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25.8 8. sz. melléklet: Munkavállalási feltételek az épületek szekunder rendszerein vég-

zendő beavatkozásoknál 

 

 

Az épületen belüli fűtési rendszer a Társasház/Lakásszövetkezet osztatlan közös tulajdona, an-

nak üzemeltetése a tulajdonosi közösség feladata, így az azon végzendő munkákra megrende-

lést csak a Társasház/Lakásszövetkezet hivatalos fogyasztói képviselőjétől fogad el a távhő-

szolgáltató. Az ürítés-töltés megrendelését a tervezett munka megkezdése előtt minimum 2 

munkanappal a távhőszolgáltató részére el kell juttatni. 

 

Fűtési rendszer évi egyszeri díjmentes ürítése: 

 

Az épületek fűtési rendszerein végzett munkák megkezdése előtt azokat le kell üríteni. Az épü-

letben, a lakásokban a felújítási munkák miatti ürítéseket május 16. és augusztus 15. között 

tervezetten, az épületen belül előre egyeztetett időpontban, maximum 2 hetes időszakra szük-

séges elvégeztetni. A Szolgáltató a Felhasználó közös képviselőjének kérésére évente egy al-

kalommal a szolgáltatási időszakon kívül (május 16 – augusztus 15. között) a fűtési rendszert 

díjmentesen leüríti, illetve a munkálatok befejezését követően a rendszert feltölti. 

 

Fűtési rendszer díjköteles ürítése: 

 

A Szolgáltató a 2 hetes díjmentes ürítésen felül ezen szolgáltatást a felhasználói berendezések 

meghibásodása, korszerűsítés elvégzése esetén az épületrész Tulajdonosa (díjfizető), vagy a 

Felhasználó képviselőjének kezdeményezésére a közös képviselő engedélyével a következő 

feltételek mellett teljesíti: 

 

• május 16 – augusztus 15. között a leürítés – visszatöltés, valamint légtelenítés költsé-

gét a Megrendelő/Díjfizető a távhőszolgáltató felé köteles a munka megrendelésekor 

kiegyenlíteni a www.vpkozuzem.hu honlapon közzétett, mindenkor érvényes díjak fi-

gyelembevételével. A munka megkezdésének feltétele a számla kiegyenlítése, mely 

tartalmazza a leürítés – visszatöltés díját, a légtelenítés és a kiszállás költségét. A fűtési 

rendszer visszatöltésének augusztus 31-ig meg kell történnie és a rendszer legfeljebb 7 

napig lehet leürített állapotban.  

• augusztus 16 – október 14. között, valamint április 16 – május 15. között (rendel-

kezésre állási időben) a leürítés – visszatöltés, valamint légtelenítés költségét a Meg-

rendelő/Díjfizető a távhőszolgáltató felé köteles a munka megrendelésekor kiegyenlí-

teni a www.vpkozuzem.hu honlapon közzétett, mindenkor érvényes díjak figyelembe-

vételével. A munka megkezdésének feltétele a számla kiegyenlítése, mely tartalmazza 

a leürítés – visszatöltés díját, a légtelenítés és a kiszállás költségét. A fűtési rendszer 

legfeljebb 24 órát lehet leürített állapotban.  

• október 15 – április 15. között (fűtési időszakban) csak nagyon indokolt esetben, pld. 

az épület fűtési rendszerén bekövetkezett lyukadás esetén végzi el az ürítést a távhő-

szolgáltató. A leürítés – visszatöltés, valamint légtelenítés költségét a Megrendelő/Díj-

fizető a távhőszolgáltató felé köteles a munka megrendelésekor kiegyenlíteni a 

www.vpkozuzem.hu honlapon közzétett, mindenkor érvényes díjak figyelembevételé-

vel. A munka megkezdésének feltétele a számla kiegyenlítése, mely tartalmazza a le-

ürítés – visszatöltés díját, a légtelenítés és a kiszállás költségét. A fűtési rendszer leg-

feljebb 6 órát lehet leürített állapotban. 

http://www.vpkozuzem.hu/
http://www.vpkozuzem.hu/
http://www.vpkozuzem.hu/
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Illegális leürítés: 

Az ürítési tevékenység csak a Felhasználó Képviselőjének vagy a közszolgáltatási szerződés-

ben megjelölt megbízottjának írásbeli engedélyével, a távhőszolgáltató vagy megbízottja által 

végezhető. 

Amennyiben a távhőszolgáltató illegális leürítést tapasztal, (nem a távhőszolgáltató vagy meg-

bízottja által történt leürítés) abban az esetben a társasház felé kiszámlázza a fűtési szezonban 

végzett leürítés – visszatöltés mindenkori díjának a négyszeresét. 
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