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1.
1. A
A Távhőszolgáltató
Tavhészolealtaté Társaság
T4rsasag
1.1
1.1

A
A Gazdasági
Gazdasasi Társaság
Tarsasdg legfontosabb
legfontosabb adatai
adatai

A
A társaság
tarsasêg cégneve:
cégneve:
A
A cég
cég rövidített
rêviditett neve:
neve:

Várpalotai
Varpalotai Közszolgáltató
Kézszolgaltaté Nonprofit
Nonprofit Korlátolt
Korlatolt Felelősségű
Felelêsségi
Társaság
Tarsasig
Várpalotai
Közszolgáltató Nonprofit
Nonprofit Kft.
Kft.
Vêrpalotai Kézszolgéltaté

Székhelye:
Székhelye:

8100
8100 Várpalota,
Varpalota, Fehérvári
Fehérvari út
ut 7.
7.

Telephelyei:
Telephelyei:

8100
8100 Várpalota,
Varpalota, Hétvezér
Hétvezér u.
u. 6.
6. sz.
sz. alatti
alatti Fűtőmű
FGtémuG
8104
Készenléti lakótelepi
8104 Inota,
Tnota, Készenlét
lakotelepi Fűtőmű
FGtêmu

Alapítója:
Alapitêja:

Várpalota
város Önkormányzata
Varpalota vêros
OnkormAanyzata

Jogelődje:
Jogelédje:

Várpalotai
Kft.
Vaêrpalotai Távhőszolgáltató
Têvhészolgaltaté KA.
8100
Várpalota,
Hétvezér
u.
6.
8100 Varpalota, Hétvezér u. 6.

Cégbejegyzés
Cégbejegyzés helye:
helye:

Veszprém
Veszprém

Cégbejegyzés
Cégbejegyzés időpontja:
idépontja:

2000.
január 10.
2000. januar
10.

Cégbejegyzés
Cégbejegyzés száma:
szAma:

Cg.
Cg. 19-09-505188
19-09-505188

Működési időtartama:
MuGkédési
idéêtartama:

határozatlan
hatêrozatlan

Működés megkezdése:
Mukédés
megkezdése:

2000.
január 10.
2000. januar
10.

1.2
1.2

AAtarsasag
társaság távhőszolgáltatással
tavhészolsdltatdssal kapcsolatos
kapcsolatos tevékenységi
tevékenységi körei
kêrei

A
tevékenysége: gőzellátás,
A társaság
têarsasêg fő
f6 tevékenysége:
gOzellatas, légkondicionálás
|égkondicionalas
Kapcsolódó
tevékenység:
villamos-energia
termelés
Kapcsolédé tevékenység: villamos-energia termelés
AA főtevékenységről
fGtevékenységrdl szóló
sz6lé engedélyek
engedélyek száma:
szZaAma:

Távhőszolgáltatói
Energia Hivatal
Hivatal 60/2012.
Tavhoszolgaltatoi működési
mikodési engedély:
engedély: aa Magyar
Magyar Energia
60/2012. sz.
sz. határozata,
hatêrozata, memelyet
lyet az
az 1762/2013.
1762/2013. sz.
sz. MEKH
MEKH határozat
hatêrozat módosított.
modositott.
Távhőtermelői
Hivatal 75/2006.
Tavhotermeloi működési
mikodési engedély:
engedély: aa Magyar
Magyar Energia
Energia Hivatal
75/2006. sz.
sz. határozata,
hatêrozata, melyet
melyet
aa 163/2016.
MEKH határozat
163/2016. sz.
sz. MEKH
hatêrozat módosított.
mOédositott.
Az
Az engedélyek
engedélyek határozatlan
hatêrozatlan időre
idêre szólnak.
szélnak.
A
A társaság
tarsasêg fenti
fenti főtevékenységén
fOtevékenységén kívüli
kivuli egyéb
egyéb tevékenységi
tevékenységi köreit
kêreit az
az Alapító
Alapité Okirat
Okirat tartaltartalmazza.
mazza.
1.3
1.3

Telephely
Telephely adatok:
adatok:
Várpalotai Városi
Varpalotai
Varosi Fűtőmű
Fatoma

8100
Hétvezér u.
8100 Várpalota,
Varpalota, Hétvezér
u. 6.
6.
Inota,
Inota. Készenléti
Készenléti lakótelepi
lakotelepi Fűtőmű
Fatémia
8104
Készenléti lakótelep
8104 Inota,
Tnota, Készenléti
lakotelep
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A
városi
A távhőszolgáltató
tavh6szolgaltato aa távhőigények
tavhéigények kielégítéséhez
kielégitéséhez szükséges
szukséges hőenergiát
h6energit aa Várpalotai
Varpalotai varosi
fűtőműben
és
az
Inota,
Készenléti
lakótelepi
fűtőműben
üzemeltetett
kazánokkal
és
gázmotofGtémuiben és az Inota, Készenlét lakotelepi fitêmuiben izemeltetett kazanokkal és géZmotorokkal
rokkal biztosítja.
biztositja.
1.4
1.4

A
társaság szervezeti
Atarsasag
szervezeti tagozódása
tagozédasa

A
Közszolgáltató Nonprofit
Nonprofit Kft.
tulajdonosi jogokat
jogokat gyakorló
A Várpalotai
Varpalotai Kézszolgaltato
Kft. tulajdonosi
gyakorlê szerve
szerve Várpalota
Varpalota VáVaros
ros Önkormányzata.
Onkormanyzata.
A
Nonprofit Kft.
Kft. élén
vezető usztségviselê
tisztségviselő áll,
jogosult
A Várpalotai
Varpalotai Közszolgáltató
Kézszolgaltaté Nonprofit
élén egy
egy fő
f6 vezet6
all, aki
aki jogosult
az
ügyvezetői
cím
használatára,
és
a
jogszabályok,
illetve
a
tulajdonos
által
meghatározott
az Ggyvezetéi cim hasznalatêra, és a jogszabalyok, illetve a tulajdonos altal meghatêrozott hahatásköri
tevékenységét, az
taskêri keretek
keretek között
kéz6tt -– önállóan,
6nalléan, egyéni
egyéni felelősséggel
felelêsséggel -- irányítja
iranyitja aa szervezet
szervezet tevékenységét,
az
Alapító
Okiratban
foglaltak
szerint.
Alapito Okiratban foglaltak szerint.
A
Bizottság és
A Felügyelő
Feligyelê Bizottsag
és aa független
figgetlen könyvvizsgáló
kényvvizsgalo látja
latja el
el aa társaság
tarsasêg gazdálkodásának
gazdalkodasanak és
és ügyigyvezetésének
vezetésének az
az ellenőrzését.
ellenbrzését.
1.5
1.5

Általános
Altalinos működési
mikédési feltételek,
feltételek, keretek,
keretek, ellátási
ellatdsi területek
teriiletek

A
Közszolgáltató Nonprofit
Nonprofit Kf.
Kft. aa hatályos
jogszabályok, aa Távhőszolgáltatói
MűA Várpalotai
Varpalotai Kézszolgaltato
hatalyos jogszabalyok,
Tavh6szolgaltat6i Muködési
Engedély, az
jelen UzletszaÜzletszakédési Engedély,
az Alapító
Alapité Okirat,
Okirat, aa Szervezeti
Szervezeti és
és Működési
Mukédési Szabályzat
Szabalyzat és
és aa jelen
bályzat
balyzat által
altal meghatározott
meghatêrozott feltételekkel
feltételekkel és
és keretek
keretek között
kézétt működik.
mukoédik.
A
A Várpalotai
Varpalotai Közszolgáltató
Kézszolgdltaté Nonprofit
Nonprofit Kft.
Kft. üzletszabályzata
iizletszabalyzata aa helyi
helyi sajátosságok
sajatossagok figyelemfigyelembevételével
szabályozza
a
távhőszolgáltatás
működését,
és
meghatározza
a
Távhőszolgáltató
bevételével szabalyozza a tavh6szolgaltatas muik6dését, és meghatêrozza a TaAvhészolgaltaté
kötelezettségeit
jogait, szabályozza
kêtelezettségeit és
és jogait,
szabalyozza aa Távhőszolgáltató
TAvh6szolgaltato és
és aa Felhasználó/Díjfizető
Felhasznalo/Dijfizeté szerződészerz6déses
viszonyát,
a
mérés
és
elszámolás
rendjét,
valamint
a
szolgáltatónak
a
felhasználóval,
ses viszonyat, a mérés és elszAmolas rendjét, valamint a szolgaltaténak a felhasznaloval, aa fofogyasztóvédelmi
való
gyasztovédelmi hatósággal
hatosêggal és
és aa felhasználók
felhasznalêk társadalmi
têrsadalmi érdekképviseleti
érdekképviseleti szervezeteivel
szervezeteivel valo
együttműködését.
egyGittmuik6dését.
A
Közszolgáltató Nonprofit
Nonprofit Kft.
távhőszolgáltatási működési
A Várpalotai
Varpalotai Kézszolgaltaté
Kft. távhőtermelői
tavhétermeldi és
és tavhêészolgaltatasit
makédési terüteralete
területére terjed
terjed ki.
lete Várpalota
Vêrpalota közigazgatási
kézigazgatasi teriletére
ki.
AA város
varos távhővel
tavhovel ellátott
ellatott területei:
teriiletei:

Várpalota
Varpalota 1.I. körzet
kêraet lakosság:
lakossdg:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

VV

oVV

VY

VV

VV

VV

VV

VV

V

Korompay
Korompay u.
u. 1-3-5-7-9-11-13-15.,
1-3-5-7-9-11-13-15., 2-6-8-12-14-18.
2-6-8-12-14-18.
Fekete
Gy.
u.
1-3.
Fekete Gy. u. 1-3.
Gárdonyi
41.
Gêrdonyi G.
G. u.u. 34-36-38-40.,
34-36-38-40., 41.
Fehérvári u.
Fehérvari
u. 2-4-6-8.
2-4-6-8.
Kossuth
Kossuth u.
u. 1-3.,
1-3., 2-4.
2-4.
Szabadság
tér 6.,
Szabadsag tér
6., 7.
7.
Táncsics
u.
3-5-7-9-11-13-15-17.,
Tancsics u. 3-5-7-9-11-13-15-17., 23-29.
23-29.
Szent
S$zent Imre
Imre u.
u. 2-4.
2-4.
Jókai
JOkai u.
u. 11-13-17.
11-13-17.
Árpád
Arpad u.u. 2-4-6-8-.,
2-4-6-8-., 12-14-16-18..
12-14-1618.
Honvéd u.
Honvéd u.u. 12-14.
Honvéd
u. 4-6-8-10.,
4-6-8-10., Honvéd
12-14.
Mátyás király
Matyas
kirêly u.u. 1-3-5-7-9-11-13-15-17-21-23-25-27.,
1-3-5-7-9-11-13-15-17-21-23-25-27., 2-4-6-8-10-12-14-16-18-20.
2-4-6-8-10-12-14-16-18-20.
Liliom u.
Liliom
u. 2-4-6-8-10-12.
2-4-6-8-10-12.
Újlaky u.
Uilaky
u. 1-3-5.
1-3-5.
Rákóczi u.
Rakoczi
u. 2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36.,
2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36., 1-3-5-7-9-111-3-5-7-9-1113-15-17-19-21-23.
13-15-17-19-21-23.
➢ Bakony
Bakony u.
u. 8-10-12-14.,
8-10-12-14., 15-17-19-21.,
15-17-19-21., 16-18-20.
16-18-20.
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➢
➢
➢
➢
➢

VV

VV

MV

Tábormező
Tabormez6 u.
u. 2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32.
2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32.
Körmöcbánya
Kêérmêécbanya u.
u. 5-7-9-11-13-15.,
5-7-9-11-13-15., 26-28-30-3234-36
26-28-30-3234-36
Erdődy P.
u. 19-21-23-25-27-29.,
Erdédy
P. T.
T. u.
19-21-23-25-27-29., 38-40-42-44-46-48
38-40-42-44-46-48
Felsőinkám u.u. 1-3-5-7-9-11-13-15-17.,
Felséinkam
1-3-5-7-9-11-13-15-17., 2-4-6-8-10-12.
2-4-6-8-10-12.
Szabolcska
Szabolcska u.
u. 2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-38.,
2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-38., 31-33-3531-33-3537-39-41-43-45-47-49-51-53-55-57-59-61-63-65-67-69-71-73-75-77-79-81-83-8537-39-41-43-45-47-49-5 1-53-55-57-59-61-63-65-67-69-71-73-75-77-79-81-83-8587-89-91-93-95-97-99-101-103.
87-89-91-93-05-97-99-101-103.
➢ Szent
Szent István
Istvan út
ut 23-25-27.
23-25-27.
➢ Posta
utca
8.
Posta utca 8.

Közületek:
Koiiletek:

VV

VV

YVVVVVVVVVVVVVVVVV
VV VV VV VV V

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Erdődy P.
Erdédy
P. T.
T. u.u. ABC
ABC Áruház
Aruhaz
Körmöcbánya u.
Bölcsőde
Kêérmêcbanya
u. Bán
Ban A.
A. Általános
Altalênos Iskola,
Iskola, Óvoda,
Ovoda, Bêlcsêéde
Bakony u.u. Uzletsor
Üzletsor
Bakony

Mátyás k.
Matyas
k. u.
u. Óvoda,
Ovoda, Bölcsőde
Bêlcsêde
Táncsics
Üzletsor
Tancsics u.u. Uzletsor
Várkerti
Varkerti Általános
Altalanos Iskola
Iskola
Művelődési
Ház
MUuivelêdési Haz
Jókai
Jokai u.
u. Tájház
Tajhaz
Mártírok
Népjóléti Intézet
Martirok u.u. Óvoda,
Ovoda, Népjéléti
Intézet
Mentőállomás
Mentééllomas
Szent
Szent István
Istvan u.
u. Városi
Vêrosi Könyvtár,
Kênyvtêr, Üzletek
Uzletek
Gárdonyi
Gérdonyi u.
u. 41.
41. Üzlet,
Uzlet, Posta
Posta
Virágbolt
Virêgbolt
Élelmiszer Piac
Piac
Elelmiszer
Fehérvári u.
Közszolgáltató Nonprofit
Nonprofit Kft.
Fehérvêri
u. 7.
7. Várpalotai
Vêrpalotai Kézszolgaltaté
Kft.
Árpád
u.
ABC
Áruház
Arpêd u. ABC Aruhaz
Gárdonyi
Gêrdonyi u.
u. Városháza
Vêaroshêza
Szent
I.
u.
Nagy
Szent I. u. Nagy Gyula
Gyula Galéria
Galéria
Múzeumkert
Muzeumkert
Faller SZKI
Faller
SZKI
Kossuth
Zeneiskola
Kossuth u.
u. Zeneiskola
Honvéd u.
Honvéd
u. Városi
Varosi Kórház
K6rhaz
Fehérvári u.
Fehérvêri
u. Sportcsarnok,
Sportcsarnok, Öregek
Oregek Otthona
Otthona
Tó-Coop
üzlet
T6-Coop izlet
Fehérvári u.
Fehérvêri
u. SPAR
SPAR Áruház
Aruhaz
Árpád
Arpad u.u. Szolgáltatóház
Szolgaltatéhaz
Szent
Szent Imre
Imre u.
u. Rendelőintézet
Rendelêintézet
Tési
út Vásárhelyi
Tési Gt
Vasêrhelyi Általános
Altalanos Iskola,
Iskola, Óvoda
Ovoda
Tési
út
Ifjúsági
ház
Tési ut Ifjusêgi hêz
Ady
Ady ABC
ABC

Inota, Készenléti
Készenléti lakotelep:
lakótelep:
Inota,
➢
Készenléti ltp.
Fr Készenléti
Itp. 1-2-3-4-5-6-8-9-10-11-12-13-14-15-21-22-25-26-27-28-29-30-391-2-3-4-5-6-8-9-10-11-12-13-14-15-21-22-25-26-27-28-29-30-3940-42-43.
sz.
épületek
A0-42-43. sz. épiletek
Közületek:
Koiiletek:
➢
F
➢
F
➢
F
➢
F

Általános
Altalênos Iskola
Iskola
Óvoda
Ovoda
aa Társasházakban
TêrsashêAzakban működő
muik6dé egyéb
egyéb fogyasztók
fogyasztok
Park Bafé
Büfé
Park
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➢
Készenléti 41.épület
” Készenléti
41.épilet
➢
” Tehetségekért
Tehetségekért Kft.
KÉ.

