kiadványt és tárjékoztató anyagot, amelyek a felhasználó és a sZolgáltató kapcsolátára
vonatkoznak.

A

a

a

szolgáltató
fogyasztóvédelmi szervezet és
társadalmi érdekképviseleti szervezetek
illetékességéheztartozó, a felhasználókat érintó kérdésekbenaz együttműködést nem tagadhatja meg.
Köteles a közérdekű adatokat - kivéve a szolgálati titok - hozzáférhetővé tenni, a felhasználoxát erint-o
tervezett intézkedésekről tájékoztatást adni. Közérdekű adatnak minósül a vonatkozó hatályos
jogszabály előírásainak megfelelő adat.
A felhasználók által kezdeményezett egyéni ügyek irataiba a társadalmi képviseló csak a felhasználó
elózetes írásbeli hozzálárulásával tekinthet bele, A tudomására jutott adatokat köteles az üzleti titokra
érvényesmódon kezelni, vállalva annak be nem tartása esetén a büntetőjogifelelósségét.
A szolgáltató az együttműködés, a közvetlen kapcsolattartás biztosítására ügyfélszolgálatot és online
ügyfélszolgálatot működtet (lásd: 5. fejezet). Az ügyfélszolgálat az érdekképviseletekkel történő
kapcsolattartás elsődleges fóruma is.
Amennyiben az érdekképviselet által felvetettek meghaladják az ügyfélszolgálat hatáskörét, akkor az
ügyfélszolgálat a szolgáltató belsó szabályozásának megfelelóen tájékoztatja az érdekképviseletet az
általa képviselt ügy leggyorsabb megoldási módjáról. Amennyiben ezzel az érdekképviselet nem ért
egyet, akkor Írásban közvetlenül a szolgáltató illetékes üzemeltetési- vagy kirendeltség vezetójéhez
fordulhat,

Ezen szerzódéses jogviszonyból eredő vagyonjogi igényüket, követelésüket, illetve ebből eredő
vitájukat a felek elsósorban egyeztetés útján rendezik. Ennek érdekében a szolgáltató lehetóséget
biztosít arra, hogy felhasználói közösség képviselóje, illetve a díjfizető a szotgáltató műszakiés
pénzügyi kérdésekbenilletékes és felelős vezetójével közvetlenül egyeztessen. Erre vonatkozó igényét
a fel haszná ló/d íjfizető az ü gyfélszolgálati irodában írásban jelezheti.
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12.2.

Adatvédelem, adatbiztonság

A szolgáltató a felhasználók és a

díjfizetők személyes adatait a hatályos magyar jogszabályok,
a Polgári Törvénykönyv, az információs önrendelkezésijogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXll. törvény, illetóleg a távhőszolgáltatásról szóló 2005, évi XVlll. törvény alapján
különösen
kezeli.

A

szolgáltató, mint adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy
valamennyi adatkezelés megfeleljen a jogszabályi követelményeknek.

a tevékenységévelkapcsolatos

A szolgáltató adatkezelésének részletes szabályait az Adatvédelmi szabályzat tartalmazza,
elérhető az ügyfélszolgálati irodán.

mely

A

szolgáltatónak adatkezelőként feladata, hogy meghatározza az általa kezelt természetes
személyekre vonatkozó (felhasználói) személyes adatok körét, az adatkezelés módját, valamint
biztosítsa az adatvédelem alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését,
és megakadályozza a felhasználói adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, az adatok
megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát, vagy felhasználását.

A

szolgáltató a szolgáltatással illefue a távhóvezeték-hálózat üzemeltetésével kapcsolatban a
tudomására jutott információkat és adatokat a hatályos jogszabályok előírásainak megfelelően
bizalmasan kezeli.
A szolgáltató a Tszt 45. § felhatalmazása alapján adatkezelésre jogosult. Ennek keretében jogosult a
közszolgáltatási szerzódés hatálybalépésétól, a közszolgáltatási szerzódés megszűnése után a
követelések elévülésiidejéig a felhasználók és a díjfizetők adatai közül azokat kezelni, amelyek a
felhasználók és a díjfizetók azonosításához, a közszolgáltatási szerződés teljesítéséhezszükségesek.
Ennek keretében jogosult a felhasználók és a díjfizetók azonosító adatai közül természetes személyek
vonatkozásában a névre, lakcímre, születési időre és helyre vonatkozó adatokat, egyéb szervezetek
vonatkozásában a névre, székhelyre, képviselő nevére vonatkozó adatokat, és mindkét esetben a
felhasználási helyre, a fogyasztásra, a számlázásra és a díjfizetésre vonatkozó adatokat a
közszolgáltatási szerzódésen alapuló kötelezettségeinek teljesítése,jogainak gyakorlása céljából
kezelni.

Ugyanezen adatkezelői jogok illetik meg a felhasználók képviselőit, a felhasználók és a díjfizetők
előbbiekben megjelölt adatai tekintetében,
A szolgáltató az érintettek tájékoztatása mellett jogosult továbbá az általa kezelt adatok közül azokat,
amelyek a tevékenységgel összefüggó adatkezelés céljából szükségesek, átadni azoknak, akik a
szolgáltató megbízásából a díjak számlázását és beszedését,a követelések kezelését vagy az ügyféltájékoztatást végzik.