2.
Fogalom meghatározások
2. Fogalom
meghatirozdsok
Az
jogszabályi háttér:
Az üzletszabályzat
Gzletszabalyzat alkalmazásában
alkalmazasêban irányadó
irênyadé jogszabalyi
hattér:
A
törvény (a
továbbiakban: Tszt.)
A távhőszolgáltatásról
tavh6szolgaltatêsrol szóló
szélo 2005.
2005. évi
évi XVIII.
XVIIL térvény
(a tovabbiakban:
Tszt.)
A
végrehajtásáról szóló
Korm. rendelet
valaA Tszt.
Tszt. végrehajtasêrdl
szolé 157/2005.
157/2005. (VIII.
(VII. 15.)
15.) Korm.
rendelet (a
(a továbbiakban:
tovabbiakban: Vhr.),
Vhr.), valamint
továbbiakban:
mint ennek
ennek 3.
3. sz.
sz. mellékletét
mellékletét képező
képezé Távhőszolgáltatási
Tavh6szolgaltatêsi Közüzemi
Ké7izemi Szabályzat
Szabalyzat (a
(a tovabbiakban:
Tksz.)
Tksz.)
Várpalota
Képviselő-testületének 3/2015.
távhőVêrpalota Város
Varos Önkormányzati
Onkormanyzati Képviselê-testiletének
3/2015. (II.
(N. 24.)
24.) sz.
sz. rendelete
rendelete aa tavhêszolgáltatásról
(a
továbbiakban:
Önk.rend.)
szolgaltatêsrol (a tovabbiakban: Onk rend.)
Ezen jogszabalyokbol
jogszabályokból következően
Felhasználó és
Ezen
kévetkezéen és
és azon
azon túlmenően
talmenéen aa Felhasznalé
és Távhőszolgáltató
T&Avhészolgaltaté közötti
kêzétti
jogviszonyban aa következő
jogviszonyban
kêvetkezé fogalmak
fogalmak is
is irányadók:
irêanyadok:
Távhő
Taivho
Az
Az aa hőenergia,
héenergia, amelyet
amelyet aa távhőtermelő
tavhêtermelê létesítményből
|étesitménybdil hőhordozó
héhordozé közeg
kézeg (gőz,
(g6z, melegímelegitett
víz) alkalmazásával
távhővezeték-hálózaton keresztül,
üzletszerű tevékenység
tett viz)
alkalmazasêval tavhévezeték-halézaton
keresztil, Gizletszera
tevékenység kerekeretében
tében aa felhasználási
felhasznalêsi helyre
helyre eljuttatnak.
eljuttatnak.
Távhőszolgáltatás
Tavhoszolgdltatis
Az
távhővezeAz aa közszolgáltatás,
k67szolgéltatês, amely
amely aa felhasználónak
felhasznalénak aa távhőtermelő
taAvhêtermelê létesítményből
|étesitménybol tavh6vezeték-hálózaton
keresztül,
az
engedélyes
által
végzett,
üzletszerű
tevékenység
ték-hal6zaton keresztul, az engedélyes altal végzett, Gzletszerd tevékenység keretében
keretében
történő
valósul
torténd hőellátásával
hbellêtasaval fűtési,
fitési, illetve
illetve egyéb
egyéb hőhasznosítási
héhasznositasi célú
célu energia-ellátásával
energia-ellatasaval valêsul
meg.
meg.
Távhőszolgáltató
Tavhoszolgaltato
Az
vagy aa telepilés
település meghaAz aa gazdálkodó
gazdélkodé szervezet,
szervezet, amely
amely meghatározott
meghatêrozott településen,
telepilésen, vagy
meghatározott
tarozott részén
részén aa távhő
tavho üzletszerű
uzletszeri szolgáltatására
szolgaltatasêra engedélyt
engedélyt kapott.
kapott.
Lakossági felhaszndld
felhasználó
Lakossdgi
A
vegyes célra
tulajdonosa, tulajdonosainak
A lakóépület
lakéépulet és
és aa vegyes
célra használt
hasznalt épület
épilet tulajdonosa,
tulajdonosainak közössége,
kézéssége,
épületrészenkénti
épuletrészenkénti hőmennyiségmérés
hOmennyiségmérés esetén
esetén az
az egyes
egyes épületrészek
épiletrészek tulajdonosa,valatulajdonosa,valamint
tudó természetes
mint aa hitelszerződésből
hitelszerz6désbol eredő
eredé kötelezettségének
kêtelezettségének eleget
eleget tenni
tenni nem
nem tudé
természetes szeszemélyek
törvény alapján
Nemzeti Eszkêzkezelê
Eszközkezelő Zrt.
mélyek lakhatásának
lakhatêsênak biztosításáról
biztositasarol szóló
szolé térvény
alapjan aa Nemzeti
Zrt.
által
megvásárolt
lakóingatlan
bérlője.
éltal megvasarolt lakoingatlan bérléje.
Egyéb felhaszndlo
felhasználó
Egydb
Nem
tulajdonosa, tulajdonosainak
tulajdonosainak közössége,
Nem lakás
lakas céljára
céljêra használt
hasznalt épület,
épilet, építmény
épitmény tulajdonosa,
kézéssége,
épületrészenkénti
épuletrészenkénti hőmennyiségmérés
hêmennyiségmérés esetén
esetén az
az egyes
egyes épületrészek
épuletrészek tulajdonosa.
tulajdonosa.
Külön kezelf
kezelt intézmény:
Kiilên
intézmény:
Egyéb
Egyéb felhasználók
felhasznalêk közül
k6ézil aa központi
kézponti költségvetési
kêltségvetési szerv,
szerv, aa központi
kézponti költségvetési
kêltségvetési szerv
szerv
költségvetési
intézménye,
a
helyi
önkormányzat,
a
helyi
önkormányzat
költségvetési
kéltségvetési intézménye, a helyi énkormanyzat, a helyi 6nkormanyzat koltségvetési
intézménye,
valamint aa normatív
támogatásban részesülő,
intézménye, valamint
normativ állami
allami timogatasban
részesil6, közfeladatot
kêzfeladatot ellátó,
ellaté,
nem
vagyonszerzési célt
nem nyereségnyereség- és
és vagyonszerzési
célt szolgáló
szolgalê egyéb
egyéb intézmény.
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Díjfizető
Dijfizeto
Épületrészenkénti
Epiletrészenkénti díjmegosztás
dijmegosztês esetén
esetén az
az épületrésznek
épiletrésznek aa közszolgáltatási
kêzszolgaltatêsi szerződésben
szerzédésben
megnevezett
tulajdonosa, aa térvényben
törvényben meghatározott
megnevezett tulajdonosa,
meghatêrozott esetekben
esetekben az
az épület,
épilet, építmény,
épitmény,
vagy az
vagy
az épületrész
épiletrész bérlője,
bérléje, használója.
hasznalbja.
Szolgáltatói hőközpont
Szolgdltatdi
hok6zpont
Több
vagy építmény
történő hőellátása
Tébb épület,
épilet, vagy
épitmény távhővezeték-hálózat
tavh6vezeték-halézat útján
utjan têrténé
hellatasa céljából,
céljabol, az
az
ellátandó
épületeken
vagy
építményeken
kívül,
vagy
azok
egyikében
elhelyezett,
a
hőellétandé épileteken vagy épitményeken kivul, vagy azok egyikében elhelyezett, a hêhordozó
hordozé közeg
kézeg fogadására,
fogadasêra, átalakítására,
atalakitasêra, mennyiségének
mennyiségének szabályozására,
szabalyozasêra, elosztására
elosztasêra és
és
mérésére
szolgáló
technológiai
berendezés.
mérésére szolgél6 technologiai berendezés.
Felhasználói hőközpont
Felhasznaléi
hok6zpont
Egy
vagy építmény
Egy épület,
épalet, vagy
épitmény hőellátása
hêellêtasa céljából
céljébol aa hőhordozó
héhordozé közeg
kêzeg fogadására,
fogadasêra, átalakítáatalakitêsára,
mennyiségének
szabályozására
és
mérésére
szolgáló
technológiai
berendezés.
sêra, mennyiségének szabalyozasêra és mérésére szolgalé technolbgiai berendezés.
Csatlakozási
pont
Csatlakozdsi pont
A
berendezés határán,
beépített elzáró
A szolgáltatói
szolgaltatoi és
és aa felhasználói
felhasznal6i berendezés
hatêrên, találkozási
talalkozasi pontján
pontjan beépitett
elzêré
szerelvénynek
szerelvénynek aa felhasználó
felhasznalo felé
felé eső
esê oldala,
oldala, elzárószerelvény
elzêrészerelvény hiányában
hiënyéban aa felhasználási
felhasznalasi
helyet
telek) tulajdoni
helyet magába
magaba foglaló
foglalê (épület,
(épalet, építmény,
épitmény, telek)
tulajdoni határa.
hatêra.
Fűtött légtérfogat
Fiitot
légtérfogat
Fűtöttnek
befoglalt térfogat.
térfogat. A
FGtéttnek minősülő
minésul6 helyiségek
helyiségek térelhatároló
térelhatêrolê szerkezetei
szerkezetei által
altal befoglalt
A szolszolgáltatási
díj
alapját
képező
fűtött
légtérfogat
megállapításánál
az
épületek
műszaki
galtatasi dij alapjat képezé fatott légtérfogat megallapitasanal az épuletek muiszaki terterveinek adatait
venni az
veinek
adatait kell
kell figyelembe
figyelembe venni
az alábbiak
aldbbiak szerint:
szerint: A
A fűtött
fitott légtérfogatot
|égtérfogatot aa fűtött
fatott
helyiség
helyiség alapterületének
alapteriletének és
és átlagos
atlagos magasságának
magassêganak szorzataként
szorzataként kell
kell meghatározni.
meghatêrozni. A
A fűfitött
tott helyiség
helyiség alapterületének
alapteruletének megállapításánál
megallapitasanél aa padlószint
padloszint feletti
feletti egy
egy méter
méter magasságmagassêgban
belső falsíkok
továbbá aa beépített
bútorok által
teban aa belsê
falsikok között
kêzétt mért
mért területet,
teriletet, tovabba
beëépitett butorok
altal elfoglalt
elfoglalt területrészt
venni. Az
valamint aa lakás
raletrészt kell
kell számításba
szamitasba venni.
Az éléskamra
dléskamra (kamraszekrény),
(kamraszekrény), valamint
lakas (he(helyiség)
védő burkolat
lyiség) légterének
|égterének közművezetékeket
kêzmuivezetékeket védé
burkolat mögötti
mêgêtti része
része aa fűtött
fOtott légtérfogat
légtérfogat
megállapításánál
vehető számításba.
megallapitêsênal nem
nem vehetdé
szamitasba. A
A távhőellátásban
tavhoellêtasban részesülő
részesulê lakás
lakas fürdőszofird6szobájában,
tervben meghatározott
bêjAban, aa műszaki
muszaki tervben
meghatêrozott hőmérsékletet
hêmérsékletet aa műszaki
muiszaki tervek
tervek alapján
alapjan kikiegészítő
fűtéssel
(pl.
villamos
hősugárzó)
biztosítják
a
lakás
fűtött
légtérfogatának
megegészité fitéssel (pl. villamos hésugêrzo) biztositjak a lakas fatott léstérfogatanak megállapításánál
allapitêsanal aa kiegészítő
kiegészité fűtéssel
fatéssel ellátott
ellêtott fürdőszoba
fardészoba légtérfogatának
légtérfogatanak 60
60 %-át
Vo-at kell
kell szászamításba
venni.
mitasba venni.
Fűtött helyiség:
Fiitott
helyiség:
Fűtöttnek
terület, amelynek
FGtêttnek minősül
min6sGl az
az aa helyiség,
helyiség, illetőleg
illetéleg közös
k6z6s használatra
hasznalatra szolgáló
szolgalo terilet,
amelynek
akár
térelhatároló szerkezetében
akêr aa légterében,
|égterében, akár
akar aa térelhatêrolo
szerkezetében olyan
olyan bekapcsolt
bekapcsolt (üzemelő)
(izemelê) hőlehéleadó
van elhelyezve
vagy aa légtérben
ado berendezés
berendezés (radiátor,
(radiator, légfúvó,
|égfuvé, rejtett
rejtett fűtőtest
fGtétest stb.)
stb.) van
elhelyezve vagy
|égtérben
szigeteletlen
vezeték halad
biztosítására
szigeteletlen vezeték
halad keresztül,
keresztil, amely
amely az
az előírt
elêirt mértékű
mértékGi hőmérséklet
hémérséklet biztositasêra
alkalmas.
alkalmas.
Fűtöttnek
berendezéssel el
FGtêttnek minősül
min6sil aa hőleadó
héleadé berendezéssel
el nem
nem látott
latott helyiség
helyiség is,
is, ha
ha hőleadó
héleadé berenberendezéssel
berendezése
dezéssel ellátott
ellêtott olyan
olyan fűtött
fGtêtt helyiséggel
helyiséggel közös
kéz6s légterű,
|égteri, amelynek
amelynek hőleadó
héleadé berendezése
ee körülményre
van méretezve,
vagy funkcionálisan
kêérilményre figyelemmel
figyelemmel van
méretezve, vagy
funkcionalisan fűtést
fitést igényel
igényel és
és az
az
előírt
belső hőmérséklet
biztosítását aa műszaki
tervezés során
elêirt belsé
hêmérséklet biztositast
muiszaki tervezés
soran aa szomszédos
szomszédos fűtött
fatatt hehelyiségek
térelhatároló szerkezeteinek
vették figyelembe.
lyiségek térelhatêrolê
szerkezeteinek hőátbocsátó
h6atbocsatê képessége
képessége alapján
alapjan vették
figyelembe.
Fűtöttnek
terület is,
belső hőFGtéttnek minősül
minésil az
az aa közös
k6z6s használatra
hasznalatra szolgáló
szolgalo terilet
is, amelynek
amelynek előírt
elêirt belsê
hêmérséklete,
vagy részben
mérséklete, fűtése
fGtése egészben
egészben vagy
részben aa szomszédos
szomszédos fűtött
futêtt helyiségek
helyiségek hőleadó
holeadé
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berendezései
térelhatároló szerkezetek
berendezései megfelelő
megfelelê méretezéssel
méretezéssel aa térelhatêrolê
szerkezetek hőátbocsátó
h6aêtbocsaté képesséképességére
figyelemmel
van
megoldva
(zárt
lépcsőház).
Önk.
rend.
29.
§
(2)
gére figyelemmel van megoldva (zêrt lépcséh4z). Onk. rend. 29. $ (2)
Fűtési időszak
Fiitési
idészak
Szeptember
Szeptember 15.
15. és
és május
majus 15.
15. napja
napja közötti
k6zétti időszak.
1idészak. A
A fűtési
fitési időszakban
idészakban aa távhőszolgáltavhészolgaltatónak
van, ezen
belül aa fűtési
tatonak rendelkezésre
rendelkezésre állási
allêasi kötelezettsége
kêtelezettsége van,
ezen belal
fGtési idényben
idényben fűtési
futési kökêtelezettsége
van.
telezettsége van.
Fűtési idény
Fiitési
idény
A
A fűtési
fitési idény
idény október
oktober 15.
15. és
és április
aprilis 15.
15. közötti
kézéti időszak.
id6szak.
Költségmegosztó:
Koltsédgmegoszto:
A
A fűtési
fGtési költségmegosztó
kêltségmegoszté egy
egy olyan
olyan eszköz,
eszkéz, amely
amely aa lakóközösségeket
lakékéz6sségeket ahhoz
ahhoz segíti
segiti
hozzá,
hozza, hogy
hogy aa közös
k6zés fűtési
fatési számlát
szamlat az
az egyes
egyes lakások
lakasok tényleges
tényleges fogyasztásai
fogyasztasai arányában
aranyaban
oszthassák
oszthassak fel.
fel. A
A fűtési
fGtési költségmegosztó
koltségmegoszté tehát
tehat nem
nem hőfogyasztásmérő,
h6fogyasztasmérd, önmagában
nmagaban enennek
nek alapján
alapjan nem
nem lehet
lehet hőmennyiséget
hêmennyiséget mérni
mérni és
és elszámolni.
elszAmolni.
A
A fogalmak
fogalmak teljes
teljes körben
kérben részletezett
részletezett meghatározását
meghatêrozasat aa Tszt.
Tszt. tartalmazza.
tartalmazza.

3.
3. A
A távhőszolgáltatás
tavhészolsaltatds árdr- és
és díjtétel
dijtétel rendszere
rendszere
A
távhőszolgáltatás (fűtés
A lakossági
lakossêgi felhasználónak
felhasznalênak és
és aa külön
kilên kezelt
kezelt intézménynek
intézménynek nyújtott
nyujtott tavhészolgaltatas
(fatés
és
és használati
hasznalati melegvíz)
melegviz) díját
dijat –
- mint
mint legmagasabb
legmagasabb hatósági
hatosêgi árat
arat (a
(a továbbiakban
tovabbiakban együtt:
egyttt: hatóhat6sági
Energetikai és
Közműsêgi ár)
r) —– aa hatósági
hatosêgi ár
ar szerkezetét
szerkezetét és
és alkalmazási
alkalmazasi feltételeit
feltételeit aa Magyar
Magyar Energetikai
és KéZmuszabályozási
Hivatal) javaslatanak
javaslatának figyelembevételével
szabalyozasi Hivatal
Hivatal (továbbiakban:
(tovêbbiakban: Hivatal)
figyelembevételdvel aa miniszter
miniszter
rendeletben
rendeletben állapítja
allapitja meg.
meg. (Tszt.
(Tszt. 57/D.
57/D. §$ (1)
(1) bekezdés)
bekezdés)
Távhőszolgáltatási
Tavhészolgaltatasi támogatásban
timogatasban részesülhet
részesilhet aa Tszt.
Tszt. felhatalmazása
felhatalmazasa alapján
alapjan kiadott
kiadott miniszteri
miniszteri
rendeletben
rendeletben meghatározottaknak
meghatêrozottaknak megfelelő
megfelelê távhőszolgáltató
tavhészolgaltaté és
és külön
kilên kezelt
kezelt intézmény.
intézmény. (Tsz.
(Tsz.
57/F.
STIEF. §)
$)
A
távhőszolgáltató által
vagy külön
A tavh6szolgaltato
altal aa lakossági
lakossêgi felhasználóval
felhasznaloval vagy
kilén kezelt
kezelt intézménnyel
intézménnyel kötött
kêtêtt közkêzszolgáltatási
szolgaltatasi szerződésben
szerz6désben aa hatósági
hatésêgi árnál
arnal magasabb
magasabb árat
rat érvényesen
érvényesen kikötni
kikétni nem
nem lehet.
lehet.
A
után bekêvetkezd
bekövetkező valtozasa
változása esetén
A hatósági
hat6sêgi árnak
arnak aa közszolgáltatási
kézszolgaltatasi szerződés
szerz6dés megkötése
megkotése utan
esetén
aa megváltozott
válik, aa felek
megvaltozott hatósági
hatosêgi ár
&r az
az érvényes
érvényes közszolgáltatási
kêézszolgaltatêsi szerződés
szerz6dés részévé
részévé valik,
felek azonazonban az
ban
az voúj ártól
artol lefelé
lefelé -– közös
kéz6s megegyezéssel
megegyezéssel —– eltérhetnek.
eltérhetnek.
A
E, FF §-ai
rendelA hatósági
hatésêgi ármegállapítással
armegallapitassal kapcsolatos
kapcsolatos eljárási
eljarêsi szabályokról
szabalyokrol aa Tszt.
Tszt. 57/D,
S7/D, E,
$-ai rendelkeznek.
keznek.
Az
továbbá aa lakossági,
Az egyéb
egyéb felhasználó/díjfizető,
felhasznalo/dijfizet6, tovabb4
lakossêgi, de
de nem
nem háztartási
haztartêsi célú
célu felhasználó/díjfifelhasznalé/dijfizető
által
fizetendő
távhőszolgáltatási
díjakat
a
Távhőszolgáltató
határozza
zetê altal fizetendé tavhészolgaltatêsi dijakat a Tavhészolgaltaté hatêrozza meg.
meg. Az
Az egyéb
egyéb
célú
célu felhasználók
felhasznalok módosított
modositott díjtételeit
dijtételeit távhőszolgáltató
tAvhészolgaltaté az
az önkormányzat
@nkormanyzat képviselő-testületképviselê-testiletének
tájékoztatásképpen bemutatja.
ének tajékoztatasképpen
bemutatja. A
A Távhőszolgáltató
TAvhészolgaltato az
az ufúj díjakat
dijakat az
az árváltozást
arvaltozast megelőmegelêzően
valamint aa saját
Z6en aa helyi
hely1 információs
informaci6s kiadványban,
kiadvanyban, hirdetményben,
hirdetményben, valamint
sajat honlapján
honlapjan és
és aa kikülkikildött
dêétt számlalevélben
szamlalevélben köteles
kêteles közzétenni.
kézzétenni.
3.1
3.1

A
A távhőszolgáltatási
tavhszolgaltatasi csatlakozási
csatlakozasi díj
dij megállapításának
megallapitasanak szabályai
szabalyai

A
távhőszolgáltatás csatlakozási
Képviselő-testülete rendeA tavhészolgaltatês
csatlakozasi díjának
dijanak mértékét
mértékét Várpalota
Vêrpalota Város
Vêros Képviselé-testilete
rendeletben
letben állapítja
allapitja meg.
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A
távhőszolgáltatás csatlakozási
A tavh6szolgéltatês
csatlakozasi díjának
dijanak megváltoztatását
megvaltoztatasat aa távhőszolgáltató
tavhészolgaltaté kezdeményezi
kezdeményezi
biztosítva
a
költségek
átláthatóságát,
valamint
a
kiadások
és
bevételek
összhangját.
biztositva a kéltségek atlathatosagat, valamint a kiadasok és bevételek 6sszhangjat. A
A csatlacsatlakozási
benyújtani, aki
kozêsi díj
di] megváltoztatása
megvaltoztatêsa iránti
iranti kérelmet
kérelmet aa Hivatalhoz
Hivatalhoz kell
kell benyujtani,
aki 30
30 napon
napon belül
belil
határozattal
hatêrozattal dönt
dênt aa díjak
dijak megállapítása
megéllapitasa iránti
irênti kezdeményezésről.
kezdeményezésrol.
A
Hivatal határozatában
tartalommal
A helyi
helyi önkormányzat
énkormanyzat aa távhő
tavhé csatlakozási
csatlakozasi díját
dijat aa Hivatal
hatêrozatêban foglalt
foglalt tartalommal
köteles
úgy is
kêteles megállapítani.
megallapitani. A
A távhőszolgáltatás
tavhêszolgaltatas csatlakozási
csatlakozasi díját
dijat aa helyi
helyi önkormányzat
énkormanyzat ugy
is megmeghatározhatja,
hogy
az
alacsonyabb
legyen,
mint
a
távhőszolgáltató
kezdeményezésében
hatêrozhatja, hogy az alacsonyabb legyen, mint a taAvhêszolgaltato kezdeményezésében fogfoglaltak
Hivatal aa kezdeményezéstől
laltak alkalmazásával
alkalmazasaval érvényesítendő
érvényesitend6 ár.
êr. Amennyiben
Amennyiben aa Hivatal
kezdeményezéstol számított
szAmitott
30
belül nem
távhőszolgáltatás díjtételeit
30 napon
napon belil
nem hoz
hoz határozatot,
hatarozatot, úgy
ugy az
az önkormányzat
Gnkormanyzat aa helyi
helyi tavhészolgaltatas
dijtételeit
aa kezdeményezéssel
kezdeményezéssel azonos
azonos tartalommal
tartalommal fogadhatja
fogadhatja el.
el.
A
vagy növekvő
távhőigény kielégítésére
A bejelentett
bejelentett új
uf vagy
nêvekvé tavh6igény
kielégitésére és
és aa fizetendő
fizetendé csatlakozási
csatlakozasi díj
dij össze6sszegére
gére az
az igénybejelentőnek
igénybejelentének és
és aa távhőszolgáltatónak
tAvhészolgaltatonak egymással
egymassal külön
kilêén szerződést
szerz6dést kell
kell kötnie.
kêtnie.
A
vonatkozó szerződés
A csatlakozási
csatlakozasi díjra
dijra vonatkozo
szerzédés lényeges
|ényeges tartalmi
tartalmi elemei:
elemeli:
• aa tavhészolgaltaté
távhőszolgáltató cégneve,
székhelye,
cégazonosító
cégneve, székhelye, cégazonositê adatai;
adatai;
• az
az igénybejelentő
igénybejelentê és
és aa felhasználó
felhasznalê megnevezése,
megnevezése, címe,
cime, személyazonosító
személyazonositê adatai;
adatai;
• aa felhasználási
felhasznalasi hely
hely címe
cime és
és helyrajzi
helyrajzi száma;
szêama;
• aa tavhoellatass
távhőellátás módja
és
a
hőmennyiségmérés
moédja és a hêmennyiségmérés helye;
helye;
• aa csatlakozási
csatlakozasi díj
di összege,
ésszege, fizetésének
fizetésének módja
moédja és
és határideje;
hatêrideje;
• aa szolgáltatói
befejezésének határideje;
szolgaltatoi rendszer
rendszer létesítése,
létesitése, átalakítása
atalakitasa befejezésének
hatarideje;
• hőteljesítmény
lekötésre
vonatkozó
felhasználói
igény;
hoteljesitmény lekétésre vonatkozo felhasznaloi igény;
• aa közszolgáltatási
való elállás
kézszolgaltatêsi szerződés
szerz6dés megkötésétől
megkêtésétél val
eldllês esetére
esetére irányadó
iranyadé eljárás,
eljêras, valavalamint
a
Vhr-ben
foglalt
adatok.
mint a Vhr-ben foglalt adatok.
A
jogszabályok,
A csatlakozási
csatlakozasi pont
pont helyét
helyét aa távhőszolgáltató
tavh6szolgaltatê aa műszaki
muiszaki előírások,
elêirêsok, az
az érvényes
érvényes jogszabalyok,
valamint aa tavhêrendszer
távhőrendszer adottságainak
vételével határozza
valamint
adottsêgainak figyelembe
figyelembe vételével
hatêrozza meg.
meg.
3.2
3.2

AA távhőszolgáltatás
tavhszolgaltatas díjtételei
dijtételei

A
távhőszolgáltatásért:
A felhasználónak
felhasznélênak aa tavh6szolgaltatasért:
• fűtési
fatési alapdíjat,
alapdijat, illetve
illetve teljesítménydíjat
teljesitménydijat
• fűtési
hődíjat
fatési hodijat
• használati
hasznalati melegvíz
melegviz alapdíjat
alapdijat
• használati
hasznalati melegvíz
melegviz hődíjat
hédijat
kell
kell fizetnie.
fizetnie.
3.2.1.
Alapdíj
32.1. Alapdij
A
tüzelőanyag költségén
A távhőszolgáltatás
tavhészolgaltatas alapdíja,
alapdija, illetve
illetve teljesítménydíja
teljesitménydija aa tizeléanyag
kêltségén kívüli
kivili összes
6sszes
olyan
költség
és
ráfordítás
fedezete,
mely
a
távhőszolgáltatói
és
távhőtermelői
tevékenység
olyan kéltség és raforditas fedezete, mely a tavhészolgaltatéi és tavhêtermelëêi tevékenység
érdekében
távhőszolgáltatás folyamatos
érdekében merül
mer] fel.
fel. Az
Az alapdíj,
alapdij, illetve
illetve teljesítménydíj
teljesitménydij aa tavhészolgaltatas
folyamatos igényigénybevételének lehetőségéért
bevételének
lehetoségéért és
és aa távhőszolgáltatás
tavh6szolgaltatas igénybevételéért
igénybevételéért fizetendő
fizetendé egy
egy légköbmélégkébméterre,
kW-egységre megállapított
terre, illetve
illetve 11 kW-egységre
megallapitott éves
éves díj,
di], melyet
melyet minden
minden felhasználó
felhasznalé 1/12-ed
V12-ed részrészben,
havonta
fizet.
ben, havonta fizet.
A
után fizet
A lakossági
lakossagi célú
célu felhasználó
felhasznalê aa használatában
hasznalataban lévő
1év6 fűtött
fGtott helyiségek
helyiségek légtérfogata
légtérfogata utan
fizet
3
alapdíjat,
/év.
alapdijat, melynek
melynek mértéke:
mértéke: Ft/lm
Fi/lm?/év.
A
A külön
kiilén kezelt
kezelt intézmény
intézmény és
és az
az egyéb
egyéb felhasználó
felhaszn4lé az
az általa
altala használt
hasznalt helyiségek
helyiségek légtérfogata
|égtérfogata
3
(Ft/lm
/év), vagy
vagy aa távhőszolgáltatóval
(FY/lm/év),
tavh6szolgaltatéval kötött
kêtêtt szerződésben
szerzédésben meghatározott
meghatêrozott legnagyobb
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hőteljesítmény
h6teljesitmény (Ft/kW/év)
(FV/kW/év) után
utêan fizet
fizet alapdíjat.
alapdijat. A
A lekötött
lekêtétt hőteljesítményt
hételjesitményt aa közszolgáltatási
kêzszolgaltatêsi
szerződésben
kell
meghatározni.
szerz6désben kell meghatêrozni.
A
teljesítmény lekötési
A teljesitmény
lekêtési díj
di] az
az állandó
allandé hőfelhasználástól
h6felhasznalastél független
fuggetlen költségek
koltségek és
és ráfordítások
raforditasok
összegének
városi teljesítményre
vonatkoztatott része.
Nagyságrendben nem
6sszegének egységnyi
egységnyi varosi
teljesitményre vonatkoztatott
része. Nagysêgrendben
nem külökuilëênül
teljesítmény normájának
nal el
el az
az előző
el6z6 díjtételektől,
dijtételektél, de
de nem
nem engedi
engedi meg
meg aa Felhasználó
Felhasznalé teljesitmény
normajanak túllétullépését
többletdíj
elszámolása
nélkül.
Túllépése
az
Önk.rend.
16.
§
(3)
pontja
szerinti
pótdíjfipését tebbletdij elszAimolasa nélkGil. Tallépése az Onk rend. 16. $ (3) pontja szerinti potdijfizetési
jár.
zetési kötelezettséggel
kotelezettséggel jar.
A
jogosult az
vett hőteljesítményt
A Szolgáltató
Szolgaltato bármikor
bêarmikor jogosult
az igénybe
igénybe vett
hételjesitményt ellenőrizni.
ellenbrizni.
3.2.2.
32.2. A
A hődíj
hédij
A
vételezett (felhasznált)
A hődíj
ho6di aa felhasználó
felhasznalé által
altal vételezett
(felhasznalt) és
és mérés
mérés szerint
szerint meghatározott
meghatarozott hőmennyihêmennyiség
ség (GJ)
(GJ) és
és aa hődíj
h6di] egységár
egységêr (Ft/GJ)
(FUG]J) szorzataként
szorzataként megállapított
megallapitott érték.
érték.
A
távhőszolgáltató köteles
A Tszt.
Tszt. 43.
43. §8 (3)
(3) bekezdése
bekezdése továbbá
tovAbb4 az
az Önk.rend.
Onk.rend. előírja,
elêirja, hogy
hogy aa tavhészolgaltaté
kételes aa
fűtési
célú
és
a
melegvíz-készítés
céljából
felhasznált
hőmennyiséget
külön
meghatározni
fGtési célu és a melegviz-készités céljabol felhasznalt hêmennyiséget kilén meghatarozni és
és
számlázni.
szAmlazni.
3.2.3.
3.2.3. Távhőszolgáltatással
TAvhêszolgaltatassal kapcsolatos
kapcsolatos egyéb
egyéb díjak:
dijak:
•e

VízViz- és
és csatornadíj:
csatornadij:
A
A használati
hasznalati melegvíz
melegviz előállításához
eléallitasahoz felhasznált
felhasznalt hálózati
halézati hidegvíz
hidegviz díja
dija aa Bakonykarszt
Bakonykarszt
Zrt.
vízszolgáltató
hatályos
díjai
alapján,
csatorna-használattal
együtt
kerül
Zrt. vizszolgaltaté hatêlyos dijai alapjan, csatorna-hasznélattal egyutt keril megállapímegallapitásra.
tasra. A
A Távhőszolgáltató
Tavhészolgaltaté aa felmelegítéshez
felmelegitéshez szükséges
szukséges ivóvizet
ivOvizet aa saját
sajat nevén
nevén nyilvánnyilvantartott
biztosítja. A
tartott mérőórákon
méré6rakon keresztül
keresztil biztositja.
A részére
részére kiszámlázott
kiszAmlazott melegvízfelhasználás
melegvizfelhasznalas
utáni
víz- és
távhőszolgáltató aa felhasználók
utêni vizés csatornadíjat
csatornadijat aa tavhészolgaltaté
felhasznalok felé
felé közvetített
kézvetitett szolgáltaszolgaltatásként
tasként tovább
tovabb számlázza.
szamlazza.

•e

Pótdíj:
Pétdij:
A
vagy aa díjfizető
A felhasználó
felhasznalé vagy
dijfizeté az
az Önk.rend.-ben
Onk .rend.-ben meghatározott
meghatêrozott mértékű
mértékti pótdíjat
potdijat köteles
kêteles
fizetni,
fizetni, ha:
ha:
o
lekötött csúcsteljesítmény
o aalekêtott
csucsteljesitmény alapján
alapjan alapdíjat
alapdijat fizető
fizeté felhasználó
felhasznalê aa szerződésben
szerz6désben
lekötött
lekététt hőteljesítményt
hételjesitményt folyamatosan
folyamatosan 30
30 percnél
percnél hosszabb
hosszabb időtartamon
idétartamon kereszkeresztül
túllépi, /(OK.
/ÖK. rendelet
tal tallépi,
rendelet 16.
16. §/
$/
o
Tszt. 49.
bekezdésének c),
o aa'Tszt.
49. §$ (2)
(2) bekezdésének
c), d),
d), f)
$) és
és g)
g) pontjaiban
pontjaiban szabályozott
szabalyozott szerződésszerz6désszegést
vételezést valêsit
valósít meg.
/Önk. rend.
szegést vagy
vagy egyéb
egyéb módon
médon szabálytalan
szabalytalan vételezést
meg. /Onk.
rend.
16.§.(5)/
16.8. (5)

•e

Díjvisszatérítés:
Dijvisszatérités:
A
távhőszolgáltató köteles
vagy díjfizető
A tavhészolgaltaté
kêteles aa felhasználó,
felhasznalé, vagy
dijfizeté részére
részére aa szerződésben
szerz6désben
meghatározott
visszatérímeghatêrozott alapdíj
alapdi] –
— szüneteltetés
szineteltetés időtartamával
idétartamaval arányos
arêanyos részét
részét —– visszatériteni,
ha
felróható
magatartása
folytán
a
távhőszolgáltatás
megszűnik,
vagy azt
teni, ha felrohato magatartasa folytan a tavh6szolgaltatêas megszinik, vagy
aztaa
Tszt.
40-41. §-okban
túlmenően szünetelteti
vagy korlátozza.
Tszt. 40-41.
$-okban foglaltakon
foglaltakon talmenben
szinetelteti vagy
korlêtozza.

•e

Kötbér:
Kitbér:
A
után jar,
jár, napi
A szerződésszegéssel
szerz6désszegéssel érintett
érintett szolgáltatás
szolgaltatas díja
dija utên
napi kötbér
kétbér mértéke
mértéke aa
napi
napi alapdíj
alapdij 1,5-szerese.
1,5-szerese.

•e

Az
végzett munkák
Az épületek
épiiletek szekunder
szekunder rendszerein
rendszerein végzett
munkak díjtételei:
dijtételei:
o
Az
épületeken
belüli
fűtési
rendszereken
végzendő
vonatkozó muno Az épileteken belali futési rendszereken végzendé munkákra
munkakra vonatkozo
munkavállalási
Üzletszabályzat 8.
kavallalêsi feltételeket
feltételeket az
az Uzletszabalyzat
8. sz.
sz. melléklete
melléklete tartalmazza.
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o
visszatöltésének, valamint
valamint légtelenítésének
Oo A
A fűtési
fGtési rendszer
rendszer leürítésének,
leëiritésének, visszatêltésének,
légtelenitésének aa
mindenkor
érvényes
díjait
a
távhőszolgáltató
a
www.vpkozuzem.hu
mindenkor érvényes dijait a taAvh6êszolgaltaté a www.vpkozuzem.hu honlapon
honlapon
közzéteszi.
kézzéteszi.

4.
4. AA szolgáltatott
szolgdltatott távhő
tavhé ellenértékének
ellenértékének elszámolása
elszimoldsa
4.1
d.1

Mérés
Mérés
4.1.1.
4.1.1. Hőmennyiségmérés
Himennyiségmérés -- Mérési
Mérési helyek:
helyek:

A
A fogyasztott
fogyasztott fűtési
fitési hőenergia
héenergia elszámolása
elszAmolasa minden
minden felhasználói
felhasznaléi körben
kêrben hiteles
hiteles mérés
mérés alapján
alapjan
történik.
torténik.
•e

Távhőszolgáltató
Tavhêszolgaltaté aa szolgáltatott
szolgaltatott távhő
tavhé mennyiségét
mennyiségét aa felhasználói
felhasznaléi hőközpontban,
hékézpontban,
vagy
vagy aa szolgáltatói
szolgaltatoi hőközpontban
hékézpontban és
és aa hőfogadó
h6fogadé állomáson
allomason köteles
kêételes mérni
mérni és
és elelszámolni.
sz&Amolni.

•e

A
A szolgáltatói
szolgaltatoi hőközpontokhoz
hékézpontokhoz kapcsolt
kapcsolt fogyasztási
fogyasztêsi helyek
helyek fűtési
fatési felhasználásáfelhasznalasanak
nak mérése
mérése szekunder
szekunder oldalon
oldalon az
az épület
épilet hőfogadójában
héfogadéjaban történik.
têrténik.

•e

A
A saját
sajat hőközponttal
h6kézponttal rendelkező
rendelkezé felhasználók
felhasznalék mérése
mérése történhet:
têrténhet:
o
hőátalakítás és
primer oldali
Oo aah6atalakitas
és melegvízkészítés
melegvizkészités előtt
elêtt aa primer
oldali fűtőkörben,
fGtokérben,
o
Oo szekunder
szekunder oldalon
oldalon az
az épület
épilet hőfogadójában
hêfogadéjAban

•e

Felhasznált
távhő mennyisége
történt egyeztetést
Felhasznélt tavhé
mennyisége –
— aa Távhőszolgáltatóval
Tavhészolgaltatéval têrtént
egyeztetést kövekêvetően
toen -- épületrészenként
épuletrészenként (pl.
(pl. lakásonként)
lakasonként) is
is mérhető
mérheté és
és elszámolható,
elszAamolhatê, ha
ha aa FelFelhasználók
távhő mennyiségének
hasznalok aa tavhé
mennyiségének hiteles
hiteles mérésére
mérésére alkalmas
alkalmas mérőeszköz
mérbeszkêz felszefelszerelését,
valamint aa felhasználói
relését, valamint
felhasznaléi berendezés
berendezés ehhez
ehhez szükséges
szikséges átalakítását
atalakitasat saját
sajat költkoltségükön,
ségtikén, az
az épület
épuilet valamennyi
valamennyi épületrészében
épuletrészében megvalósítják,
megvalositjak, és
és aa hiteles
hiteles mérés
mérés
feltételeit
biztosítják. Ellenkezé
Ellenkező esetben,
feltételeit folyamatosan
folyamatosan biztositjak.
esetben, ha
ha aa lakóközösség
lak6kézésség másmashogy
hogy nem
nem határoz,
hatêroz, az
az elszámolás
elsz&molês módja
moédja légköbméter
légkébméter arányos.
aranyos.
Az
vagy hőfogadói
Az épületrészenként
épiletrészenként felszerelt
felszerelt hőmennyiségmérők
hêmennyiségmér6k aa hőközponti,
hékézponti, vagy
héfogadoi mérő
mér6
költségmegosztó
koltségmegoszté mérői.
meéréi. A
A szolgáltatott
szolgaltatott távhő
tavh6 elszámolásának
elszamolasanak alapja
alapja -- egyéb
egyéb megállamegallapodás
podês hiányában
hiënyaban -- aa hőközpontban
hékêzpontban mért
mért hőmennyiség.
hêmennyiség.
4.1.2
4.1.2 Használati
Hasznalati melegvíz
melegviz mérése:
mérése:
A
vannak elhelyezve.
A használati
hasznalati melegvízmérő
melegvizméré készülékek
készilékek aa kifolyási
kifolyasi pontokon
pontokon vannak
elhelyezve. A
A melegvíz
melegviz
egyedi
mérésére
a
távhőszolgáltatóval
egyeztetett
módon
épületrészenként
van
lehetőség.
egyedi mérésére a tAvh6szolgaltatoval egyeztetett médon épiletrészenként van lehetêség.
Ha aa szolgáltatott,
vételezett használati
Ha
szolgaltatott, illetve
illetve vételezett
hasznalati melegvíz
melegviz célú
céla hőmennyiséget
hêmennyiséget aa távhőszolgáltavh6szolgaltató aa hőfogadó
taté
héfogado állomáson,
éllomason, hőközpontban
hékézpontban elhelyezett
elhelyezett hiteles
hiteles hőmennyiségmérővel
hêmennyiségmér6vel méri
méri és
és aa
mért
hőmennyiséget
épületrészenként
az
egyes
díjfizetők
részére
számlázza,
az
épületrészekmért hêmennyiséget épaletrészenként az egyes dijfizetok részére szimlazza, az épiletrészekben felszerelt
vízfogyasztásmérők költségosztó
be.
ben
felszerelt vizfogyasztasmér6k
koltségoszto szerepet
szerepet töltenek
téltenek be.
A
tartozik aa tavhészolgaltaté
távhőszolgáltató kötelezettségei
A melegvíz
melegviz egyedi
egyedi mérésének
mérésének megvalósítása
megvalêsitêsa nem
nem tartozik
kêtelezettségei
közé,
terheli. A
kézé, annak
annak költsége
kêltsége aa felhasználót,
felhasznalot, díjfizetőt
dijfizetot terheli.
A kiépítést
kiépitést és
és annak
annak dokumentált
dokumentalt átvéatvételét követően
távhőszolgáltatói kötelezetttelét
kévetden üzemeltetésük,
izemeltetésik, karbantartásuk
karbantartasuk és
és hitelesíttetésük
hitelesittetésik tavh6szolgaltatéi
kêtelezettséget
séget és
és költségviselést
koltségviselést jelent.

13
13

Átalánymennyiséget
Atalanymennyiséget kell
kell elszámolni
elszimolni használati
hasznalati melegvíz
melegviz szolgáltatás
szolgaltatas esetén,
esetén, ha
ha aa lakás
lakas nem
nem
rendelkezik
vízmérővel, annak
vagy beberendelkezik elszámolásra
elszimolêsra alkalmas
alkalmas vizmér6vel,
annak zárjegye
zêrjegye sérült,
sérilt, aa mérő
méré hibás,
hibas, vagy
építése
épitése nem
nem szabályos,
szabalyos, továbbá
tovabba aa távleolvasást
tavleolvasast elősegítő
elbsegité rádiófej
radi6fej eltávolításra
eltvolitasra került.
kerlt.
Az
Az átalány
étalany mennyiséget
mennyiséget lakásnagyság
lakasnagysig szerint
szerint az
az Önk.rend.
Onk.rend. 1.
1. sz.
sz. melléklete
melléklete határozza
hatêrozza meg.
meg.
A
A használati
hasznélati melegvíz-készítés
melegviz-készités céljára
céljara felhasznált
felhasznalt hőmennyiség
hêmennyiség felhasználónkénti
felhasznalonkénti meghatámeghata3
rozása
az
egyes
hőközpontokban
1
m
közműves
ivóvíz
felmelegítéséhez
szükséges
rozAsa az egyes hékézpontokban 1 m? kêzmiives ivêviz felmelegitéséhez szikséges hőmenyhêmeny3
nyiség,
távhőszolgáltatónál 11 m
nyiség, illetőleg
illetéleg aa tAvhêészolgaltaténdl
m* közműves
kêzmiives ivóvíz
ivoviz felmelegítéséhez
felmelegitéséhez átlagosan
Atlagosan szükszik3
séges
hőmennyiség
és
a
mérőórán
mért
víz
m
szorzata
alapján
történik.
séges hêmennyiség és a méréérin mért viz m* szorzata alapjên têrténik.
Az
bekezdése tartalmazza.
Az átlagosan
atlagosan szükséges
szikséges hőmennyiség
hêmennyiség mértékét
mértékét az
az Önk.rend.
Onk.rend. 13.
13. §$ (2)
(2) bekezdése
tartalmazza.
4.2
42

Az
Arz elszámolás
elszdmolas alapját
alapjat képező
képezëé mérők
mérok leolvasása
leolvasasa

4.2.1.
4.2.1. Hőmennyiségmérők
HOmennyiségmérék leolvasása
leolvasisa
A
valamint aa hőfogadókban
távhőszolgáltató
A hőközponti,
h6kézponti, valamint
héfogadékban elhelyezett
elhelyezett hőmennyiségmérők
hêmennyiségmér6k aa tavh6szolgaltato
tulajdonában vannak,
vannak, azokat
tulajdonéban
azokat aa saját
sajat költségén
kéltségén létesíti,
létesiti, üzemelteti,
Gizemelteti, hitelesítteti.
hitelesitteti. A
A hőmennyihémennyiségmérőket
Ezek aa számláló
ségmér6ket aa hőszolgáltató
h6szolgaltaté havonta
havonta olvassa
olvassa le,
le, mely
mely aa számlázás
szamlêzês alapja.
alapja. Ezek
szZêAmlêlé álallások,
valamint aa különbségük
lêsok, valamint
kilênbségtuk alapján
alapjêan számolt
szamolt hőmennyiség
hêmennyiség szerepelhet
szerepelhet az
az elkészített
elkészitett számszAmlákon.
lêkon.
A
A szolgáltatói
szolgaltatoi hőközpontból
hékézpontbol ellátott
ellêtott lakossági
lakossagi és
és egyéb
egyéb célú
célu felhasználók
felhasznalêk fűtési
fGitési hőenergia
hêenergia elelszámolása
havonta
történik,
az
épületek
hőfogadóiban
felszerelt
hitelesített
hőmennyiség-mészZAamolêsa havonta térténik, az épiletek héfogadéiban felszerelt hitelesitett hAmennyiség-mérőknek
roknek aa hónap
hénap utolsó
utolsê 55 napjában
napjaban leolvasott
leolvasott számláló
szamlalo állása
allésa alapján.
alapjan.
Felhasználói hőközponttal
Felhasznaléi
h6ékézponttal rendelkező
rendelkez6 egyéb
egyéb célú
céln felhasználók
felhasznalék hőenergia
hêenergia elszámolása
elszimolêsa havonta
havonta
történik aa hőközpont
térténik
hékézpont primerköri
primerkêri hitelesített
hitelesitett hőmennyiség-mérőjének
hémennyiség-mér6jének aa hónap
hénap utolsó
utolsê 55 napjánapjaban leolvasott
ban
leolvasott számláló
sz&Amlalo állása
allasa alapján.
alapjan.
4.2.2.
4.2.2. Használati
Hasznalati melegvízmérők
melegvizmér0k leolvasása
leolvasasa
A
utolsó dekádjában
A használati
hasznalati melegvízórák
melegvizérak leolvasása
leolvasêsa mindig
mindig az
az elszámolási
elszêamolêsi időszak
id6szak utolsé
dekadjêban törtêrténhet. A
ténhet.
A leolvasásokat
leolvasêsokat 4
4 havonta
havonta kell
kell elvégezni
elvégezni április,
aprilis, augusztus
augusztus és
és december
december hónapok
hênapok mámêsodik
sodik felében.
felében.
A
történhet aa szolgáltató
A melegvízórák
melegvizorak leolvasása
|leolvasêsa térténhet
szolgaltato képviselője
képviselêje részéről,
részérol, és
és aa felhasználó
felhasznalê részérészéről.
A
felhasználó
az
általa
leolvasott
számláló
állást
bejelentheti
személyesen,
e-mailben,
rol. A felhasznalé az altala leolvasott szaAmlalé allast bejelentheti személyesen, e-mailben,
vagy
távhőszolgáltató www.vpkozuzem.hu
vagy aa tavhészolgaltaté
www.vpkozuzem.hu honlapján
honlapjan keresztül,
keresztil, valamint
valamint aa 88
88 592-110-es
592-1 10-es
telefonszámon.
telefonszaAamon.
4.3
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AAfogyasztis
fogyasztás megállapítása
megdllapitisa méretlen
méretlen időszakban
idészakban

4.3.1.
4.3.1. Fűtési
Futési célú
céla hőfelhasználás
hêfelhasznalis esetén
esetén
Méretlen időszak
Ezen időtartam
Méretlen
idészak aa hőmennyiségmérő
hêmennyiségméré meghibásodása
meghibasodasa miatt
miatt fordulhat
fordulhat elő.
elê. Ezen
idétartam
alatt
a
szolgáltatott,
illetve
a
vételezett
távhő
mennyiségét
–
egyéb
megállapodás
hiányában
alatt a szolgaltatott, illetve a vételezett tavhé mennyiségét —- egyéb megallapodas hiënyaban —–
az
vételezési köaz előző
el6z6 év
év azonos
azonos időszakában
idészakaban mért
mért hőmennyiség
hêmennyiség azonos
azonos szolgáltatási,
szolgaltatsi, illetve
illetve vételezési
kêrülményekre
történő
korrekciójával
kell
meghatározni.
Ilyen
időszak
hiányában
a
meghibásorilményekre tértén6é korrekciojaval kell meghatêrozni. Iyen idészak hiënyaban a meghibasodás
vagy aa meghibásodás
das elhárítását
elharitasat követő,
kévet6, vagy
meghibaêsodas időpontját
id6pontjat megelőző,
megeléz6, legalább
legalêbb egy
egy hónap
honap hőfelhêfelhasználása
képezi
a
korrekció
alapját.
(Tksz.
23.1.)
hasznalêsa képezi a korrekcié alapjat. (Tksz. 23.1.)
4.3.2.
4.3.2. Használati
Hasznalati melegvíz
melegviz esetén
esetén
Méretlen időszak
vízmérő meghibásodása
Méretlen
idészak aa vizméré
meghibasodasa miatt
miatt fordulhat
fordulhat elő.
el.
Ezen időtartam
valamint vételezett
vételezett melegvíz
Ezen
idétartam alatt
alatt aa szolgáltatott,
szolgaltatott, valamint
melegviz mennyiségét
mennyiségét az
az előző
el6z6 elszáelszamolási
véve kell
molasi időszak
idészak átlagfelhasználását
atlagfelhasznalêsat alapul
alapul véve
kell időarányosan
idéarêanyosan meghatározni.
meghatêrozni.

14
14

Amennyiben
vízfogyasztásmérők költségosztó
töltenek
Amennyiben az
az épületrészekben
épiletrészekben felszerelt
felszerelt vizfogyasztasmér6k
kéltségosztê szerepet
szerepet téltenek
be és
vagy aa felhasználó
be
és aa felhasználó,
felhasznalé, aa díjfizető,
dijfizetê, vagy
felhasznalé képviselője
képviselêje az
az egyedi
egyedi melegvíz-mérők
melegviz-mérok mémérési
úgy aa szétosztáshoz
távhőszolgáltató aa felhasználók
rési adatait
adatait határidőre
hatêridére nem
nem adja
adja meg,
meg, ugy
szétosztashoz aa tavhészolgaltatê
felhasznalék és
és
aa díjfizetők
vonatkozó átlagfogyasztását
veszi figyelembe.
dijfizetok előző
el6zé elszámolási
elszAmolaêsi időszakra
id6szakra vonatkozé
atlagfogyasztêsat veszi
figyelembe.
A
történő bejelentése
távhőszolgáltató aa
A mérési
mérési adatok
adatok következő
k@vetkezé elszámoláskor
elszamolêskor têrténé
bejelentése esetén
esetén aa tAvh6szolgaltato
tényleges fogyasztás
tényleges
fogyasztas alapján
alapjan aa felhasználóval,
felhasznal6val, díjfizetővel
dijfizetével elszámol.
elszêamol.
4.4
AA

AAszolsiltatott
szolgáltatott távhő
tivhé díjának
dijanak elszámolása
elszAmolasa