Az adatkezelés céljához szükséges adatok átadhatóak:
a) a számlázási és forgalmazási jogviták rendezésére jogszabály alapján jogosult
szervezetek részóre;
b) az engedélyes megbízása alapján a számlázást, a követelések kezelését,a forgalmazás
kezelését,a felhasználási helyek műszakifelülvizsgálatát, illetőleg az ügyfélszolgálati tájékoztatást
végző természetes személynek és gazdálkodó szervezetnek;
c/ a Ma gyar E nergeti kai és Közm ű-s zabály ozási H ivata nak;
d) a nemzetbiztonság, a honvédelem és a közbiztonság védelme, a közvádas
bűncselekmények üldözése céljából az arra hatáskörrel rendelkező nemzetbiztonsági
szerveknek, nyomozó hatóságoknak, az ügyésznek, valamint a bíróságnak;
e) a bíróságivégrehajtásról szóló 'l994. évi Llll, törvény előírásaiszerint a végrehajtónak;
D az energiafelhasználási támogatás megállapításával, illetóleg jogszerű
igénybevételénekellenőrzésével összefüggő feladatokat külön jogszabály alapján ellátó
szervnek]
l

40

A szolgáltatő a számlázás és a kapcsolódó díjak beszedése valamint a közszolgáltatási szerződések
figyelemmel kísérésecéljából a szerzódésekben meghatározott adatokon túl, a következó adatokat
kezeli:

.
.
.
o
o
.

a felhasználó, díjfizető azonosítója,
a fogyasztás időszaka, típusa,
a fogyasztás mennyisége,

a díjíizetésselés a díjtartozással összefüggő adatok,
a közszolgáltatási szerződés felmondásának eseményei,
azon adatok, melyek kezeléséheza felhasználó önkéntesen és kifejezetten hozzé4árul (pl.

onl ine ügyfélszol gálat)

A felhasználók személyes adatai kezelésének alapvetó célja a távhőszolgáltatás ellátása a szolgáltatási
területen, az igénybevett szolgáltatások ellenértékénekkiszámlázása, a kiszámlázott, de be nem fizetett

a

ellenértékbeszedése, behajtása,

kiszámlázott

és befizetett

helyességének ellenórzése és további intézkedések megtétele.

A

díjak, valamint

a

díjszámítás

felhasználókhoz, díjfizetőkhöz kapcsolódó valamennyi olyan dokumentumot éslvagy ezen

dokumentumok számítástechnikai rendszerben rögzített adattartalmát, amelyek gazdasági esemény
megtörténtét dokumentálják, s így számviteli bizonylatnak minősüInek, a szolgáltató a hatályos adó-és
számviteli szabályokban meghatározott megórzési idóig tárolja. llyen dokumentumnak minősülnek

különösen

a

szerződések, azok módosításai,

az azokon alapuló számlák, befizetési bizonylatok,

ellenőrzések, beavatkozások bizonylatai, dokumentu mai.

Az információs önrendelkezésijogról és azinformációszabadságról szóló 2011. évi CXll, törvény 14 §15.§-a rendelkezéseinek megfelelóen az érintett felhasználóldíjfizető kérelmezheti az adatkezelőnél
tájékoztatását személyes adatai kezeléséról, személyes adatainak helyesbítését,valamint személyes
adatainak - a kötelezó adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.

A felhasználóldíjfizető kérésérea saját személyes, illetőleg számlázási adatai vonatkozásában
beteki ntés leh etóségét a szol gáltató

A

felhasználóldíjfizeíő

a

b

iztos

ítj

a számár a,

jogainak megsértése esetén az Adatvédelmi

Hatósághoz vagy bírósághoz fordulhat.

a

és lnformációszabadság

Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek
megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni.

az adatkezelő azérintett adatainak jogellenes kezelésévelvagy azadatbiztonság követelményeinek
megszegésével az érintett személyiségijogát megsérti, az érintett az adatkezelótől sérelemdíjat
Ha

követelhet.

Az érintettel szemben azadaíkezeló felel az adatfeldolgozó által okozott káréft és azadatkezelő köteles
megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségijogsértésesetén járó sérelemdíjat
is. Az adatkezeló mentesül az okozoű, kárért való felelósség és a sérelemdíj megfizetésének
kötelezettsége aló|, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségijogának sérelmétaz
adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte eló.
Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult
vagy a személyiségijog megsértésévelokozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan
gondatlan magatartásából származott.

41,

12.3. Kapcsolat a beszállítókkal

A

hőenergia-szolgáltatás zavartalan és biztonságos ellátása érdekében a külső beszállítókkal
rendszeres és folyamatos kapcsolattartás szükséges. A kapcsolattartás módját a megkötött

szerződések foglalják keretbe.

a

Szolgáltató

az

szerződő partnereitől azí várja el, hogy a jelen űzletszabályzatban,

általános

kÖzszolgáltatási szerzódésekben, illetve az egyedi közszolgáltatási szerződésekben, valamint az egyéb
megállapodásokban leírtakat maradéktalanul tartsák be, magatartásukkaljáruljanak hozzá a szolgáltató
általi biztonságos, folyamatos és magas színvonalon történő megvalósításához.
Mellékletek:
1 . Távhó díjak, Komárom

Komárom, 2016. április 22,
Ác]í.izám:
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1. sz, melléklet

A

hatályos jogszabályok szerint

a

távhószolgáltatás

hatósági áras.

módosítására sem az Önkormányzat, sem a Távhószolgáltató nem jogosult.

A

díjak megállapítására,

Komárom Város kózigazgatási területén szolgáltatott lakossági távhő és melegvíz szolgáltatás 2016.
évidíjtételei:

Alapdíj

Hódü

Lakossági fűtésszolgáltatás

218,71 Ftllm3/év+Afa

3098,268 Ft /GJ+Afa

Lakossági melegvíz szolgáltatás

64,08 FVlm3/év+Afa

712,68 Ft/vízm3+Afa

Közü leti fűtésszolgá ltatás

226,17 Ft/lms/év+Áfa

3204 Ft/GJ+Afa

Közületi melegvíz szolgáltatás

66,36 FUlm3/év+Afa

737 FtJvízm3+Afa
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