4.4.1.
4.4.1. Felhasználói
Felhasznaléi hőközponttal
hêékdzponttal rendelkező
rendelkezë felhasználó
felhasznalé esetén
esetén
Felhasználói hőközpont
Felhasznéléi
hékézpont esetén
esetén aa felhasználó
felhasznalê aa közszolgáltatási
kézszolgaltatasi szerződésben
szerzédésben lekötött
lekêtêtt teljesítteljesitmény
alapján
számított
alapdíj
1/12-ed
részét
a
tárgyhóban
fizeti
meg.
A
hőenergia
elszámomény alapjan szAmitott alapdi] 1/12-ed részét a tareyhéban fizeti meg. A hêenergia elszêamolása
lêsa havonta
havonta történik
térténik aa hőközpont
hékézpont elszámolási
elszAmolaêsi hőmennyiségmérőjének
hêmennyiségmér6jének aa hónap
hénap utolsó
utolsê 55 napnapjában
leolvasott
számláló
állása
alapján.
jaban leolvasott szZamlalé éllêsa alapjan.
4.4.2.
4.4.2. Szolgáltatói
Szolgaltatéi hőközpont
hékëzpont esetén
esetén
A
távhőszolgáltató tulajdonaban,
tulajdonában, kezelésében
A tavh6szolgéltato
kezelésében lévő
|évé szolgáltatói
szolgaltatoi hőközpont
hékézpont esetén
esetén aa felhaszfelhasználó/díjfizető
nalé/dijfizeté aa közszolgáltatási
kêzszolgaltatêsi szerződésben
szerz6désben rögzített
régzitett fűtött
fatott légtérfogat
légtérfogat szerinti
szerinti alapdíj
alapdij 1/12V12ed
tárgyhónapban fizeti
ed részét
részét aa tareyhénapban
fizeti meg.
meg.
Az
történhet:
Az egyes
egyes épületrészek
épiletrészek arányos
aranyos hőfogyasztásának
h6fogyasztasanak megállapítása
megallapitêsa az
az alábbiak
alabbiak szerint
szerint térténhet:
a)
a) Légtérfogatarányos
Légtérfogataranyos elszámolás
elszAmolds
A
A fűtési
fGtési hőenergia
héenergia elszámolása
elszAmolasa légtérfogat
|égtérfogat arányos
aranyos elosztás
elosztês esetén
esetén havonta
havonta történik,
têrténik, az
az
épületek
épuletek hőfogadóiban
héfogadéiban felszerelt
felszerelt hőmennyiségmérőknek
hêmennyiségméréknek aa hónap
hénap utolsó
utolsé 55 napjában
napjaban leolleolvasott számláló
vasott
szamlalé állása
allêsa alapján.
alapjan.
b)
b) Költségosztók
Kêltségoszték szerinti
szerinti elszámolás
elszimolas
Szolgáltatói
Szolgaltat6i hőközpontból
h6kézpontbdl ellátott
ellatott fogyasztók
fogyaszték fűtési
fGitési hőenergia
h6energia elszámolása
elszimolasa fogyasztásfogyasztasarányos
befejezése után
aranyos költségosztás
kêltségosztas esetén
esetén évente
évente egyszer,
egyszer, aa fűtési
fOtési időszak
id6szak befejezése
utan legkésőbb
legkésébb
az
augusztusi
számlákban
történik.
A
közbenső
időszakban
a
távhőszolgáltató
az augusztusi sz&Amlakban têrténik. A kézbens6 idészakban a taAvh6szolgaltaté részszámrészszamlázásos
1l&Z&sos módszert
médszert alkalmaz.
alkalmaz. A
A részszámlákban
részszamlêkban meghatározott
meghatêrozott hőenergia
h6energia mennyiség,
mennyiség, az
az
előző
fűtési
idényben
felhasznált
egyéni
hőmennyiségek
költségosztókon
mért
arányael6z6 fGtési idényben felhasznalt egyéni hêmennyiségek kéltségosztékon mért aranyainak
inak megfelelően
megfelelêen kerül
keril meghatározásra.
meghatêrozêsra. Ilyen
1yen időszak
idészak hiányában
hiêënyêban aa részfizetés
részfizetés mértéke
mértéke aa
légtérfogat
légtérfogat arányában
aranyaban kerül
keril megállapításra.
megallapitêsra.
Költségosztós
Koltségosztés háztartási
haztartasi célú
célu felhasználóknál
felhasznaléknal aa költségosztást
kêltségosztast aa felhasználói
felhasznaloi közösséggel
kézésséggel
szerződött
vállalkozó végzi
végzi el,
történt egyeztetés
után megküld
szerz6détt vallalkozé
el, amit
amit aa közös
kêz6s képviselővel
képviselêvel têrtént
egyeztetés utain
megkild
aa tavhészolgaltaté
távhőszolgáltató részére.
részére.
4.4.3
4.4.3 Használati
Hasznilati melegvíz
melegviz
Szolgáltatói/felhasználói
vízfelmelegítési alapdíj
Szolgaltatovfelhasznaléi hőközpont
hékézpont esetén
esetén aa felhasználó/díjfizető
felhasznalê/dijfizetê aa vizfelmelegitési
alapdij
1/12-ed
tárgyhóban fizeti
V12-ed részét
részét aa targyhéban
fizeti meg.
meg. A
A használati
hasznalati melegvíz
melegviz készítésére
készitésére fordított
forditott hőmenyhêmenynyiség
vízfelmelegítési díj)
nyiség hődíját,
h6dijat, (továbbiakban:
(tovabbiakban: HMV
HMV vizfelmelegitési
dij) aa felhasználó/díjfizető
felhasznal6/dijfizetê az
az alábbiak
alabbiak
szerint
szerint fizeti
fizeti meg:
meg:
−
— Ha
Ha aa felhasználó/díjfizető
felhasznalo/dijfizeté egyedi
egyedi melegvíz
melegviz mérővel
mérével rendelkezik,
rendelkezik, akkor
akkor aa melegvíz
melegviz
3
fogyasztás
elszámolása
a
mért
mennyiség
(m
)
alapján
4
havonta,
az
április,
augusztus
fogyasztas elszZAmol4sa a mért mennyiség (m?*) alapjan 4 havonta, az aprilis, augusztus
és
és december
december hónapokban
hénapokban leolvasott
leolvasott óraállások
oraallêsok alapján
alapjan történik.
têrténik. Két
Két elszámolási
elszAmolasi időidészak
között
a
felhasználó/díjfizető
havonként
a
4
havi
fogyasztás
átlaga
alapján
részszak k6zétt a felhasznal6/dijfizeté havonként a 4 havi fogyasztas atlaga alapjan részfizetést
teljesít. Az
fizetést teljesit.
Az elszámolási
elszAmolêsi időszakban
id6szakban részfizetésként
részfizetésként megfizetett
megfizetett és
és aa mért
mért fofogyasztás
tényleges HMV
vízfelmelegítési díj
gyasztas szerinti
szerinti tényleges
HMV vizfelmelegitési
di különbözetét
kilênbêzetét aa Távhőszolgáltató
TAvh6szolgaltaté
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az
jóváírja, vagy
vagy pótterhelésként
az elszámolási
elszAmolasi időszakot
idészakot követő
kévetê hónap
hênap számláiban
szZimlaiban jovairja,
potterhelésként kikiszámlázza.
szaAmlAêzza.
−
jogosult aa melegvíz
— Szolgáltató
Szolgéltaté aa fogyasztó
fogyaszto felé
felé történő
tértén6é külön
kilên bejelentés
bejelentés nélkül
nélkil jogosult
melegviz szolszolgáltatás
Ebben az
galtatas hőközponti
h6kézponti elszámolásának
elszimolasanak alkalmazására.
alkalmazêsêra. Ebben
az esetben
esetben az
az elszámolás
elszêamolês
nem
nem aa felhasznált
felhasznalt melegvíz,
melegviz, hanem
hanem aa hőközponti
hékézponti összes
6sszes és
és aa fűtés
futés összes
6sszes mennyiségmennyiségének
ének különbözetén
kilénbêzetén alapszik.
alapszik. Az
Az egyes
egyes épületrészekben
épiletrészekben felszerelt
felszerelt melegvízvízórák
melegvizvizérak aa
költségmegosztást
kéltségmegosztast szolgálják.
szolgaljak.
−
— Ha
Ha aa felhasználó/díjfizető
felhasznal6/dijfizetêé egyedi
egyedi melegvíz-mérővel
melegviz-mér6vel nem
nem rendelkezik,
rendelkezik, akkor
akkor aa havi
havi
HMV
vízfelmelegítési díj
vonatkozó önkormányzati
HMYV vizfelmelegitési
di] megállapításakor
megallapitêsakor aa vonatkozé
@nkormanyzati rendelet
rendelet előelêírása
szerint
meghatározott
vízmennyiséget
kell
figyelembe
venni.
irêsa szerint meghatêrozott vizmennyiséget kell figyelembe venni.
−
távleolvasható melegvíz
— Amennyiben
Amennyiben aa felhasználó/díjfizető
felhasznalo/dijfizetê tavleolvashaté
melegviz mérővel
mér6vel rendelkezik,
rendelkezik,
akkor
távhőszolgáltató jogosult
jogosult aa melegvíz
véakkor aa tavhészolgaltaté
melegviz fogyasztást
fogyasztêst havonta,
havonta, az
az előző
el6z6 hónap
hénap végén
leolvasott
óraállások
alapján
elszámolni.
gén leolvasott braallêsok alapjan elszAmolni.
−
használati melegvíz
— AAhasznalati
melegviz előállításához
el6allitêasêhoz felhasznált
felhasznalt hálózati
halézati hidegvíz
hidegviz díjának
dijanak elszámoelszamolása
vízszolgáltató Bakonykarszt
Bakonykarszt Zrt.
Zrt. hatályos
lêsa aa vizszolgaltaté
hatalyos díjai
dijai alapján,
alapjên, csatorna-használattal
csatorna-hasznalattal
együtt
történik.
egylitt terténik.

5.
5. Számlázás
Szimlazas
5.1
5.1

A
A számlázás
szimlêzas rendje
rendje
Számlaadási
SzaAmlaadasi kötelezettség:
kêtelezettség:
A
jellegéből következően
A távhőszolgáltatás,
tavh6szolgaltatês, mint
mint folyamatos
folyamatos szolgáltatás
szolgaltatas jellegébdl
kévetkez6en havi
havi rendszerendszerességgel
vonatkozó jogszabalyi
jogszabályi előírások
betartásával forességgel minden
minden hónapban
honapban aa számlákra
szAimlakra vonatkoz6
elêirêsok betartasaval
fogyasztási
gyasztêsi helyenként
helyenként egy
egy számla
szamla kerül
keral elkészítésre
elkészitésre és
és kibocsátásra.
kibocsatasra.
Az
Az elszámoláskor
elszamol&skor az
az elszámolási
elszAamolêsi időszak
idészak aa számlán
szZêamlan az
az érintett
érintett hónapok
hénapok feltüntetésével
feltintetésével
jelenik
meg.
jelenik meg.
A
A számla
széAmla lakossági
lakossagi és
és egyéb
egyéb felhasználóként,
felhasznaloként, díjfizetőként
dijfizet6ként egységes,
egységes, tartalma
tartalma az
az igényigénybevett
bevett szolgáltatások
szolgaltatêasok szerint:
szerint:
•e Fűtési
Futési célú
célu költségek,
kêltségek,
•e Vízfelmelegítési
Vizfelmelegitési célú
célu költségek,
koltségek,
•e Víziközmű-szolgáltatási
Vizikézmu-szolgaltatêsi díjak,
dijak,
függvénye.
figevénye.
A
jogszabályokban előírt
túlmenően aa
A számla
szAmla aa jogszabêlyokban
eldirt kötelező
kêtelez6 tartalmi
tartalmi követelményein
kêvetelményein talmenben
•e fűtési
(fitési célú
célu költségek
kêltségek esetében
esetében tartalmazza
tartalmazza az
az alapdíjat,
alapdijat, melyet
melyet aa fogyasztó
fogyaszté aa fűfu3
tött
helyiség
lm
-e,
vagy
a
szerződött
legnagyobb
teljesítmény
után,
1/12
részben,
tott helyiség Im-e, vagy a szerzédêtt legnagyobb teljesitmény utan, M12 részben,
havonta
havonta fizet,
fizet, valamint
valamint aa fűtési
fGtési hődíjat.
hédijat.
Költségosztós
tartalmazzák az
Kêltségoszt6s elszámolás
elszimolas esetén
esetén aa fűtési
fGtési hődíj
h6dij elszámoló
elszamolê sorai
sorai tartalmazzak
az
időszak
tényleges hőfelhasználásának
valamint az
idészak tényleges
héfelhasznélêsanak mennyiségét
mennyiségét és
és díját,
dijat, valamint
az időszak
id6szak
részszámláiban
visszavonását.
részszAmléiban kiszámlázott
kiszamlazott mennyiségek
mennyiségek és
és díjak
dijak visszavondsêt.
Légköbméteres
Légkébméteres elszámolás
elszAmolds esetén
esetén az
az érintett
érintett fogyasztási
fogyasztasi helyekre
helyekre aa havonta
havonta fifizetendő
zetend6 hődíjak
h6dijak mennyisége
mennyisége az
az épület
épilet tényleges,
tényleges, előző
el6z6 havi
havi mért
mért hőfelhasználáhéfelhasznalasának
sênak aa felhasználási
felhasznalasi helyek
helyek fűtött
futott légtérfogata
léstérfogata arányában
ar&nyaban történő
têrténd felosztás
felosztas alapalapján kerül
jan
keril számlázásra.
szamlêzasra.
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A
A fűtési
fatési hődíj
h6dij elszámolása
elszAmolasa aa légtérfogat
légtérfogat arányos
aranyos felosztás
felosztês esetében
esetében aa felhasználó
felhasznalê
egyedi
írásos
kérelmére
történhet
oly
módon,
hogy
a
fűtött
légtérfogat
egyedi irêsos kérelmére térténhet oly m6don, hogy a fGtétt légtérfogat és
és aa fajlafajlagos
gos fűtési
fitési hőszükséglet
h6szikséglet szorzata
szorzata alapján
alapjan képzett
képzett részteljesítéseket
részteljesitéseket 12
12 hónapon
honapon kekeresztül
resztil fizeti.
fizet. A
A Távhőszolgáltató
Tavh6szolgaltaté aa tényleges
tényleges és
és aa részfizetésként
részfizetésként megfizetett
megfizetett fűfutési
tési hődíj
hoédi] különbözetével
kilênbézetével évente
évente egyszer
egyszer aa szeptember
szeptember 30-i
30-i hőmennyiségmérő
hêmennyiségmér6
állások
visszafizeti, vagy
vagy bebellêsok alapján
alapjan aa díjfizetők
dijfizeték felé
felé elszámol.
elszamol. (A
(A különbözetet
kilênbêzetet visszafizeti,
szedi.)
szedi.)
•e

3
A
melegvíz alapdíj
Amelegviz
alapdij éves
éves díj,
dij, melyet
melyet aa fogyasztó
fogyaszté aa fűtött
fitétt helyiség
helyiség lm
lm?-e-e után,
utan, 1/12
V12
részben
részben havonta
havonta fizet.
fizet. A
A melegvíz
melegviz hődíj
hédij elszámoló
elszAmolé sorai
sorai tartalmazzák
tartalmazzak az
az időszak
id6szak
tényleges
valamint az
tényleges melegvíz
melegviz felhasználásának
felhasznalêsênak hőmennyiségét
hêmennyiségét és
és díját,
dijt, valamint
az időszak
idészak
részszámláiban
visszavonását. Itt
részszAmlaiban kiszámlázott
kiszamlazott hőmennyiségek
hêmennyiségek és
és díjak
dijak visszavonasat.
Ttt szerepel
szerepel
aa tárgyhavi
taroyhavi melegvíz
melegviz hődíj
hédij előleg,
eléleg, mely
mely az
az elszámolt
elszamolt időszak
idészak átlagos
&tlagos havi
havi menymenynyisége
nyisége alapján
alapjêan kerül
keril meghatározásra.
meghatarozasra.

•e

A
víziközmű szolgáltatási díjak tartalmazzêk
tartalmazzák aa melegvíz
Avizikézmiszolgaltatasidijak
melegviz készítéshez
készitéshez felhasznált
felhasznalt
hidegvíz
díját
vízés
csatornadíjjal.
A
közvetített
szolgáltatás
ára
megegyezik
hidegviz dijat viz- és csatornadijjal. A kézvetitett szolgaltatas ra megegyezik aa
vízszolgáltató Bakonykarszt
víz- és
vizszolgaltaté
Bakonykarszt Zrt.
Zrt. vizés csatornadíjával.
csatornadijaval.

A
A számlák
szamlak kézbesítése:
kézbesitése:
A
távhőszolgáltató köteles
tárgyhavi alapdíjakat
vagy aa
A tavhészolgaltaté
kételes aa targyhavi
alapdijakat és
és aa tárgyhavi
têareyhavi részteljesítéseket
részteljesitéseket vagy
részteljesítéseket
és
elszámolásokat
tartalmazó
számlák
felhasználó
részére
történő
részteljesitéseket és elszAmolêsokat tartalmazé szZ&mlak felhasznalé részére têrténd eljuteljuttatásáról
tatasêrol oly
oly módon
modon gondoskodni,
gondoskodni, hogy
hogy aa számla
sz&mla kiegyenlítésére
kiegyenlitésére aa felhasználónak,
felhasznalénak, díjfidijfizetőnek
zetOnek aa kézhezvételtől
kézhezvételtél számítva
szaAmitva legalább
legalabb 15
15 nap
nap rendelkezésére
rendelkezésére álljon.
alljon.
A
A számlában
szamlaban felszámított
felszaAmitott ÁFA
AFA mértékét
mértékét aa mindenkor
mindenkor hatályos
hatélyos ÁFA-törvény
AFA-têrvény tartalmazza.
tartalmazza.
A
bejelentett levelezési
A távhőszolgáltató
tavh6szolgaltato aa havi
havi számlákat
szaimlêkat aa felhasználó,
felhasznal6, díjfizető
dijfizet6 által
altal bejelentett
levelezési
címre
cimre kézbesíti,
kézbesiti, amely
amely eltérhet
eltérhet aa felhasználási,
felhasznalêsi, díjfizetési
dijfizetési hely
hely címétől.
cimétdl.
A
A számlákat
szamlakat fizetési
fizetési határidőig
hataridéig ki
ki kell
kell egyenlíteni.
egyenliteni. Késedelmes
Késedelmes fizetés
fizetés esetén
esetén késedelmi
késedelmi
kamat,
jogi
eljárás
esetén
járulékos
költségek
kerülnek
felszámításra.
kamat, jogi eljêras esetén jarulékos kéltségek kerilnek felszamitasra.
A
A kibocsátott
kibocsêtott számla
szamla lehet:
lehet:
•e
alapdíj
alapdij számla,
szamla,
•e
részszámla,
részszAmla,
•e
elszámoló
elszamolê számla,
szAmla,
•e
helyesbítő
bemutatását követő
helyesbité számla:(
szaimla:( helyesbítést
helyesbitést igazoló
igazolé dokumentum
dokumentum bemutatasêt
kêvetê 15
15 munmunkanapon
belül),
kanapon belil),
•e
stornó
storné számla:
szamla: (stornózást
(stornézast igazoló
igazolé dokumentum
dokumentum bemutatását
bemutatasat követő
kéveté 55 munkanap.)
munkanap.)
Ha
vagy aa díjfizető
Ha az
az elszámolás
elszamolês eredményeként
eredményeként aa felhasználó
felhasznalê vagy
dijfizetê folyószámláján
folyoszAmlêjén túlfizetés
tolfizetés
mutatkozik,
a
felhasználó,
vagy
a
díjfizető
eltérő
kérésének
hiányában,
a
távhőszolgáltató
mutatkozik, a felhasznalo, vagy a dijfizet6 eltéré kérésének hianyaban, a tavh6szolgaltato
a.)
a.) aa Vhr.
Vhr. 3.
3. mell.
mell. 20.3
20.3 pontjában
pontjaban meghatározott
meghatêrozott mindenkori
mindenkori értéket
értéket meg
meg nem
nem haladó
halado
összeg
esetében
a
díjfizetőt
megillető
összeget
a
felhasználó
vagy
a
díjfizető
6sszeg esetében a dijfizetêt megilleté ésszeget a felhasznalê vagy a dijfizetêé követkêvetkező
kezé számlájában
szamlêjaban számolja
szZamolja el,
el,
b.)
b.) aa Vhr.
Vhr. 3.
3. mell.
mell. 20.3
20.3 pontjában
pontjaban meghatározott
meghatêrozott mindenkori
mindenkori értéket
értéket meghaladó
meghalado összeg
6sszeg
esetében
esetében aa díjfizető
dijfizetê fizetési
fizetési módja
médja szerinti
szerinti módon
médon aa számla
szimla kibocsátásától
kibocsatasatél számított
szZAmitott 88
napon
belül köteles
vagy aa díjfizetőnek
visszafizetni.
napon belal
kételes aa felhasználónak
felhasznalonak vagy
dijfizetonek visszafizetni.
Társaságunk
biztosítja aa felhasználó
Têrsasêgunk aa törvényi
térvényi előírásoknak
eléirêsoknak megfelelve
megfelelve biztositja
felhasznalê és
és aa díjfizető
dijfizet6
számára
sz&Amara az
az elektronikus
elektronikus számlázás
szZamlazas lehetőségét.
lehetéségét. Elektronikus
Elektronikus számlázás
szimlazas esetén
esetén aa számla
szamla
tartalma
és
fogyasztási
adatokról
való
tájékoztatási
kötelezettség
megegyezik
tartalma és fogyasztasi adatokrél valo têjékoztatêsi kêtelezettség megegyezik a
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nyomtatott
tájékoztatási kötenyomtatott számla
szamla tartalmával
tartalmaval és
és aa nyomtatott
nyomtatott számla
szamla esetében
esetében előírt
elêirt tajékoztatasi
kételezettséggel.
Igénylésére
a
honlapunkon
található
elektronikus
ügyfélportálon
történő
lezettséggel. Igénylésére a honlapunkon talêlhatê elektronikus igyfélportalon têrténé reregisztrációt
gisztraci6t követően
kévet6en kerülhet
kerilhet sor.
sor.
Adatmódosítás
Adatmdédositas

5.2
5.2

A
bekövetkezett valtozast
változást aa régi
A felhasználó
felhasznalé személyében
személyében bekêvetkezett
régi és
és az
az ufúj felhasználó
felhasznalo írásban,
irêsban, az
az
Ügyfélszolgálat
változás bejelentő
távUgyfélszolgalat által
altal biztosított
biztositott díjfizető
dijfizetê valtozas
bejelenté nyomtatványon
nyomtatvanyon köteles
kêteles aa têvhőszolgáltatónak
változástól számított
hészolgaltaténak aa felhasználó
felhasznalé személyében
személyében bekövetkezett
bekévetkezett valtozastél
szamitott 15
15 napon
napon
belül
bejelenteni. AA „díjfizető
nyomtatvány jelen
jelen Üzletszabályzat
belil bejelenteni.
,, dijfizeté változás
valtozds bejelentő”
bejelenté” nyomtatviny
Uzletszabalyzat 1.
1.
sz.
mellékletét
képezi.
sz. mellékletét képezi.
A
változás bejelentésének
A valtozês
bejelentésének minden
minden olyan
olyan adatot
adatot tartalmaznia
tartalmaznia kell,
kell, amely
amely egyrészt
egyrészt aa felfelhasználók
teszi, másrészt
hasznalok azonosítását
azonositasat egyértelművé
egyértelmuivé teszi,
masrészt aa távhőszolgáltatás
tavhoszolgaltatês szükséges
szikséges elszáelszamolását
teszi, tovabba
továbbá aa szerződés
molasat lehetővé
lehet6vé teszi,
szerz6dés tervezet
tervezet elkészítésére
elkészitésére alkalmas.
alkalmas.
A
távhőszolgáltató aa fentiek
változás bejelentését
A tavh6szolgaltato
fentiek szerinti
szerinti valtozas
bejelentését követő
kêvetê 15
15 napon
napon belül
belal köteles
kteles
az
az új
Gj felhasználó
felhasznalé részére
részére aa közszolgáltatási
kêzszolgaltatêsi szerződés
szerz6dés megkötésére
megkêtésére írásban
irasban ajánlatot
ajanlatot tenni.
tenni.
A
változást aa régi
A díjfizető
dijfizeté személyében
személyében bekövetkezett
bekêvetkezett valtozast
régi és
és új
uj díjfizető
dijfizeté —– aa felhasználó
felhasznalé képképviselőjének
egyidejű
értesítése
mellett
–
írásban
köteles
a
díjfizető
személyében
bekövetviseléjének egyideji értesitése mellett — irêasban kêteles a dijfizetê személyében bekêvetkezett
változástól számított
kezett valtozastol
szamitott 15
15 napon
napon belül
belil —– aa távhőszolgáltatónál,
tavhészolgaltatonal, aa távhőszolgáltató
t&Avhészolgaltato
által
rendszeresített
módon
és
formában
–
bejelenteni.
Ekkor
a
távhőszolgáltató
tényleéltal rendszeresitett modon és formaban — bejelenteni. Ekkor a tavhészolgaltaté aa tényleges
változás napjának
változást nyilvántartásaiban.
ges díjfizető
dijfizeté valtozês
napjanak megfelelően
megfelel6en szerepelteti
szerepelteti aa valtozst
nyilvantartêsaiban.
Amennyiben
változás bejelentés
változás idejét
Amennyiben aa valtozas
bejelentés ideje
ideje aa tényleges
tényleges díjfizető
dijfizetêé valtozas
idejét 15
15 nappal
nappal
meghaladja,
távhőszolgáltató aa bejelentés
bejelentés napját
változás napmeghaladja, akkor
akkor aa tavhészolgaltaté
napjat tekinti
tekinti aa díjfizető
dijfizeté valtozas
napjának és
változást nyilvántartásaiban.
janak
és ezzel
ezzel aa nappal
nappal szerepelteti
szerepelteti aa vêltozêst
nyilvantartêsaiban.
A
vagy díjfizető
bekövetkezett valtozas
változás igaA távhőszolgáltató
t&vh6szolgaltato aa felhasználó
felhasznalé vagy
dijfizetê személyében
személyében bekévetkezett
igazolásához
benyújtásához jogosult
jogosult aa tulajdonvaltozês
tulajdonváltozás igazoláZolasêhoz az
az adatmódosítási
adatmédositêsi kérelem
kérelem benyujtaséhoz
igazolêsára
bemutatását igényelni.
sêra alkalmas
alkalmas okirat
okirat bemutatasat
igényelni. Az
Az alábbi
alabbi dokumentumokat
dokumentumokat fogadja
fogadja el:
el:
•e
•e
•e
•e
•e

AAtulajdonjog
tulajdonjog megszerzését,
megszerzését, megszűnését
megsziinését igazoló
igazolé okirat
okirat (adás-vételi
(adês-vételi szerződés,
szerz6dés, csecsereszerződés,
jogerős hagyaték
végreszerzédés, ajándékozási
ajandékozêsi szerződés,
szerz6dés, eltartási
eltartasi szerződés,
szerz6dés, jogerês
hagyaték átadó
atado végzés,
zés, halotti
halotti anyakönyvi
anyakényvi kivonat),
kivonat),
ügyvéd
(igyvéd által
altal ellenjegyzett
ellenjegyzett tulajdonjogról
tulajdonjogrdl lemondó
lemondé nyilatkozat/bejegyzési
nyilatkozat/bejegyzési engedély,
engedély,
30
tulajdoni lap,
30 napnál
napn4l nem
nem régebbi
régebbi tulajdoni
lap,
bérlőváltozás
esetén
a
bérlő
kijelölő
birtokba adási
jegybérlêvaltozas esetén a bérlê kijelêlé határozat,
hatêrozat, bérleti
bérleti szerződés,
szerz6dés, birtokba
adasi jegyzőkönyv,
ZOkényv,
cégre
természetes személyre)
cégre (nem
(nem természetes
személyre) történő
térténé szerződés,
szerz6dés, számlázás
szamlazas átvezetéséhez
atvezetéséhez szükszukség
van 30
ség van
30 napnál
napn4l nem
nem régebbi
régebbi cégkivonatra
cégkivonatra és
és az
az eljáró
eljêré képviselő
képviselê aláírási
alairêsi címpélcimpéldányára
danyara is.
is.

A
jogosult aa nyilvántartásában
vagy az
A távhőszolgáltató
t&avh6szolgaltatê jogosult
nyilvantartasaban szereplő
szereplê díjfizető,
dijfizet6, vagy
az érintett
érintett fofogyasztási
távhőszolgáltatás dígyasztasi hely
hely általa
altala ismert
ismert tulajdonosával
tulajdonosêval szemben
szemben érvényesíteni
érvényesiteni aa tavhészolgaltatas
diját,
ha
a
felhasználó,
vagy
a
díjfizető
változás
bejelentése
nem
történt
meg,
ha
a
változásjat, ha a felhasznal6, vagy a dijfizetê valtozas bejelentése nem têrtént meg, ha a valtozasbejelentésből
bejelentésb6l nem
nem állapítható
allapithaté meg
meg egyértelműen
egyértelmien az
az ujúj díjfizetésre
dijfizetésre kötelezett,
kêtelezett, az
az ingatlant
ingatlant
jogcím nélkül
vagy hiányoznak
változás időpontjáig
vett szolgáltajogcim
nélkul használják,
hasznaljak, vagy
hiényoznak aa valtozês
idépontjaig igénybe
igénybe vett
szolgaltatás
tas elszámolásához
elszamolêséhoz szükséges
szikséges adatok,
adatok, illetve
illetve aa hiánypótlásra
hianypotlêsra felszólított
felszolitott fél
fdl (felek)
(felek) az
az ababban
ban foglalt
foglalt határidőig
hatêridéig nem
nem tesz
tesz (tesznek)
(tesznek) eleget.
eleget.
Az
vagy aa felhasználó
Az épület,
épilet, építmény,
épitmény, épületrész
épiletrész tulajdonosa
tulajdonosa és
és aa bérlő,
bérlê, vagy
felhasznalê együttes
egyittes kérelkérelmére
a
távhőszolgáltató
–
az
általa
rendszeresített
módon
és
formában
mére a tavh6szolgaltaté — az altala rendszeresitett mdon
és formaban —– a
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távhőszolgáltatási
vagy aa használó
távhőtavhoészolgaltatasi díjat
dijat közvetlenül
kêzvetlenil aa bérlő,
bérlé, vagy
hasznalê részére
részére számlázza.
szAmlazza. A
A tavh6szolgáltatási
díj
a
bérlő,
vagy
a
használó
által
történő
megfizetéséért
a
tulajdonos
szolgaltatasi di] a bérlê, vagy a hasznalé altal têrténé megfizetéséért a tulajdonos —– sorsortartó
/Tszt. 44.§
tarto kezesként
kezesként —– helytállási
helytallasi kötelezettséggel
kêtelezettséggel tartozik.
tartozik. /Tszt.
44.8 (3)/
BY
A
változások bejelentése
A felhasználói
felhasznal6i és
és díjfizetői
dijfizetêi valtozasok
bejelentése az
az Ügyfélszolgálaton
Ugyfélszolgalaton történik,
têrténik, aa távtAvhőszolgáltató
távhőszolgáltatói
hészolgaltaté által
altal rendszeresített
rendszeresitett nyomtatványok
nyomtatvanyok kitöltésével
kitéltésével és
és azok
azok tavh6szolgaltat6i
átvételével.
atvételével.
A
vagy késeA felhasználó,
felhasznald, illetve
1letve aa díjfizető
dijfizeté bejelentési
bejelentési kötelezettségének
kêtelezettségének elmulasztása
elmulasztêsa vagy
késedelme
való kiegyenlítésére
delme aa számla
szamla fizetési
fizetési határidőben
hataridében valé
kiegyenlitésére halasztó
halaszté hatállyal
hatallyal nincs.
nincs.
A
távhőszolgáltató hibájából
változás-átvezetés esetén
A tavh6szolgaltato
hibajabél elmaradt
elmaradt valtozas-êtvezetés
esetén aa számlát
szamlat —– legkésőbb
legkésébb aa
tárgyhót
taroyhot követő
kéveté számlázásig
szamlêzasig –
- helyesbíteni
helyesbiteni kell,
kell, ujúj fizetési
fizetési határidő
hatêridé megállapításával.
megallapitasaval.
5.3
5.3

AAtavhiszolgdltatdsi
távhőszolgáltatási díjak
dijak megfizetése
megfizetése

5.3.1.
5.3.1. A
A számla
szamla kiegyenlítésének
kiegyenlitésének módjai:
moédjai:
A
A szolgáltatás
szolgaltatas ellenértékét
ellenértékét aa felhasználónak,
felhasznalénak, díjfizetőnek
dijfizetênek aa számlán
szAmlan feltüntetett
feltintetett időpontig
idépontig kell
kell
megfizetnie.
megfizetnie.
A
A felhasználó
felhasznalé befizetési
befizetési lehetőségei:
lehetêségel:
o
Oo számlához
sz&imlahoz mellékelt
mellékelt készpénz-átutalási
készpénz-êtutalêsi megbízás
megbizas (csekk);
(csekk);
o
készpénz-befizetés
és
bankkártyás
fizetés
munkanapokon:
ügyfélszolgálati időben
Oo készpénz-befizetés és bankkartyês fizetés munkanapokon: igyfélszolgalati
id6ben aa
Várpalotai
Nonprofit Kft.
Kft. székhelyén
Vaêrpalotai Közszolgáltató
Kézszolgêltaté Nonprofit
székhelyén működő
mik6dé pénztárban
pénztêarban (Várpalota,
(Vêrpalota,
Fehérvári út
Fehérvari
ut 7.)
7.)
o
o Bankszámláról
Bankszamlardl aa felhasználó
felhasznalê által
altal kezdeményezett
kezdeményezett átutalással
atutalassal
o
Oo Lakossági
Lakossêgi folyószámláról
foly6szAmlarol aa felhasználó
felhasznalê megbízása
megbizasa alapján
alapjan aa szolgáltató
szolgaltatê által
altal kezdekezdeményezett
csoportos
beszedéssel
ményezett csoportos beszedéssel
o
ügyfélportálon keresztül
o Bankkártyás
Bankkêrtys fizetés
fizetés elektronikus
elektronikus igyfélportalon
keresztil
A
bekövetkező valtozasok
változások aa bejelentést
A fizetés
fizetés módjában
moédjaban bekêvetkezé
bejelentést követő
kéveté hónap
honap első
elsê napjától
napjatél kerülnek
kerilnek
aa számlákon
átvezetésre.
Csoportos
beszedési
megbízások
esetében
a
pénzintézet
küldi
válszZAmlakon atvezetésre. Csoportos beszedési megbizasok esetében a pénzintézet kuldi aa valtozás bejelentést.
bejelentést.
tozas
5.3.2.
5.3.2. Fizetési
Fizetési határidők:
hatdridok:
A
A Távhőszolgáltató
T&vhészolgéltaté köteles
kêteles aa számla
sz&mla felhasználó
felhasznalé részére
részére történő
têrténd eljuttatásáról
eljuttatasêrol oly
oly módon
médon gongondoskodni,
doskodni, hogy
hogy aa számla
szamla kiegyenlítésére
kiegyenlitésére aa felhasználónak/díjfizetőnek
felhasznalénak/dijfizetének aa kézhezvételtől
kézhezvételtol szászamítva
legalább
15
nap
rendelkezésére
álljon.
A
kibocsátott
számlák
fizetési
határideje
legkémitva legalêbb 15 nap rendelkezésére alljon. A kibocsêtott szamlak fizetési hatarideje legkésőbb
s6bb aa tárgyhó
têreyhé utolsó
utolsé munkanapja.
munkanapja.
Alaptalan
Megalapozott számlareklaAlaptalan számlareklamáció
szamlareklamacié aa fizetési
fizetési határidőt
hatêridét nem
nem módosítja.
moédositja. Megalapozott
szamlareklamáció
esetén
Távhőszolgáltató
a
módosított
fizetési
határidőt
a
helyesbítő
számlán
tünteti fel.
macié esetén Tavh6szolgaltatê a modositott fizetési hatêridét a helyesbitê szaAmlên tinteti
fel.
Felhasználók/díjfizetők aa tavh6szolgaltatas
távhőszolgáltatás ellenértékét
Felhasznalék/dijfizeték
ellenértékét aa számlán
szamlan feltüntetett
feltintetett határidőig
hatêridêig kökêtelesek kiegyenlíteni
telesek
kiegyenliteni
5.3.3.
jogcímen nyújtott
jóváírása
5.3.3. Szociális
Szocidlis és
és egyéb
egyéb jogcimen
nyujtott támogatás
timogatas jévairdsa
A
jogcímen nyújtott
A szociális
szocialis és
és egyéb
egyéb jogcimen
nyujtott támogatás
tAimogatas nem
nem minősül
minésul készpénzjuttatásnak,
készpénzjuttatasnak, ezért
ezért aa
támogatás
összegének
jóváírása,
a
közigazgatási
határozat
rendelkező
részében
meghatározott
tamogatas 6sszegének jévairasa, a kêzigazgatasi hatarozat rendelkez6 részében meghatarozott
feltételek,
betartásával têrténik.
történik. A
támofeltételek, és
és aa támogatás
timogatas összegét
6sszegét folyósító
foly6sito rendelkezéseinek
rendelkezéseinek betartasaval
A tAmogatás
összegét
a
tárgyhóban
esedékes
díjak
részbeni,
vagy
teljes
kiegyenlítésére
kell
fordítani.
gatas 6sszegét a targyhoban esedékes dijak részbeni, vagy teljes kiegyenlitésére kell forditani.
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Távhőszolgáltató
támogatás összegének
történő jOvairasat
jóváírását csak
után tudja
Têvhészolgaltaté aa timogatês
ésszegének számlában
szamlaban têrténd
csak az
az utan
tudja
megkezdeni,
ha
a
közigazgatási
határozatot,
vagy
a
folyósító
rendelkezéseit
írásban
megkapja
megkezdeni, ha a kézigazgatêsi hatêrozatot, vagy a foly6sité rendelkezéseit irasban megkapja
és
támogatás havonkénti,
vagy teljes
jogosultak szerint
és aa tAmogatês
havonkénti, vagy
teljes összegét
Osszegét —– jogosultak
szerint részletezett
részletezett módon
moédon —– aa
folyósító
folysité távhőszolgáltatónak
tavhészolgaltaténak átutalta.
atutalta.
A
jogcímen nyújtott
A szociális
szocialis és
és egyéb
egyéb jogcimen
nyujtott támogatás
tAamogatas aa kibocsátott
kibocsatott számlák
szamlak esedékességét,
esedékességét, aa felfelhasználó/díjfizető
fizetési
kötelezettségét
nem
érinti,
erre
való
hivatkozással
felhasználó/díjhasznalo/dijfizetê fizetési kêtelezettségét nem érinti, erre val hivatkozassal felhasznal6/dijfizető
fizeté az
az esedékes
esedékes számla
szamla kiegyenlítését
kiegyenlitését nem
nem tagadhatja
tagadhatja meg,
meg, továbbá
tovabba nem
nem mentesülhet
mentesilhet aa kékésedelmes
fizetés
következményei
alól.
sedelmes fizetés kévetkezményei aldl.
5.3.4.
5.34. Késedelmes
Késedelmes fizetés
fizetés
Amennyiben
Amennyiben aa felhasználó
felhasznalê aa számla
szamla összegét
6sszegét aa számlán
szAmlan feltüntetett
feltintetett határidőig
hatêridéig nem
nem fizeti
fizeti meg,
meg,
aa szolgáltató
szolgaltato aa felhasználót
felhasznalot írásban
irasban felszólítja
felszolitja aa számlatartozásának
szaAmlatartozêsênak kiegyenlítésére.
kiegyenlitésére.
A
A késedelmesen
késedelmesen fizető
fizeté felhasználót
felhasznalot (a
(a számla
szaAmla összegén
6sszegén kívül)
kival) aa felszólítás
felszolitas és
és egyéb,
egyéb, követelés
kêvetelés
behajtással kapcsolatos
vagy aa számlavezetéssel
behajtassal
kapcsolatos költségek
kéltségek is
is terhelik.
terhelik. Ha
Ha aa felhasználó,
felhasznalé, vagy
szêamlavezetéssel megmegbízott pénzintézet
bizott
pénzintézet aa fizetési
fizetési határidőig
hataridéig nem
nem egyenlíti
egyenliti ki
ki aa számla
sz&mla összegét,
6sszegét, aa szolgáltató
szolgaltato aa Ptk.
Ptk.
(2013.
évi
V.
tv.)
6:48.§-a
alapján
késedelmi
kamat
felszámítására
jogosult.
(2013. év1 V. tv.) 6:48.$-a alapjan késedelmi kamat felszamitasêra jogosult.
A
A kamatfizetési
kamatfizetési kötelezettség
kételezettség kezdő
kezdé időpontja
id6pontja aa számlán
sz&Amlan feltüntetett
feltintetett fizetési
fizetési határidőt
hataridét követő
kêvet6
nap.
A
kamatfizetési
kötelezettség
akkor
is
fennáll,
ha
a
kötelezett
késedelmét
kimenti.
nap. A kamatfizetési kêtelezettség akkor is fennall, ha a kételezett késedelmét kimenti.
A
jogszabályi rendelkezések
A kamat
kamat mértékét
mértékét aa mindenkor
mindenkor hatályos
hatalyos jogszabalyi
rendelkezések alapján
alapjên kell
kell megállapítani,
megallapitan,
ha
a
felek
a
szerződésben
ettől
eltérően
nem
rendelkeznek.
ha a felek a szerz6désben ettél eltéréen nem rendelkeznek.
5.3.5
5.3.5 Fizetési
Fizetési hátralék
hatralék behajtásának
behajtasdnak lépései,
Iépései, fokozatai:
fokozatai:
--------

aafelhasznalêsi
felhasználási hely
hely díjfizetőjének,
dijfizetêjének, tulajdonosának
tulajdonosênak felszólítása
felszélitasa írásban;
irasban;
aafelhasznalékkal
felhasználókkal valê
való személyes
vonatszemélyes kapcsolatfelvétel,
kapcsolatfelvétel, aa hátralék
hatralék rendezésére
rendezésére vonatkozó
biztosítása);
koz6 fizetési
fizetési megállapodások
megallapodasok megkötése
megkêtése (részletfizetés
(részletfizetés biztositasa);
részösszegű
részésszegu kifizetések
kifizetések elfogadása
elfogadasa külön
kilén megállapodás
megallapodas alapján;
alapjan;
indokolt
indokolt esetben
esetben követeléskezelő
kêveteléskezelê cég
cég bevonása;
bevonasa;
fizetési
fizetési meghagyás
meghagyês kibocsátásának
kibocsatasênak kezdeményezése;
kezdeményezése;
melegvízszolgáltatás
melegvizszolgêltatêas megszüntetése;
megszintetése;
végrehajtási
jelzálog bejegyeztetése.
végrehajtêsi eljárás
eljêras megindítása,
meginditêsa, jelzalog
bejegyeztetése.

A
jogi eszközökkel
történő behajtasênak
behajtásának kezdeményezése
A hátralék
hatralék jogi
eszkézékkel térténé
kezdeményezése előtt
el6tt figyelembe
figyelembe kell
kell
venni az
venni
az alábbiakat:
aldbbiakat:
-az
az adott
adott időszakra
idészakra nyilvántartott
nyilvantartott követelés
kévetelés összegét;
ésszegét;
-aafelhasznalê
felhasználó fizetési
fizetési készségét;
készségét;
-aabehajtas
behajtás költségeit;
kéltségeit;
-aafelhasznalo
felhasználó által
altal felajánlott
felajanlott biztosítékokat.
biztositékokat.
A
kell
A késedelmesen
késedelmesen fizető
fizetê felhasználónak
felhasznalonak aa behajtás
behajtês során
soran felmerülő
felmerilé költségeket
kéltségeket meg
meg kell
fizetni.
többletköltségekről tájékoztatni
fizetni. A
A felhasználót
felhasznalêt aa késedelmes
késedelmes fizetés
fizetés miatti
miatti tobbletkoltségekrol
tajékoztatni kell.
kell.
A
veheti
A felhasználó
felhasznalé hátralékának
hatralékanak csökkentése,
csékkentése, illetve
illetve kiegyenlítése
kiegyenlitése érdekében
érdekében igénybe
igénybe veheti
az
valamint egyéb
az önkormányzat
@nkormanyzat adósságkezelési
ad6ssêgkezelési programját,
programjat, valamint
egyéb központi
kézponti és
és helyi
helyi szociászoci4lis
lis támogatási
timogatasi lehetőségeket
lehet6ségeket rászorultságának
raszorultsêganak igazolása
igazolêsa mellett,
mellett, melyet
melyet aa szolgáltató
szolgaltato aa
hatályos
jogszabályok előírásai
hatalyos jogszabalyok
elêirêsai alapján
alapjan elszámol
elszêamol és
és kezel.
kezel.
Eredménytelen
után távhőszolgáltató
behajEredménytelen fizetési
fizetési felszólítás
felszolitês utan
tavhêészolgaltato kezdeményezi
kezdeményezi aa hátralék
hêtralék behajtását.
tasat. A
A behajtásban
behajtêasban külső
kilsê követeléskezelő
kéveteléskezelê cég
cég is
is közreműködik.
kêzremukédik. Sikertelen
Sikertelen adósságrenadésségrendezés
esetén
a
hátralék
behajtása
jogi
úton
történik.
dezés esetén a hatralék behajtêsa jogi Gton térténik.
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5.3.6.
5.3.6. Részletfizetési
Részletfizetési megállapodás
megallapodas megkötése
megkêtése
A
A díjtartozás
dijtartozas megfizetése
megfizetése érdekében
érdekében együttműködés
egyuttmukêdés esetén
esetén aa Szolgáltató
Szolgéltatê részletfizetési
részletfizetési megmegállapodást
vagy írásos
ügyféléllapodast köt
kêt aa felhasználóval/díjfizetővel,
felhasznaloval/dijfizet6vel, személyes
személyes vagy
irêsos megkeresésre
megkeresésre az
az iigyfdlszolgálat
szolgalat ügyintézésében.
iigyintézésében.
A
tartozás kiegyenlítéséhez
A tartozês
kiegyenlitéséhez aa felhasználó/díjfizető
felhasznalê/dijfizetê aa fizetési
fizetési emlékeztető
emlékeztet6 kézhezvételét
kézhezvételét követő
kovetê
88 napon
vagy fizetési
napon belül
belil részletfizetési
részletfizetési kedvezményt
kedvezményt vagy
fizetési haladékot
haladékot igényelhet,
igényelhet, amennyiben
amennyiben
vállalja, hogy
vêllalja,
hogy aa részletfizetés,
részletfizetés, fizetési
fizetési haladék
haladék igénybevételének
igénybevételének időtartama
idétartama alatt
alatt kibocsátott
kibocsatott
számlák
szamlak ellenértékét,
ellenértékét, aa tartozás
tartozas részösszegeit
rész6sszegeit határidőben
hatarid6ben kiegyenlíti.
kiegyenliti.
A
A részletfizetési
részletfizetési megállapodás
megallapodas tartalmai
tartalmai elemei:
elemeli:
•e Felhasználó/díjfizető
Felhasznal6/dijfizetê adatai
adatai
• A
tartozás
összege
A tartozas Osszege
• A
A késedelmi
késedelmi kamat
kamat összege
ésszege
• A
A díjtartozás
dijtartozês kiegyenlítésének
kiegyenlitésének időtartama
idétartama és
és mértéke
mértéke
• A
befizetésének módjai
A részletfizetések
részletfizetések befizetésének
modjai
• A
bírósági eljárás
vonatkozó megállapodás
A birosêgi
eljarês felfüggesztésére
felfiggesztésére vonatkozé
megallapodas
Amennyiben
vállalt szerződési
Amennyiben felhasználó/díjfizető
felhasznal6/dijfizetê aa részletfizetési
részletfizetési megállapodásban
megallapodasban vallalt
szerzédési feltéfeltételeket
nem
teljesíti
(egy
részlet,
vagy
tárgyhavi
számla
befizetését
elmulasztja),
a
teljes
teleket nem teljesiti (egy részlet, vagy têreyhavi szamla befizetését elmulasztja), a teljes kökêvetelés azonnal
válik.
vetelés
azonnal esedékessé
esedékessé valik.
Ha aa felhasználó/díjfizető
változás következik
Ha
felhasznalê/dijfizeté életkörülményeiben
dletkêrGlményeiben olyan
olyan valtozas
kévetkezik be,
be, amely
amely miatt
miatt aa
részletfizetési
tudná maradéktalanul
teljesíteni, úgy
részletfizetési megállapodásban
megallapodasban foglaltakat
foglaltakat nem
nem tudn4
maradéktalanul teljesiteni,
ugy kérelkérelmezheti
mezheti aa megállapodás
megallapodés módosítását,
mOédositasêt, átütemezését.
atitemezését. Ennek
Ennek elbírálásához
elbiralêsêhoz szükséges
szikséges azokat
azokat aa
körülményeket
kérilményeket igazolnia,
igazolnia, amelyek
amelyek az
az esetleges
esetleges módosításra,
médositêsra, átütemezésre
atitemezésre okot
okot szolgáltatnak.
szolgaltatnak.
A
A megállapodás
megallapodas módosítására
médositasêra csak
csak írásban
irêsban kerülhet
kerilhet sor.
sor.
Amennyiben
behajtásában külső
úgy az
Amennyiben aa hátralék
hatralék behajtaséban
kilsê követeléskezelő
kêveteléskezelê cég
cég is
is közreműködik,
kéêzremtikddik, ugy
az aa
hátralék
rendezésére
fizetési
megállapodást
is
köthet.
hatralék rendezésére fizetési megallapodast is kéthet.
5.3.7.
vételezés felfüggesztésének
5.3.7. Melegvíz
Melegviz vételezés
felfiggesztésének eljárási
eljardsi rendje:
rendje:
a.
Ha aa felhasználó/díjfizető
a. Ha
felhasznalo/dijfizetê aa díjfizetési
dijfizetési kötelezettségének
kételezettségének aa szolgáltató
szolgaltaté írásbeli
irasbeli felszófelsz6lításától
belül sem
valamint érvényes
litasatél számított
szamitott 60
60 napon
napon belil
sem tesz
tesz eleget,
eleget, valamint
érvényes részletfizetési
részletfizetési
megállapodást
vagy nem
megallapodêst sem
sem köt,
két, vagy
nem áll
all moratórium
moratêrium alatt,
alatt, aa melegvíz
melegviz szolgáltatást
szolgaltatêst aa díjdijhátralék
hatralék kiegyenlítéséig
kiegyenlitéséig szolgáltató
szolgaltato felfüggeszti.
felfiggeszti.
b.b. A
A felfüggesztést
felfiggesztést megelőzően
megeléz6en legalább
legalêbb kétszer
kétszer írásban
irisban és
és aa második
masodik alkalommal
alkalommal igaigazolható
Zolhato módon
médon kikapcsolási
kikapcsolêsi értesítőt
értesitét küld
kild aa szolgáltató,
szolgéltaté, melyben
melyben egy
egy utolsó
utolso felszólífelszélitással 88 napon
tassal
napon belüli
belili díjhátralék
dijhatralék rendezésre
rendezésre szólítja
szélitja fel
fel aa díjfizetőt.
dijfizetêt. A
A kikapcsolás
kikapcsolas elelkerülése
valamint aa tértivetértivekerilése érdekében
érdekében minimum
minimum aa kikapcsolásra
kikapcsolêsra okot
okot adó
adé hátralékot,
hatralékot, valamint
vényes levélként
vényes
levélként küldött
kuldétt kikapcsolási
kikapcsolêsi értesítő
értesité postaköltségét
postakéltségét kell
kell kiegyenlíteni.
kiegyenliteni. A
A hahatáridő eredménytelen
végrehajtható, amelyet
taridé
eredménytelen lejártát
lejêrtat követően
kévetêoen aa felfüggesztés
felfiggesztés végrehajthaté,
amelyet külső
kils6
vállalkozó végez
végez aa szolgáltatóval
vállalkozói szerződés
vêllalkozo
szolgaltatoval kötött
kêtott vallalkozéi
szerz6dés alapján.
alapjan.

c.
távhőszolgáltatás felfüggesztése
való
c. Amennyiben
Amennyiben aa tAvhêszolgaltatês
felfiggesztése aa felhasználási
felhasznalêsi helyre,
helyre, lakásba
lakasba valê
bejutás miatt
bejutês
miatt meghiúsul,
meghiusul, úgy
ugy aa Tszt.
Tszt. 51.
51. §$ (8)
(8) pontjára
pontjêra hivatkozással
hivatkozassal távhőszolgáltató
tavhészolgaltatê
aa Járási
Jêrasi Hivatalhoz
Hivatalhoz fordul
fordul hatósági
hatésagi kötelezés
kételezés érdekében,
érdekében, melynek
melynek többletköltsége
tébbletkéltsége aa
fogyasztót
fogyasztét terheli.
terheli.
A
visszaállításának, aa felfüggesztés
A szolgáltatás
szolaaltatas visszaallitasanak.
felfiiogesztés megszüntetésének
megszintetésének feltétele:
feltétele:
A
visszaállításának feltétele
A szolgáltatás
szolgaltatês visszaallitasanak
feltétele az
az összes
Osszes lejárt
lejêrt esedékességű
esedékességu követelés,
kêvetelés, kakamat,
jogi eljárás,
valamint aa felfüggesztés
visszaállítás költségeinek
mat, jog1
eljêrês, valamint
felfiggesztés és
és visszaallitas
kéltségeinek előzetes
elézetes megmegfizetése.
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A
visszaállítást külső
vállalkozó végzi
végzi el,
A visszadllitast
kils6 vallalkoz6
el, aa tartozás
tartozas kiegyenlítését
kiegyenlitését követő
kêveté 2
2 munkanamunkanapon
belül,
az
ügyfélszolgálat
megbízása
alapján.
pon belil, az igyfélszolgalat megbizasa alapjan.

6.
Ügyfélszolgálati tevékenység
6. Usevfélszolgalati
tevékenysés
A
telefonon vagy
vagy levélben
A távhőszolgáltató
tavhészolgaltaté aa személyesen,
személyesen, telefonon
levélben érkező
érkezé távhőszolgáltatással
tavhészolgaltatassal
kapcsolatos
tájékoztatás érdekében,
kapcsolatos megkeresések
megkeresések miatt
miatt aa megfelelő
megfelelê t&jékoztatas
érdekében, valamint
valamint aa szolgáltaszolgaltatással
tassal kapcsolatos
kapcsolatos igények
igények fogadására,
fogadasêra, kielégítésére,
kielégitésére, aa reklamációk,
reklamaciék, észrevételek
észrevételek intézéintézésére,
sére, aa számlázási
szAmlazasi problémák
problémak megoldására,
megoldasêra, aa szolgáltatás
szolgaltatas ellenértékének
ellenértékének beszedésére,
beszedésére,
könyvelésére
kényvelésére ügyfélszolgálatot
ugyfélszolgalatot működtet.
mikodtet.
Az
Az ügyfélszolgálat
iigyfélszolgalat küldetése,
kiildetése, célja:
célja:

6.1
6.1
•

Közvetlen személyes
távhőszolgáltató között;
Kêézvetlen
személyes kapcsolat
kapcsolat aa felhasználó,
felhasznalé, díjfizetők
dijfizetok és
és aa tavh6szolgaltato
kêzétt;

•

Felhasználó központú
ügyintézés működtetése;
Felhasznélé
kézponti szemlélet,
szemlélet, igyintézés
muikédtetése;

•

Felhasználói elégedettség
Felhasznaléi
elégedettség elérése
elérése érdekében
érdekében aa felhasználói
felhasznaloi igényekhez
igényekhez igazodó
igazodé szolszolgáltatás.
galtatas.
Ügyfélszolgálat
Ugyfélszolgalat feladatai:
feladatai:

6.2
6.2
-

Egyértelműen
tájékoztatni aa felhasználókat
Egyértelmuien és
és közérthetően,
kêzérthet6en, magyar
magyar nyelven
nyelven tajékoztatni
felhasznalêkat és
és aa díjdijfizetőket
távhőszolgáltatás igénybevételének
változásairól, különös
tefizetéket aa tavh6szolgaltatas
igénybevételének feltételeiről,
feltételeirdl, valtozasairol,
kilênês tekintettel
Ezeket az
kintettel aa számlázás
sz&imlêzês rendjére
rendjére és
és aa szolgáltatás
szolgaltatês minőségére;
mindségére;, Ezeket
az információkat
informaci6kat aa
felhasználó
térítésmentesen rendelkezésére
bocsátja.
felhasznalê és
és díjfizető
dijfizet6 kívánságára
kivansagara téritésmentesen
rendelkezésére bocsêtja.

-

Tájékoztatás
Tajékoztatas aa távhőellátás
tavhêellêtês igénybevételével
1génybevételével kapcsolatos
kapcsolatos szerződéskötésekről,
szerz6déskêtésekrol, aa közkézszolgáltatási
típusairól;
szolgaltatasi szerződések
szerz6dések tipusairol;

-

Szerződéskötési,
ügyintézése;
Szerzodéskotési, módosítási
modositêsi igények
igények Gigyintézése;

-

A
valamint az
változásainak
A felhasználási
felhasznalêsi helyek,
helyek, valamint
az elszámoló
elszAmolê mérők
mérék alapadatainak
alapadatainak és
és valtozêsainak
nyilvántartása;
nyilvantartêsa;

-

A
A számlázás
szAml&zês alapjainak
alapjainak felülvizsgálata,
felilvizsgalata, szükség
sziikség esetén
esetén korrigálása,
korrigalêsa, ill.
ill. korrigáltatása;
korrigaltatasa;

-

Számlázási
SzAmlazasi folyamat
folyamat lebonyolítása;
lebonyolitêsa;

-

Befizetések
Befizetések analitikus
analitikus könyvelése;
kênyvelése;

-

A
változásainak nyilvántartása,
valamint
A felhasználók
felhasznalêk és
és díjfizetők
dijfizetok adatainak
adatamak és
és azok
azok valtozêsainak
nyilvantartêsa, valamint
aa vêltozas
változás bejelentésével
bejelentésével kapcsolatos
kapcsolatos feladatok
feladatok ellátása;
ellêtêsa;

-

A
tájékoztatása aa követelések
befizetések egyenlegéről;
A felhasználók/díjfizetők
felhasznalék/dijfizetok tajékoztatasa
kêvetelések és
és befizetések
egyenlegérdl;

-

A
behajtási tevékenység
A behajtêsi
tevékenység ellátásának
ellêtasênak elősegítése;
elbsegitése;

-

A
tartozás kiegyenlítésére
A felhasználói,
felhasznal6i, díjfizetői
dijfizetê1 tartozások
tartozasok nyilvántartása,
nyilvantartêsa, aa tartozês
kiegyenlitésére részletrészletfizetési
fizetési megállapodás
megallapodas kötése;
kêtése;

-

A
A felhasználók,
felhasznalék, díjfizetők
dijfizeték pénztári
pénztari befizetéseivel
befizetéseivel kapcsolatos
kapcsolatos feladatok
feladatok ellátása;
ellêtêsa;

-

A
A felhasználó
felhasznalé tájékoztatása
tajékoztatasa aa távhőtavhê- és
és aa használati
hasznélati melegvíz
melegviz mérés
mérés szerinti
szerinti elszámoelszamolásának
lehetőségéről
és
feltételeiről;
lêasanak lehetéségérdl és feltételeirdl;

-

Felvilágosítás
vízmérő alapján
történő elszámolásról,
Felvilagositas az
az egyéni
egyéni vizmér6
alapjan têrténé
elszamolêsrol, aa már
mar megtörtént
megtêrtént elelszámolásról,
sz&Aamolasrol, díjjóváírásról,
dijj6vairêasrél, részfizetések
részfizetések módosítása
moédositasa

-

Melegvízmérők,
Melegvizmérék, fűtési
fGtési hőmennyiségmérők
hémennyiségmérék mérőállásainak
méréallêsainak felvétele,
felvétele, módosítása,
modositasa,
megállapodások
téves elszámolás
megallapodé&sok módosítása,
moédositêsa, téves
elszamolês korrigálása;
korrigalêsa;
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-

Idényen
Idényen kívüli
kivili fűtés
fatés igénybevételéről
igénybevételérol szóló
sz6l6 felvilágosítás,
felvilagositês, reklamálások
reklamalasok kivizsgálása,
kivizsgalêsa,
esetleges
számlamódosítás;
esetleges sziAmlamodositas;

-

A
vagy bérlőváltozások
A tulajdonos
tulajdonos vagy
bérlêvaltozêsok okozta
okozta mérési
mérési és
és elszámolási
elszAmolasi problémák
problémak kivizsgákivizsgalása,
lêsa, mért
mért hőmennyiség
homennyiség esetén
esetén aa hőfogyasztás
hOfogyasztas megosztása
megosztasa az
az egyes
egyes fogyasztók
fogyasztok között.
kézét.
(Egyeztető
tárgyalások, jegyzékényvek,
jegyzőkönyvek, közös
(Egyezteté targyalasok,
kézés megbeszélések
megbeszélések stb.);
stb.);

-

Hőmennyiség
történő elszámolás
tartalmáról szóló
Hémennyiség mérés
mérés alapján
alapjan térténé
elszAmolês esetén
esetén aa számla
szamla tartalmarol
szolé részrészletes
ismertetés;
letes ismertetés;

-

A
vonatkozó díjmegosztási
tájéA díjmegosztás
dijmegosztas módjáról
mo6djarél és
és az
az adott
adott díjfizetőre
dijfizetére vonatkozo
dijmegosztêsi arányról
aranyrol tajékoztatja
koztatja aa felhasználót
felhasznalêt // díjfizetőt.
dijfizetêt. (Az
(Az arányok
aranyok megállapításával
megallapitasaval kapcsolatos
kapcsolatos díjfizetői
dijfizetêi
kifogások
rendezése
a
felhasználó
feladata.)
kifogasok rendezése a felhasznalê feladata.)

-

A
A szolgáltatással
szolgaltatassal kapcsolatos
kapcsolatos hibák,
hibak, reklamációk,
reklamaciék, panaszok
panaszok fogadása
fogadésa és
és az
az illetékesek
illetékesek
felé
felé történő
térténo6 továbbítása,
tovabbitasa,

-

Kimenő
bonyolítása
Kimené levelezés
levelezés bonyolitasa

-

A
tájékoztatása aa szociális
A felhasználók/díjfizetők
felhasznal6k/dijfizetok tajékoztatasa
szocialis és
és egyéb
egyéb támogatások
tAmogatasok igényléséről,
igénylésérdl,
az
az adósságkezelési
adéssêgkezelési programokról,
programokrol, aa felhasználókat
felhasznalêkat érintő
érinté pályázati
palyazati lehetőségekről;
lehetoségekrol;

-

Statisztikák,
Statisztikak, kötelező
kételez6 adatszolgáltatások
adatszolgaltatasok elkészítése
elkészitése

-

Kapcsolattartás aa külső
vállalkozókkal
Kapcsolattartas
kilsé vallalkozokkal

-

Tájékoztatás
Taêjékoztatês aa fogyasztóvédelmi
fogyasztovédelmi érdekképviselet
érdekképviselet és
és aa távhőtörvényben
tavhétêrvényben megjelölt
megjelélt hahatóság
jogköréről,
feladatáról,
a
fogyasztó
sérelme
orvoslására
biztosított
lehetősétOsêg jogkrérol, feladatarol, a fogyaszté - sérelme orvoslêsêra biztositott - lehetêségekről;
gekrdol;

-

Együttműködés aa fogyasztóvédelmi
Egyuttmukédés
fogyaszt@védelmi szervezetekkel
szervezetekkel és
és aa fogyasztói
fogyasztoi érdekképviseletekérdekképviseletekkel;
kel;

-

Az
jogorvoslati lehetőségekről;
Az ügyfelek
Ggyfelek tájékoztatása
tajékoztatasa aa jogorvoslati
lehetêségekrol;
A
A műszaki,
miiszaki, energetikai
energetikai tevékenységet
tevékenységet ellátók
ellaték feladatai:
feladatai:

6.3
6.3

6.3.1
6.3.1 Főmérnök,
Fémérndk, távhőszolgáltatási
tavhêszolgaltatasi részlegvezető
részlegvezetê
-

A
bővítés, aa szüA felhasználók/díjfizetők
felhasznalok/dijfizetok tájékoztatása
tajékoztatasa az
az igénybevétel,
igénybevétel, aa csatlakozás,
csatlakozas, aa bêvités,
szuneteltetés
és
az
újraindítás
feltételeiről;
neteltetés és az ujramditês feltételeirdl;

-

Az
bejelentések (meghibásodás,
Az elszámoló
elszamolé mérőkkel
mér6kkel kapcsolatos
kapcsolatos bejelentések
(meghibasodas, felülvizsgálat,
felilvizsgalat, csere,
csere,
mérő
vizsgálatának kezdeményezése,
mér6 pontossági
pontossêgi vizsgalatanak
kezdeményezése, mérőállás
mér6allas leolvasása
leolvasasa stb.)
stb.) intézése;
intézése;

-

A
vételezésének ellenőrzésével
A mérőhelyek
mér6helyek állapotának
allapotanak és
és aa felhasználók/díjfizetők
felhasznalok/dijfizetêk vételezésének
ellenbrzésével
kapcsolatos
feladatok
ellátása,
rendellenességre
utaló
körülmények
esetén
kapcsolatos feladatok ellêtêsa, rendellenességre utalo kêrilmények esetén aa felülvizsfelilvizsgálat
galat kezdeményezése;
kezdeményezése;

-

Tájékoztatás
Taêjékoztatês és
és ügyintézés
igyintézés aa közszolgáltatási
kêzszolgaltatêsi szerződés
szerz6dés felmondásával
felmondasaval kapcsolatban
kapcsolatban
(lakás,
terület, közületi
(lakas, lakrész,
lakrész, közös
ké6z6s helyiség
helyiség és
és terilet,
kêzuleti helyiségek,
helyiségek, garázs
garêzs stb.,
stb., fűtésből
fitésbol
és/vagy
történő kikapcsolás).
és/vagy melegvíz-szolgáltatásból
melegviz-szolgaltatasbdl têrténé
kikapcsolês). Helyszíni
Helyszini felülvizsgálat,
felilvizsgalat, eseesetenkénti elbírálás,
tenkénti
elbiralas, levelezés,
levelezés, esedékesség
esedékesség esetén
esetén aa számlázás
szZaiml&zas módosítása,
médositêsa, az
az üggyel
iggyel
kapcsolatos
teljes körű
kapcsolatos teljes
kêra ügyintézés;
iigyintézés;

-

Egyénenkénti felülvizsgálat
vízmérő beépítési
Egyénenkénti
felilvizsgélat aa vizméré
beépitési helyéről,
helyérdl, az
az adott
adott elszámolási
elszamolasi formáformaról,
javaslatok új
rol, javaslatok
of mérőhelyek
mér6helyek kiválasztására,
kivalasztêsêra, más
mas elszámolási
elszAmolêsi módokra;
modokra;

-

Hőközponti
történő elszámolásra
vonatkozó teljes
H6ékézponti hőmennyiségmérés
hêémennyiségmérés alapján
alapjan térténé
elszAmolésra vonatkozo6
teljes körű
kêra isismertetés,
műszaki
és
számviteli
javaslatok,
számítások,
az
erre
vonatkozó
megállapomertetés, muszaki és szAmviteli javaslatok, szamitêsok, az erre vonatkozo megallapodások
dasok előkészítése;
el6készitése;
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--

A
teljes körű
AA szolgáltatói
szolgaltatéi hőközpont
hêkézpont esetleges
esetleges szétválasztásának
szétvalasztasanak teljes
kéri kivizsgálása,
kivizsgalêsa, épüleépaletenkénti
mérés
lehetőségének
felülvizsgálata;
tenkénti mérés lehet6ségének felulvizsgalata;

--A A szolgáltató
tevékenységi körébe
valamennyi kérdésről
tájékozszolgaltatê tevékenységi
kérébe tartozó
tartozé valamennyi
kérdésrol ismertetők,
ismerteték, taékoztató anyagok,
utasítások, kimutatások
véletaté
anyagok, rendelettervezetek,
rendelettervezetek, szerződéstervezetek,
szerzédéstervezetek, utasitasok,
kimutatêsok véleményezése,
ményezése, készítése
készitése ill.
ill. előkészítése;
elokészitése;
--

energetikai
energetikai tanácsadás;
tanacsadas;

--

energiahatékonysággal
tájékoztatás és
energiahatékonysaggal kapcsolatos
kapcsolatos egyedi
egyedi têjékoztatas
és tanácsadás
tanacsadas biztosítása.
biztositêsa.
(Az
tájékoztatás aa www.vpkozuzem.hu
(Az energiahatékonysággal
energtahatékonysêggal kapcsolatos
kapcsolatos általános
altalêanos tajékoztatês
www.vpkozuzem.hu
honlapon
megtalálható.)
honlapon megtalalhatê.)

6.3.2.
6.3.2.
•e
•e
•e

•e
6.4
6.4

Üzemviteli
Vzemviteli felügyelet
feliigyelet (Diszpécserszolgálat)
(Diszpécserszolgalat) feladata:
feladata:
aatavhêtávhő- és
tájékoztatás;
és melegvíz-szolgáltatás
melegviz-szolgaltatas minőségével
min6ségével kapcsolatos
kapcsolatos tajékoztatas;
fűtésügyintézése;
fités- és
és melegvíz-szolgáltatással
melegviz-szolgaltatassal kapcsolatos
kapcsolatos panaszok
panaszok igyintézése;
aafelhasznalêi
felhasználói közösségek
képviselői
által
igényelt
üzemviteli
kêz6sségek képviselêi altal igényelt izemviteli beállítások,
beallitasok, módomédosítások
változtatása) végvégsitasok (pl.
(pl. fűtés
fGtés indítása,
inditasa, leállítása,
leëllitêsa, szabályozási
szabalyozasi paraméterek
paraméterek valtoztatasa)
rehajtása,
tájékoztatás megadása,
beállítások, módosítások
rehajtêsa, aa szükséges
sziikséges tajékoztatas
megadasa, aa kért
kért beallitasok,
modositasok dodokumentálása;
kumentalasa;
az
ügyfél-bejelentések fogadása,
való rögzítése,
az(igyfél-bejelentések
fogadasa, aa hibabejelentő
hibabejelenté naplóba
napléba valé
rêgzitése, aa hibabehibabejelentés alapján
jelentés
alapjan aa szükséges
szukséges intézkedések
intézkedések megtétele;
megtétele;

Ügyfélszolgálati
Ugyfélszolgalati helyek,
helyek, ügyfélfogadási
igyfélfogadasi idők
idék
vonatkozásában aa diszpécserszolgálat
AA várpalotai
varpalofai és
és inotai
motai fűtőmű
fatémua vonatkozisaban
diszpécserszolsilat elérhetősége:
elérhetêsése:
Telefon:
Telefon: +36
436 88/479-018
88/479-018 (naponta
(naponta 0
0 —– 24
24 óráig)
6raig)
E-mail: vezenylo@vpkozuzem.hu
E-mail:
vezenylo@ vpkozuzem.hu
Telephely
Várpalota, Hétvezér
Hétvezér u.
Telephely címe:
cime: 8100
8100 Varpalota,
u. 6.
6.

Ügyfélszolgálati
Ugyfélszolgalati iroda:
iroda:
-- Címe:
Közszolgáltató Nonprofit
Nonprofit Kft.
Kft. Várpalota,
Cime: Várpalotai
Vêrpalotai Kézszolgaltaté
Vêrpalota, Fehérvári
Fehérvêri út
ut 7.
7.
-- Ügyfélszolgálat
Ugyfélszolgalat telefonszámai:
telefonszAmai:

+36
436 88/592-113,
88/592-113,

+36
436 30/529-6406
30/529-6406

-- Behajtással
Behajtêssal kapcsolatos
kapcsolatos felvilágosítás:
felvilêgositas: +36
436 88/592-114
88/592-114
-- Ügyfélfogadás:
Ugyfélfogadas:

Hétfő, kedd,
Heétf6,
kedd, csütörtök,
csutêrték, péntek:
péntek: 7:00
7:00 —– 15:00
15:00 óráig
érdig
Szerda:
Szerda: 7:00
7:00 –
— 19:00
19:00 óráig
ordig

Pénztár:
Pénztar:
Nyitva tartas:
tartás:
Nyitva

Hétfő, kedd,
Heétf6,
kedd, csütörtök,
csutêrték, péntek:
péntek: 6:00
6:00 —– 14:00
14:00 óráig
@rdig
Szerda:
Szerda: 6:00
6:00 –
— 19:00
19:00 óráig
ordig

Telefonszám:
Telefonszam:

+36
436 88/479-017
88/A79-017

Felhasználóink, díjfizetőink
ügyintézés mellett
Felhasznélêink,
dijfizetéink aa személyes
szemdlyes Gigyintézés
mellett postai
postai és
és elektronikus
elektronikus levélben,
levélben,
faxon,
telefonon és
faxon, telefonon
és elektronikus
elektronikus ügyfélportálon
igyfélportalon keresztül
keresztil is
is kezdeményezhetik
kezdeményezhetik ügyeik
iigyeik inintézését, kérhetnek
tanácsot, segítséget,
tájékoztatást. Az
tézését,
kérhetnek tanacsot,
segitséget, tajékoztatast.
Az írásos
irasos megkeresésekre
megkeresésekre aa távhőtavhêszolgáltató
belül írásban
válaszol.
szolgéltato 15
15 napon
napon bell
irêsban valaszol.
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6.5
6.5

Ügyfélszolgálati
VUegyfélszolgalati ügyintézők
igyintézék beosztás
beosztis szerint:
szerint:
•
•
•
•
•

6.6
6.6

ügyfélszolgálati
uigyfélszolgalati csoportvezető
csoportvezetê
számlát
szamlat és
és elszámolást
elszamolast készítők
készitok
pénztáros
pénztaros
behajtási
ügyintéző
behajtasi igyintéz6
fogyasztóvédelmi
fogyaszt@védelmi referens
referens

Műszaki
tevékenységet ellátók
Miszakiésés energetikai
energetikaitevékenységet
elldték beosztás
beosztas szerint:
szerint:
•e
•e
•e

főmérnök
fOmérnék
távhőszolgáltatási
tavh6szolgaltatêsi részlegvezető
részlegvezet6
üzemviteli
(zemviteli felügyelet
feligyelet (diszpécserszolgálat)
(diszpécserszolgalat)

7.
7. Panaszok,
Panaszok, reklamációk,
reklamaciék, bejelentések
bejelentések ügyintézése
iigyintézése
A
ügyük
A felhasználók/díjfizetők
felhasznal6k/dijfizetok személyesen,
személyesen, vagy
vagy meghatalmazottjuk
meghatalmazottjuk által
altal kezdeményezhetik
kezdeményezhetik igytik
intézését,
valamint kérhetnek
tájékoztatást.
intézését, valamint
kérhetnek tajékoztatast.
A
f
elhasználók/díjfizetők
távhőszolgáltatással
bejelentéseiket, reklamációkat,
A felhasznalêk/dijfizeték tavhészolgaltatassal kapcsolatos
kapcsolatos bejelentéseiket,
reklamaciokat, papanaszaikat
tehetik meg:
naszaikat az
az alábbiak
alabbiak szerint
szerint tehetik
meg:
-- személyes
bejelentés alapján
bármelyik ügyfélszolgálati
személyes bejelentés
alapjan az
az ügyfélszolgálati
Gigyfélszolgalati irodán
irodên bêrmelyik
Ggyfélszolgalati ügyGigyintézőnél;
intézonél;
-- aa Várpalotai
Közszolgáltató Nonprofit
Nonprofit Kft.
Fehérvári út
Vêrpalotai Kézszolgaltato
Kf. részére
részére (8100
(8100 Várpalota,
Varpalota, Fehérvari
ut 7.)
7.) címcimzett
zett levéllel,
levéllel, írásban;
irêasban;
-- telefon-bejelentéssel
telefonszámon;
telefon-bejelentéssel aa 88-592-113,
88-592-113, illetve
illetve aa 88-592-114
88-592-114 telefonszAmon;
-- műszaki
jellegű
panasz
esetén
a
diszpécser
központba
történő
muiszaki jellegu panasz esetén a diszpécser kêzpontba térténé telefon-bejelentéssel
telefon-bejelentéssel aa 8888479-018 telefonszamon;
telefonszámon;
479-018
-- fax
fax bejelentéssel
bejelentéssel aa 88-592-115
88-592-115 sz.
sz. fax
fax számon.
szAmon.
Valamennyi,
ügyfélszolgálat és
Valamennyi, telefonon
telefonon tett
tett szóbeli
szobeli reklamáció,
reklamaci6, panasz,
panasz, valamint
valamint az
az Gigyfélszolgalat
és aa felhaszfelhasználó
telefonos kommunikáció
nalé közötti
kézétti telefonos
kommunikacié hangfelvétellel
hangfelvétellel rögzítésre
rêgzitésre kerül
kerul és
és aa hangfelvételt
hangfelvételt aa távtavhőszolgáltató
telefonos igyintézés
ügyintézés kezdetekor
távhőszolgáltató az
hészolgéltaté 55 évig
évig megőrzi.
megêrzi. Erről
Errol aa telefonos
kezdetekor aa tavh6szolgaltato
az
ügyfelet
tigyfelet tájékoztatja.
tajékoztatja.
7.1
7.1

Panasz
Panasz

Az
Az ügyfélpanasz
igyfdlpanasz kezelése
kezelése aa fogyasztóvédelemről
fogyasztovédelemrol szóló
szélo 1997.
1997. évi
év1 CLV.
CLV. törvény
térvény rendelkezései
rendelkezései
alapján
történik.
alapjan térténik.
A
Közszolgáltató Nonprofit
Nonprofit Kft.
panasznak tekinti
bejelentéseket, melyekA Várpalotai
Vêrpalotai Kézszolgaltato
Kf. panasznak
tekinti azokat
azokat aa bejelentéseket,
melyekben
a
felhasználó/díjfizető
azt
jelzi,
hogy
a
szolgáltató
nem
a
fogyasztó
által
elvárt
magatartást
ben a felhasznalé/dijfizet6 azt jelzi, hogy a szolgaltaté nem a fogyaszté altal elvêrt magatartêst
tanúsította,
vagy az
tevékenytantsitotta, illetve
illetve nem
nem nyújtotta
nyujtotta aa panaszos
panaszos által
altal elvárt
elvart szolgáltatást,
szolgaltatêst, vagy
az elvárt
elvêrt tevékenységet
végezte el,
valamint minden
panaséget nem
nem végezte
el, valamint
minden olyan
olyan egyedi
egyedi kérelmet,
kérelmet, reklamációt,
reklamaciét, amelyben
amelyben aa panaszos
szZos aa szolgáltató
szolgaltato eljárását
eljarasat kifogásolja
kifogasolja és
és azzal
azzal kapcsolatban
kapcsolatban konkrét,
konkrét, egyértelmű
egyértelmi igényét
igényét megmegfogalmazza.
fogalmazza.
Nem minősül
vagy állásfoglalást
Nem
minésil panasznak,
panasznak, ha
ha az
az ügyfél
igyfél általános
altalanos tájékoztatást
tajékoztatast vagy
allasfoglalast kér
kér aa szolgálszolgaltatótól,
illetve
azon
fogyasztói
igény,
melynek
a
távhőszolgáltató
késedelem
nélkül
eleget
tesz.
tatotol, illetve azon fogyasztéi igény, melynek a tavh6szolgaltaté késedelem nélkul eleget tesz.
A
válaszolni. Amennyiben
A panaszbejelentést
panaszbejelentést aa beérkezéstől
beéërkezéstol számított
szamitott 15
15 napon
napon belül
belil meg
meg kell
kell valaszolni.
Amennyiben
aa panasz
van szükség,
vagy aa probléma
panasz kivizsgálása
kivizsgalêasa során
sorên kiegészítő
kiegészité információkra
informaci6kra van
szikség, vagy
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megoldásához
több idő
vizsgálat, vagy
vagy valamely
valamely hatóság
megoldasêhoz tébb
idé szükséges
szukséges (pl.
(pl. helyszíni
helyszini vizsgalat,
hatosêg megkeresémegkeresésének
válaszadási határidő
sének szükségessége),
szukségessége), abban
abban az
az esetben
esetben aa vêlaszadasi
hatêridé egy
egy alkalommal
alkalommal 15
15 nappal
nappal megmeghosszabbítható,
ügyfelet írásban
hosszabbithato, erről
errél azonban
azonban az
az Ggyfelet
irêsban külön
kilên tájékoztatni
tajékoztatni kell.
kell.
Ha
vagy ha
Ha aa felhasználó/díjfizető
felhasznal6/dijfizetê aa panasz
panasz kezelésével
kezelésével nem
nem ért
ért egyet,
egyet, vagy
ha aa panasz
panasz azonnali
azonnali kikivizsgálása nem
jegyvizsgélésa
nem lehetséges,
lehetséges, aa szolgáltató
szolgaltaté aa panaszról
panaszrol és
és az
az azzal
azzal kapcsolatos
kapcsolatos álláspontjáról
éllêaspontjardl jegyzőkönyvet
vesz fel.
jegyzőkönyv egy
ZOkênyvet vesz
fel. A
A jegyzékényv
egy másolati
masolati példányát
példênyat aa szolgáltató
szolgaltato köteles
kêteles aa felhasználófelhasznalénak/díjfizetőnek
vagy 15
belül az
válasszal együtt
nak/dijfizetének aa helyszínen
helyszinen átadni,
atadni, vagy
15 napon
napon belil
az érdemi
érdemi valasszal
egytitt részére
részére
megküldeni.
megkuildeni.
A
jegyzőkönyv az
tartalmazza:
A panaszról
panaszrol felvett
felvett jegyz6kênyv
az alábbiakat
alabbiakat tartalmazza:
aafelhasznalé,
felhasználó, díjfizető
dijfizetê neve,
neve, lakcíme,
lakcime,
aa panasz
panasz előterjesztésének
eldterjesztésének helye,
helye, ideje,
ideje, módja,
modja,
aa felhasználó,
bemutatott iratok,
felhasznalé, díjfizető
dijfizetê panaszának
panaszêanak részletes
részletes leírása,
leirêasa, az
az általa
altala bemutatott
iratok, dokumendokumentumok
jegyzéke,
tumok és
és egyéb
egyéb bizonyítékok
bizonyitékok jegyzéke,
e)
távhőszolgáltató nyilatkozata
e) aatavh6észolgaltaté
nyilatkozata aa felhasználó,
felhasznal6, díjfizető
dijfizetê panaszával
panaszêval kapcsolatos
kapcsolatos álláspontjáallaspontjaról,
rol, amennyiben
amennyiben aa panasz
panasz azonnali
azonnali kivizsgálása
kivizsgalasa lehetséges,
lehetséges,
f)
jegyzőkönyvet felvevő
vagy egyéb
f) aajegyzOkênyvet
felvevé személy
személy és
és —– telefonon
telefonon vagy
egyéb elektronikus
elektronikus hírközlési
hirkézlési szolszolgáltatás
galtatas felhasználásával
felhasznalasêval közölt
kêzélt szóbeli
sz6beli panasz
panasz kivételével
kivételével –
— aa felhasználó,
felhasznalé, díjfizető
dijfizetê aláalaírása,
irêsa,
g)
jegyzőkönyv felvételének
g) aajegyzékényv
felvételének helye,
helye, ideje,
ideje,
h)
telefonon
vagy
egyéb
elektronikus
h) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlése
hirkézlése szolgáltatás
szolgaltatês felhasználásával
felhasznalasaval közölt
kêzélt szóbeli
szébeli
panasz
panasz esetén
esetén aa panasz
panasz egyedi
egyedi azonosítószáma.
azonositészAma.
a)
a)
b)
b)
c)
Cc)
d)
d)

A
távhőszolgáltató aa panaszról
jegyzőkönyvet és
válasz másolati
A tavh6szolgéltato
panaszrol felvett
felvett jegyzékényvet
és aa valasz
masolati példányát
példanyat öt
6t évig
évig
megőrzni.
megrzni.
A
távhőszolgáltató köteles
A panasz
panasz elutasítása
elutasitêsa esetén
esetén aa tAvhészolgaltaté
kételes aa felhasználót,
felhasznalot, díjfizetőt
dijfizetot írásban
irasban tájékoztajékoztatni
arról,
hogy
panaszával
–
annak
jellege
szerint
–
mely
hatóság
vagy
békéltető
testület
tatni arrol, hogy panaszAval — annak jellege szerint - mely hatésêg vagy békéltetê testilet eljáeljarását
tájékoztatásnak tartalmaznia
tartalmaznia kell
továbbá az
rasêt kezdeményezheti.
kezdeményezheti. A
A tajékoztatasnak
kell tovabba
az illetékes
illetékes hatóság,
hat6sag, illetve
1letve
aa felhasználó
vagy tartozkodêsi
tartózkodási helye
testület székhelyét,
telefonos
felhasznalê lakóhelye
lakéhelye vagy
helye szerinti
szerinti békéltető
békéltetê testilet
székhelyét, telefonos
és
valamint levelezési
és internetes
internetes elérhetőségét,
eldrhetêségét, valamint
levelezési címét.
cimét. A
A tájékoztatásnak
tajékoztatasnak arra
arra is
is ki
ki kell
kell terjednie,
terjednie,
hogy
jogvita rendezése
veszi-e aa békéltetê
békéltető
hogy aa távhőszolgáltató
tavh6szolgaltatê aa fogyasztói
fogyasztéi jogvita
rendezése érdekében
érdekében igénybe
igénybe veszi-e
testületi
testileti eljárást.
eljarast.
A
A telefonon
telefonon vagy
vagy elektronikus
elektronikus hírközlési
hirkézlési szolgáltatás
szolgaltatas igénybevételével
igénybevételével közölt
kéz6lt szóbeli
szé6beli panaszt
panasztaa
Távhőszolgáltató
Tavhészolgaltaté köteles
kételes egyedi
egyedi azonosítószámmal
azonositészammal ellátni.
ellêtni.
A
A felhasználó,
felhasznalo, díjfizető
dijfizeté kérésére,
kérésére, aa felhasználó,
felhasznalé, díjfizető
dijfizeté erre
erre irányuló
irênyulêé kéréséről
kérésérol történő
térténé tudotudomásszerzéstől
masszerzést6l számított
szamitott 30
30 napon
napon belül
belil díjmentesen
dijmentesen
a.)
távhőszolgáltató igyfélszolgélatên
ügyfélszolgálatán aa hangfelvétel
a.) biztosítani
biztositani kell
kell aa tavh6szolgaltaté
hangfelvétel meghallgatását,
meghallgatasat,
b.)
b.) hangfelvételenként
hangfelvételenként egy
egy alkalommal
alkalommal aa hangfelvételről
hangfelvételrél másolatot
masolatot kell
kell biztosítani.
biztositani.
Amennyiben
Amennyiben aa felhasználó,
felhasznalé, díjfizető
dijfizet6 kéri,
kéri, aa hangfelvételről
hangfelvételrél készült
készalt másolatot
masolatot elektronikus
elektronikus úton
ton
kell
bocsátani. A
jogait együttesen
kell rendelkezésre
rendelkezésre bocsatani.
A felhasználó,
felhasznalé, díjfizető
dijfizetê ezen
ezen jogait
egytttesen és
és külön
kilên is
is gyakogyakorolhatja.
távhőszolgáltató aa hangfelvétel
túl
rolhatja. A
A tavh6szolgaltato
hangfelvétel kiadását
kiadasat aa felhasználó,
felhasznalé, díjfizető
dijfizetê azonosításán
azonositêsên tul
egyéb
egyéb feltételhez
feltételhez nem
nem kötheti.
kêtheti. A
A távhőszolgáltató
tavh6szolgaltatê aa hangfelvétel
hangfelvétel készítésével,
készitésével, megőrzésével
megbrzésével és
és
rendelkezésre
továbbá az
rendelkezésre bocsátásával
bocsatasaval kapcsolatos
kapcsolatos kötelezettségéről,
kêtelezettségér6l, tovabba
az egyedi
egyedi azonosítószámról
azonositêszamrol
aa felhasználót,
telefonos ügyintézés
felhasznalot, díjfizetőt
dijfizetêt aa telefonos
igyintézés kezdetekor
kezdetekor tájékoztatni
tajékoztatni köteles.
kêteles.
7.2
72

Fogyasztóvédelmi
referens:
Fogyasztévédelmireferens:

Társaságunk
törvényi előírásoknak
Têrsasêgunk aa térvényi
elêirêsoknak megfelelően
megfelelêen fogyasztóvédelmi
fogyasztovédelmi referenst
referenst foglalkoztat.
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A
vonatkozó előírás
A fogyasztóvédelmi
fogyasztovédelmi referensre
referensre vonatkozo
elirês aa fogyasztóvédelemről
fogyasztovédelemr6l szóló
sz6lé 1997.
1997. évi
évi CLV.
CLV.
törvény
jogszabály ezen
térvény 17/D
17/D §.,
$., ában
Aban és
és az
az 1.
1. sz.
sz. mellékletében
mellékletében található,
talalhatê, aa jogszabaly
ezen rendelkezései
rendelkezése1 2014.
2014.
február
februar 1-től
1-t6I hatályosak.
hatalyosak.
A
A fogyasztóvédelmi
fogyasztovédelmi referens
referens foglalkoztatásának
foglalkoztatasênak kötelezettsége
kêtelezettsége erősíti
er6siti mind
mind aa fogyasztói,
fogyaszt6i, mind
mind
aa vêllalkozoi
vállalkozói oldal
oldal körültekintő
kêriltekinté fogyasztói
fogyaszt6i szemléletének
szemléletének fejlődését.
fejléêdését. A
A pozíció
pozicié létrehozása
létrehozasa aa
társaság
tarsasag fogyasztóvédelmi
fogyaszt@védelmi szemléletének
szemléletének megalapozását,
megalapozasat, aa fogyasztóvédelmi
fogyaszt@védelmi szabályok
szabalyok ismeismeretének
jogkövető magatartás
válását célozza.
retének elmélyítését,
elmélyitését, ezáltal
ezaltal aa jogkêvetê
magatartês erősítését,
erbsitését, könnyedebbé
kênnyedebbé valêsat
célozza.
7.3
73

AApanaszok,
panaszok, bejelentések
bejelentések egyéb
egyéb orvoslásának
orvoslisanak lehetőségei:
lehetiségei:

A
A közszolgáltatásokkal
k6zszolgaltatêasokkal kapcsolatos
kapcsolatos kérelmek
kérelmek esetében
esetében aa fogyasztó
fogyaszté köteles
kêteles panaszával
panaszaval —– aa hahatósági
eljárást
megelőzően
–
igazolható
módon
a
szolgáltatóhoz
fordulni.
tOsagi eljêrast megeléz6en - igazolhaté médon a szolgaltatéhoz fordulni.
A
Felhasználót tájékoztatni
A Távhőszolgáltató
Tavhészolgaltaté köteles
kêteles Felhasznalot
tajékoztatni aa székhelyéről,
székhelyérdl, aa panasz
panasz ügyintézés
Gigyintézés hehelyéről,
valamint aa panaszok
lyérol, valamint
panaszok közlése
kêzlése érdekében
érdekében ügyfélszolgálatának
igyfdlszolgalatanak levelezési
levelezési címéről,
cimeérdl, elektroelektronikus
valamint telefonos
nikus levelezési
levelezési címéről,
cimérdl, internetes
internetes címéről,
cimér6l, valamint
telefonos elérhetőségéről
elérhet6ségérdl
Amennyiben
jár kielégítő
úgy aa fogyaszAmennyiben aa távhőszolgáltató
tAvh6szolgéltatê panaszkezelése
panaszkezelése nem
nem jr
kielégité eredménnyel,
eredménnyel, ugy
fogyasztóvédelemről
törvénynek megfelelően
jogorvoslati lehetősétovédelemrol szóló
szélo 1997.
1997. évi
évi CLV.
CLV. térvénynek
megfelelêen aa következő
kévetkezé jogorvoslati
lehet6ségek
gek állnak
allnak rendelkezésre:
rendelkezésre:
7.3.1
7.3.1

Várpalota
Varpalota Város
Viros Önkormányzatának
Onkormanyzatinak Jegyzője:
Jegyzêje:

/Az üzletszabályzatban
foglaltak, be
nem tartásával
/Az
iizletszabalyzatban foglaltak,
be nem
tartasaval kapcsolatban
kapcsolatban (Tszt.
(Tszt. 7.
7. $§ (1)
(1) bek.
bek. c)/
cy
Székhely:
Székhely: 8100
8100 Várpalota,
Varpalota, Gárdonyi
Gardonyi G.
G. u.
u. 39.
39.
Postacím: 8101
Postacim:
8101 Várpalota,
Varpalota, Pf.
Pf. 76.
76.
Telefonszám:
Telefonszam: (+36)
(136) 88/592-673
88/592-673
Titkárság
telefon: 88/592-672
Titkarsag telefon:
88/592-672
Titkárság
88/575-760
Titkêrsêg fax:
fax:
88/575-760
Elektronikus levélcím:
Elektronikus
levélcim: jegyzo@varpalota.hu
jegyzo@ varpalota.hu
A
A honlap
honlap URL-je:
URL-je: www.varpalota.hu
www.varpalota.hu
AA Polgármesteri
Poloirmesteri Hivatal
Hivatal ügyfélfogadási
iievfélfooad4si rendje:
rendije:
Hétfő:
08.00-12.00
Hétf6:
08.00-12.00 és
és 13.00-16.00
13.00-16.00 óra
ora között
k6zo6tt
Szerda:
08.00-12.00
Szerda:
08.00-12.00 és
és 13.00-17.00
13.00-17.00 óra
ora között
k6z6tt

7.3.2
7.3.2

Veszprém
Veszprém Megyei
Megyei Kormányhivatal
Korm4inyhivatal Hatósági
Hatésagi Főosztály,
Féosztaly, Fogyasztóvédelmi
Fogyasztévédelmi
Osztály
Osztaly

következő előírások
felhasználóval, vagy
személy dijfizetovel
díjfizetővel szemszemAA kovetkezo
eldirasok lakossági
lakossagi felhasznaloval,
vagy természetes
természetes személy
beni
beni megsértése
megsértése esetén:
esetén:
-- az
általános
szerződési feltételek
feltételek ügyfélszolgálaton
az dltaldnos szerzodési
iigyfélszolgalaton történő
torténo kifüggesztése
kifiiggesztése és
és ingyenes
ingyenes
rendelkezésre
rendelkezésre bocsájtása
bocsajtasa (Tszt.11.§
(1szt. 11.$ (2)
(2) bekezdés);
bekezdés);
-- aa távhőt
kívánó felhasznalo
felhasználó igénybejelentésére
tavhot vételezni
vételeznui kivano
igénybejelentésére tett
tett tájékoztatás
tajékoztatas (Tszt.
(Tszt. 36.§),
36.9),
-- az
karbantartási, felhujitasi
felújítási munkák
miatti sziineteltetésrol
szüneteltetésről történő
az előretervezhető
elbretervezheto karbantartasi,
munkak miatti
tOrténo tájétajékoztatás
koztatas (Tszt.
(1szt. 40.§
40.$ (2)
(2) bekezdés),
bekezdés),
-- aa szolgaltatott
szolgáltatott és
felhasznált távhő
díjának mérése
és felhasznalt
tavho dijanak
mêrése és
és elszámolása
elszdmolasa (Tszt.
(Tszt. 43.§
43.$ (1)-(4)
(1-(4)
bekezdés,
bekezdés, 44.§);
44.6);
-- aahiteles
hiteles méroeszkêzok
mérőeszközök hitelesítése
annak feliilvizsealata
felülvizsgálata (Tszt.
hitelesitése és
és annak
(Tszt. 46.§);
46.9);
-- az
az üzletszabályzat
tizletszsabalyzat hozzáférhetővé
hozzaférhetové tétele
tétele (Tszt.
(Tszt. 53.§);
53.8);
Cím:
tér 1.
Cim: 8200
8200 Veszprém,
Veszprém, Megyeház
Megyehaz tér
1.
Telefonszám:
(+36)
88/550-510
Telefonszam: (136) 88/550-510
Postacím: 8210
Postacim:
8210 Veszprém,
Veszprém, Pf.
Pf. 2184
2184
Központi
elektronikus
levélcím:
Kêézponti elektronikus levélcim: veszprem.fogyasztovedelem@veszprem.gov.hu
veszprem.fogyasztovedelem
@ veszprem.gov.hu
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honlap URL-je: www.kormanyhivatal.hu
Hatósági Tanácsadó Iroda:
Szerda: 8:00 – 16:00, Péntek: 8:00 – 12:00
Ügyfélszolgálati rezsipont ügyfélfogadási rendje:
Hétfőtől - Csütörtökig: 8:00 - 16:00, Péntek: 8:00 - 12:00
A rezsipont feladata:
a fogyasztók tájékoztatása a vonatkozó jogszabályi előírásokról, a fogyasztók által kezdeményezhető hatósági eljárásokról, továbbá az igénybe vehető igényérvényesítési eszközökről.
7.3.3

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

(Távhőtermelő és távhőszolgáltató működési engedélyében előírt követelmények, feltételek
be nem tartása eseten (Tszt. 4.§ (2))
Székhely: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52.
Postacím: 1388 Budapest, Pf.: 89
Telefonszám: (+36) 1/459-77-77
Faxszám:
(+36) 1/459-77-66
Központi elektronikus levélcím: mekh@mekh.hu
A honlap URL-je: www.mekh.hu
Ügyfélfogadás rendje:
Hétfõ: 9:00-12:00; Szerda: 13:00-15:00; Péntek: 9:00-12:00 Kizárólag előzetes időpontfoglalással
Telefonos ügyfélszolgálat: (+36) 1/459-7740
Zöld szám: (+36) 80/205-386
Hétfő-szerda: 8:15-12:00 és 12:30-16:30
Csütörtök: 8:00-16:30
Péntek: 8:15-12:00 és 12:30-13:30
7.3.4

Veszprém Megyei Békéltető Testület:

A fentieken túl – tekintettel arra, hogy eljárási jogosultsággal rendelkezik – az ügyfél a közte
és a vállalkozás között felmerült problémák gyors, ingyenes és egyezséggel végződő rendezésére a Békéltető Testülethez is fordulhat. Ide fordulhat, ha pl.: a szolgáltatás vagy a termék
minősége vagy biztonságossága nem megfelelő, szerződés megkötésével-teljesítésével kapcsolatos vitás ügyekben, ha a számlázás nem megfelelő, vagy akár a parkolással van gondja.
Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1.
Postacím: 8201 Veszprém, Pf. 220
Telefon: 06-88-814-121, 06-88-814-111
Fax: 06-88-412-150
E-mail: info@bekeltetesveszprem.hu
A honlap URL-je: www.bekeltetesveszprem.hu
Ügyfélfogadás: keddenként 09:00 – 14:00, illetve egyéni megbeszélés szerint
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7.3.5

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara

Cím: 1054 Budapest, Szabadság tér 7.
Tel: (+36)1/474-5100
Fax: (+36)1/474-5105
Internet: http://www.mkik.hu/
E-mail: mkik@mkik.hu
7.3.6

Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1.
Postacím: 8200 Veszprém, Pf. 220
Tel.: +36 (88) 429-008, (88) 406-972
Internet: http://www.veszpremikamara.hu/
E-mail: vkik@veszpremikamara.hu
Ügyfélfogadás:
Hétfőtől – Csütörtökig: 8:00 – 15:30; Péntek: 8:00 – 13:30 Előzetes időpontfoglalással
7.3.7

Fogyasztó érdekek képviseletét ellátó egyesületek:

FEOSZ - Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége
Cím:1191 Budapest, Üllői út 178.
Tel.:06-30-400-4477, 06-30-515-3210
e-mail: feosz@feosz.hu
http://www.feosz.hu

Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület
Cím: 1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 127.
Tel:06-1-201-4102
Email: ofe@kozugyes.hu
http://www.ofe.kozugyes.hu/
Fogyasztóvédők Országos Egyesülete
Cím: 1105 Budapest, Mádi u. 2/B 1. lh.2.
Email: foved@foved.hu
www.foved.hu
Alapvető Jogok Biztosa
1051 Budapest V. ker. Falk Miksa utca 9-11.
1387 Budapest, Pf. 40
Tel.: +36-1-475-7129
Fax: +36-1-269-1615
Internet: http://www.ajbh.hu/
E-mail: panasz@ajbh.hu
Magyar Energiafogyasztók Szövetsége
Cím: 1091 Budapest, Üllői út 25.
Tel/fax: +36-1-210-7116
E-mail: mesz.iroda@freemail.hu
Honlap: www.energiafogyasztok.hu
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A felsorolt felhasználói érdekképviseleteken kívül mindazok a társadalmi szervezetek, amelyek megfelelnek a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 2.§ e) pontja szerinti
feltételeknek.
7.4

Számlareklamáció

A távhőszolgáltató a felhasználó által benyújtott kifogást köteles megvizsgálni és indokoltság
esetén a számla korrekcióját elvégezni. Jogtalan számlázás esetén a díj jóváírásáról gondoskodni kell.
Intézkedési határidő: azonnal/15 nap
Értesítés módja: szóban/írásban
7.5

Mérőreklamáció

Az elszámolás alapjául szolgáló mérők OMH hiteles állapotban tartásáról a távhőszolgáltató
köteles gondoskodni és költségeit vállalni.
A hőmennyiségmérők működését a távhőszolgáltató folyamatosan ellenőrzi, melynek feltételeit fogyasztó biztosítja. Ha a mérőműszer nem működik és a hiba azonnal nem hárítható
el, szolgáltató a felhasználó képviselőjének jelenlétében jegyzőkönyvet készít. A kölcsönösen
aláírt és megkapott bizonylatnak tartalmaznia kell a mérő adatait, számlálóit, a felhasználó
megnevezését, a hibát, a leállás és újraindulás időpontjait, valamint a méretlen időtartamot. A
meghibásodásokat nyilvántartásba kell venni és számlakészítéskor a szolgáltatási szerződés
szerint kell eljárni. A mérőeszköz lecserélését ugyancsak jegyzőkönyvben kell rögzíteni, előzőekben leírtak alapján. Ha az elszámolási mérő, vagy annak valamely része hibásan működik, a leolvasás adatai a számlázás alapjául nem szolgálhatnak.
A távhőszolgáltató tulajdonában vagy fenntartásában lévő, az elszámolás alapját képező mérőeszköz mérésügyi megfelelőségét és a mérés technológiai helyének az önkormányzat rendeletében foglaltak szerinti megfelelőségét a felhasználó kérésére a távhőszolgáltató köteles
a külön jogszabályban meghatározott szervvel megvizsgáltatni.
Amennyiben a mérőeszköz mérési hibája a mérésügyi előírásokban meghatározott mértéket
túllépi vagy más ok miatt hiteles mérésre nem használható, a mérő vizsgálatával felmerült
minden költség és a mérőcsere költsége Távhőszolgáltatót terheli. Amennyiben a vizsgálat
szerint a mérő hiteles elszámolásra alkalmas, azaz helyesen működik, illetőleg a megengedett
hibahatárt nem lépi túl, az előző költségeket Távhőszolgáltató a felhasználóra áthárítja.
7.6

Elszámolás hibás mérés esetén
•

Fűtési hőmennyiség mérése esetén: ha mért felhasználóval méretlen időszakot is
el kell számolni, azonos külső átlag-hőmérséklet melletti mért fogyasztást kell
időegységre visszaszámolni és a méretlen időtartamra vonatkoztatni.

•

Használati melegvíz mérése esetén: a méretlen időszakra vonatkozó fogyasztást
- amennyiben a fogyasztó a mérő meghibásodásában megállapíthatóan vétlen
volt, ill. a bejelentést a lehető legrövidebb idő alatt tette meg - az előző mért
időszak napi átlagának figyelembevételével kell meghatározni.

A felhasználót/díjfizetőt az elszámolás elkészítése előtt, vagy a számla benyújtásával egy időben tájékoztatni kell a korrekció okáról és mértékéről.
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7.7

Minőségi reklamáció

A Távhőszolgáltató az általános közszolgáltatási szerződés alapján a lakossági felhasználó
részére folyamatos, biztonságos és meghatározott mértékű távhőszolgáltatásra köteles. Az
egyéb felhasználó és a Távhőszolgáltató a polgári jog szabályai szerint egyedi közszolgáltatási
szerződést köt a távhő folyamatos és meghatározott teljesítményű szolgáltatására.
A Távhőszolgáltató a – szóban és írásban tett – bejelentéseket regisztrálja, a lehető legrövidebb időn belül kivizsgálja, és indokolt esetben a szükséges intézkedéseket megteszi. Az általa
okozott – távhőellátási minőségi hiba miatt bekövetkezett – káreseményeknél a Távhőszolgáltató a Ptk. előírásainak megfelelő kártérítésre kötelezett.
A hibák elhárítása díjmentes, ha azok a szolgáltatónak felróható okra vezethetők vissza.
A felhasználói berendezések hibáinak javítása megrendelés és díjfizetés ellenében történik,
kivéve, ha a tárgyi felhasználói közösség érvényes és hatályos üzemeltetési és karbantartási
szerződést vagy átalánydíjas vállalkozási szerződést kötött a szolgáltatóval.
Az olyan panaszbejelentések kivizsgálásának és hibaelhárításának költségeit, és az okozott
kárt, ami nem a szolgáltatási tevékenység hiányosságából ered vagy az üzemeltetési és karbantartási szerződés alapján nem a szolgáltató felelősségi körébe tartozik, a felhasználói közösségnek, illetve kárt okozó felhasználónak kell megtérítenie.
Ha a fűtés- vagy a melegvíz-szolgáltatás egymást követő három vagy több napon át a Távhőszolgáltatónak felróható okból szünetel, a felhasználót a fűtési, illetőleg a használati melegvíz
alapdíj időarányos része illeti meg visszatérítés formájában.
A tulajdonosok osztatlan közös tulajdonában lévő berendezés, vezeték hibájára, a karbantartás, a felújítás elmaradására visszavezethető, nem megfelelő szolgáltatói teljesítésért szolgáltató felelősséggel nem tartozik. A felhasználó sérelmével a tulajdonosi közösséghez (Társasházközösséghez) fordulhat és igényét a Polgári Törvénykönyv és a Társasházi törvény szabályai szerint érvényesítheti.
7.8

Légtér reklamáció

Ha a felhasználó/díjfizető a díjfizetés alapjául szolgáló helyiség légtérfogatának, vagy alapterületének mértékét közvetlenül a távhőszolgáltatónál kifogásolja, a szolgáltató köteles azt kivizsgálni és összhangban a vonatkozó rendeletekkel (Önk. rend.) az ellenőrző felmérést elvégezni. A légtérfogat felmérésének díját a felmérést kezdeményező fél fizeti meg. Abban az
esetben, ha a felmérést a fogyasztó kezdeményezte és a felmérés eredménye a nyilvántartott
fűtött légtérfogathoz képest több mint 2% negatív eltérést mutat, a felmérés díját nem kell
megfizetnie. Amennyiben a mérés alapján megállapítható, hogy az eltérés kisebb +/- 2%-nál,
a távhőszolgáltató a számlázás alapját képező légtérfogat adatot nem módosítja.
A légtérfogat felmérés árát a Szolgáltatónak előre kell közölni a Fogyasztóval.
A fűtött légtérfogat meghatározásánál az Önk.rend.-ben foglaltak szerint kell eljárni.
Ha az ellenőrző mérés alapján a számlázás adataiban korrekciót kell végrehajtani, annak viszszamenőleges hatálya nincs
7.9

Egyéb reklamációk kezelése

A távfűtés és a használati melegvíz mennyiségi és minőségi reklamációjától eltérő panaszokat,
bejelentéseket nyilvántartásba kell venni. Kivizsgálás, elemzés után a panaszosnak választ
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kell adni, amelyben közölni kell a panasz elfogadását, a megszüntetése érdekében tett intézkedést, vagy annak elutasítását indokoló műszaki, számviteli magyarázatot.

8. Igénybejelentés - hálózatra kapcsolás
8.1

Előzetes tájékoztatás

➢
A távhőellátási hálózatra csatlakozni szándékozó, vagy a meglévő rendszerét bővíteni kívánó felhasználónak célszerű előzetesen tájékozódni a Várpalotai Közszolgáltató Nonprofit Kft.-nél, hogy igényének kielégítésére milyen műszaki-gazdasági lehetőség kínálkozik.
A Távhőszolgáltató köteles 30 napon belül az előzetes tájékoztatásnak eleget tenni és a legkedvezőbb vételezési mód meghatározásában az igénylővel együttműködni. A távhőszolgáltatói előzetes tájékoztatás tartalmazza a szükséges műszaki-gazdasági követelményeket, az
esetleg fizetendő csatlakozási díj összegét, az egyes engedélyek, hozzájárulások szükségességét és az eljárás módját, valamint a tervező kérésére a felhasználói hőközpont kiviteli tervének
elkészítéséhez szükséges adatokat. Az egyeztetésekért díj nem számítható fel.
8.2

Igénybejelentés a Felhasználó részéről
➢ A távhőellátó hálózatra csatlakozni kívánó, vagy a korábbinál nagyobb hőteljesítményt igénylő felhasználó a felhasználói berendezés tervezésének megkezdése előtt
írásban köteles bejelenteni szándékát a Várpalotai Közszolgáltató Nonprofit Kft-hez,
melyre annak kézhezvételétől számítva 30 napon belül írásban válaszolni kell. Az
igény-bejelentésnek a következőket kell tartalmaznia:

Lakossági felhasználó esetén:
igénylő (tulajdonos) vagy közös képviselő neve, címe
felhasználási hely adatai (cím, helyrajzi szám, megnevezés)
fűtési csúcs hőigénye (kW)
a használati melegvíz készítés csúcs hőigénye (kW)
technológiai célú csúcs hőigény (kW)
összes csúcs hőigény (kW)
fűtött légtérfogat (lm3)
távhőmennyiség mérésének a helye (hőközponti vagy épületrész)
tervezett éves hőigény (GJ)
üzembe helyezés igényelt időpontja
a távhő felhasználásának célja (fűtés, használati melegvíz-készítés, technológiai cél,
hőhordozóval együttes igénybevétel).
Egyéb felhasználó esetén:
az igénylő (tulajdonos) adatai (név, cím, levelezési cím, e-mail cím)
cégbírósági, vagy nyilvántartási azonosító adatok
pénzintézet megnevezése
pénzintézeti számlaszám
adószám
fogyasztási hely adatai (cím, megnevezés)
fűtési csúcs hőigénye (kW)
a használati melegvíz készítés csúcs hőigénye (kW)
technológiai célú csúcs hőigény (kW)
összes csúcs hőigény (kW)
fűtött légtérfogat (lm3)
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-

a távhő felhasználásának célját
az üzembe helyezés igényelt időpontja
felhasználó neve, címe
fizetési mód
várható fogyasztás havonként (GJ)
a távhő felhasználásának célja (fűtés, használati melegvíz-készítés, technológiai cél,
hőhordozóval együttes igénybevétel).
egyéb igények

Bővítés esetén a meglévő és a tervezett csúcs hőigényt is fel kell tüntetni. A bejelentést a
felhasználónak cégszerűen is alá kell írni, ha nem lakossági felhasználó.
8.3

Tájékoztatás a távhőszolgáltató részéről

Az igénybejelentésre a Távhőszolgáltató 30 napon belül köteles a csatlakozási ajánlatot elkészíteni és megküldeni az igénybejelentő részére az alábbi tartalommal:
a felhasználói igénybejelentés adatai
igényt megvizsgálva, kialakított műszaki lehetőségek
csatlakoztatási pont meghatározása
egyes engedélyek, hozzájárulások szükségessége és eljárási módjaik
szerződéskötési feltételek
csatlakozási feltételek
műszaki feltételek
pénzügyi feltételek (csatlakozási díj összege, a szükséges létesítmények finanszírozási
feltételei, a szolgáltatás díjára vonatkozó jogszabály megjelölése)
egyéb, megegyezésen alapuló egyedi feltételek
időpont, ameddig a távhőszolgáltató az ajánlathoz kötve van (min. 90 nap).
8.4

Igénylő nyilatkozata az ajánlat elfogadásáról

A távhőszolgáltató által közölt feltételek elfogadásáról az igénybejelentő írásban köteles nyilatkozni.
A módosított igénybejelentés, illetve a műszaki-gazdasági feltételek megváltozása az érvényességi határidőt módosíthatja.
A hőteljesítmény-lekötési szerződés megkötése után a felek megfelelő időben intézkednek
az általuk finanszírozott létesítmények megvalósítása érdekében. A szerződés felmondása
esetén a felmondó fél viseli meghiúsulás miatt a másik fél addig felmerült költségeit.
8.5

Meglévő Felhasználó növekvő távhőigényének kielégítése

Meglévő fogyasztási hely felhasználója a tárgyévet megelőző év szeptember 30. napjáig
évente egyszer meghatározhatja a lekötött hőteljesítményét, ami a közszolgáltatási szerződés
módosításának minősül.
A hőteljesítmény-növelési igény beérkezése esetén a Távhőszolgáltató köteles műszaki vizsgálatot végezni az igény kielégítését megelőzően. Amennyiben a szolgáltatói vagy felhasználói berendezés műszaki állapota nem teszi lehetővé a megnövekedett hőteljesítmény-igény
teljesítését, erről a Felhasználót írásban értesíteni kell az okok megjelölésével.
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9. A távhőszolgáltatás szüneteltetése és korlátozása, végleges megszüntetése
A szolgáltatás szüneteltetésére vagy végleges kikapcsolására, a felhasználó, vagy a távhőszolgáltató kezdeményezésére kerülhet sor.
A Távhőszolgáltató a Tszt. 40.§-a szerint jogosult a távhőszolgáltatást szüneteltetni.
A távhő vételezésének szüneteltetését a felhasználó a tulajdonában, üzemeltetésében lévő
felhasználói berendezések terv szerinti karbantartásának, felújításának idejére vagy váratlan meghibásodás esetén, a szükséges javítási munka elvégzése idejére kérheti.
9.1

Tervezett szolgáltatás kimaradás

A távhőszolgáltató tulajdonában lévő berendezések rendszeres karbantartását, tervezett javítását, felújítását a fűtési időszakon kívüli időszakban jogosult elvégezni. E célból a szolgáltatást a lehetséges legkisebb felhasználói körben és a legrövidebb időtartamban szüneteltetheti.
Eltérő megállapodás hiányában a szünetelés 8 napnál hosszabb nem lehet.
Termelői- és szolgáltatói berendezéseken végzett, előre tervezett karbantartási és felújítási
munkák miatt szükségessé váló szüneteltetés esetén, azt megelőzően legalább 8 nappal tájékoztató közleményt kell megjelentetni a helyi közérdekű hetilapokban (Szuperinfó, Várpalotai Hírek), a helyi televízióban és a társaság honlapján (www.vpkozuzem.hu). Kisebb közösségek esetén lépcsőházi kiértesítéssel tájékoztatni kell a felhasználókat. Kisebb felhasználói
közösségek: max. egy hőközpont által ellátott felhasználói kör.
A Felhasználónak a terv szerinti fenntartási munkákat a tárgyév május 16. napja és szeptember
14. napja közötti időszakban, más megállapodás hiányában 8 napon belül kell elvégezni. Megkezdésének és várható befejezésének időpontjáról a felhasználó és a Távhőszolgáltató egymást legalább 8 nappal korábban köteles írásban tájékoztatni.
9.2

Műszaki hibából, üzemzavarból eredő szolgáltatás kimaradás

A város egészét, vagy egyes városrészeket érintő szolgáltatás kimaradáskor a helyi médiákban
és a társaság honlapján kell közzé tenni a tájékoztatást az üzemzavar jellegéről és az elhárítás
befejezésének várható idejéről.
Egy hőközpontról ellátott épület(ek) üzemzavara esetén a lépcsőház(ak) bejárati ajtajára tájékoztató lapot kell kifüggeszteni az üzemzavar jellegéről és az elhárítás várható idejéről.
9.3

Ideiglenes szüneteltetés

Felhasználó akkor kezdeményezheti a szolgáltatás ideiglenes szüneteltetését, amennyiben az
általa használt teljes épületet átépíti, vagy annak használatát bizonyos ideig szünetelteti. Az
ideiglenes szüneteltetés időtartamára alapdíjat tartozik fizetni.
Távhőszolgáltató akkor kezdeményezheti a szolgáltatás ideiglenes szüneteltetését, amennyiben
• előre tervezett módon a felhasználóval azt előzetesen egyezteti, vagy
• amikor a felhasználó a közszolgáltatási szerződést megszegi.
A szerződésszegés következményeiről részletesen a közszolgáltatási szerződés rendelkezik.
Ha a távhőszolgáltató tudomást szerez arról, hogy a vele szerződéses kapcsolatban álló felhasználó a távhő folyamatos és biztonságos szolgáltatását, illetőleg más felhasználó szerződés
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szerinti távhő vételezését zavarja vagy veszélyezteti, a szolgáltatást felfüggesztheti (kizárhatja). A felhasználó az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető helyzetet azonnal, az egyéb
zavaró körülményt a zavaró körülményről történő tudomásszerzéstől számított 8 napon belül
köteles megszüntetni.
Ha a felhasználó a távhőszolgáltatás felfüggesztése okának megszüntetéséről a távhőszolgáltatót írásban értesítette, az értesítés kézhezvételét követő munkanapon a távhőszolgáltatást
meg kell kezdeni.
Korlátozás

9.4

Országos tüzelőanyag hiány miatt, valamint a környezetvédelmi okokból fellépő tartós hőtermelés kiesés miatt a távhőszolgáltató a helyi Önk. rend. 26.-27. § rendelkezései szerint jár el.
Ennek során a különböző korlátozási csoportokba sorolt felhasználókat a helyi sajtón, televízión, a társaság honlapján és a lépcsőházak bejáratához kifüggesztett hirdetményen keresztül
is tájékoztatni kell. A korlátozás bevezetéséről és annak okairól a távhőszolgáltató az önkormányzatot haladéktalanul tájékoztatni köteles.
Lakossági felhasználó korlátozására csak végső esetben és csak akkor kerülhet sor, ha az
egyéb felhasználó korlátozása után az még szükséges az Önk. rend. szerint.
A korlátozás általános feltételeit a Tszt. és Vhr. határozza meg.
A tüzelőanyag-hiány miatti és a környezetvédelmi érdekből, távhőszolgáltatón kívül álló elháríthatatlan okból, az élet-, és egészség, vagy vagyonbiztonság veszélyeztetése miatti, valamint az előre bejelentett Tszt.40.-41. § szerinti korlátozás/szüneteltetés miatt keletkező károkért a szolgáltatót kártérítési kötelezettség nem terheli. A korlátozást azonnal fel kell oldani,
ha a korlátozásra okot adó körülmények megszűntek.
Végleges kikapcsolás

9.5
•

Lakossági felhasználó végleges kikapcsolására az általános közszolgáltatási szerződés
Tszt. 38. § (2), valamint (5) bekezdése szerinti felmondása és a feltételek teljesítése esetén
kerülhet sor.
Épületrész szolgáltatásból történő ideiglenes vagy végleges kikapcsolására vonatkozóan a
felhasználó/felhasználói közösség jogosult döntést hozni, egyidejűleg a több épületrészre
vonatkozó szolgáltatási paraméter és elszámolási feltételek meghatározásával.
Az egyedi közszolgáltatási szerződést az egyéb felhasználó a szerződésben meghatározott
felmondási idővel az abban meghatározott időpontra mondhatja fel.
•

A közszolgáltatási szerződést a távhőszolgáltató csak a Tszt. 49. § (2) bekezdés b) és e) pontjában meghatározott szerződésszegés esetén mondhatja fel, valamint
akkor, ha tudomást szerez arról, hogy a vele szerződéses kapcsolatban álló felhasználó
a távhő vételezését a felhasználási helyen megszüntette. Ebben az esetben a közszolgáltatási szerződés felmondása miatt az épületben, épületrészben bekövetkező kár a felhasználót terheli.

10.Szerződések
A távhőszolgáltatót a Tszt. 37. §-a szerinti szerződéskötési kötelezettség terheli, melynek megfelelően a polgári jog szabályai szerint a lakossági felhasználóval általános, az egyéb (ezen
belül a külön kezelt ) felhasználóval pedig egyedi közszolgáltatási szerződést köt a távhőszolgáltatás megkezdését megelőzően, vagy bizonyos esetekben annak folyamán.
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Az általános közszolgáltatási szerződés létrejöhet a távhő hőközponti (hőfogadó állomási) vagy
épületrészenkénti mérés szerinti szolgáltatásra.
A távhőszolgáltató és a felhasználó között a közszolgáltatási szerződés – a jogszabályokban és
az üzletszabályzatban meghatározott feltételekkel – a szolgáltatás igénybevételével is létrejön.
Az általános közszolgáltatási szerződés határozatlan időre, az egyedi közszolgáltatási szerződés
– ha a felek eltérően nem állapodnak meg – határozott időtartamra szól.

11.A szerződés előkészítése
Amennyiben egy adott hőközponthoz tartozó felhasználói közösség jelzi szerződéskötési szándékát, a Várpalotai Közszolgáltató Nonprofit Kft. az elszámolás módjáról és a szolgáltatásnyújtás feltételeiről a felhasználói közösség képviselőjét tájékoztatni köteles.
Távhőszolgáltató a vételezés igénybejelentését, valamint a közszolgáltatási szerződés megkötéséhez szükséges felhasználói, igénybejelentői adatszolgáltatás kézhezvételétől számított 30
napon belül köteles közszolgáltatási szerződéstervezetét – amely a távhőszolgáltatót 30 napig
köti – szerződő fél részére átadni, aki azt a kézhezvételtől számított 15 napon belül aláírásával
elfogadva visszaküldi távhőszolgáltatónak.
Nem köteles a távhőszolgáltató a közszolgáltatási szerződés megkötésére, ha a felhasználói
igénnyel jelentkező nem teljesítette a távhőszolgáltató által meghatározott műszaki-gazdasági
feltételeket, vagy nem fizette meg a csatlakozási díjat.

12.A szerződés megkötése
Az írásban megkötött közszolgáltatási szerződés – a felhasználó által aláírt szerződés szolgáltatóhoz történő visszajuttatásával – szerződésben meghatározott időponttól jön létre. Ha a felhasználó a szolgáltató szerződéstervezetét véleményeltéréssel írta alá, a szerződés nem jön
létre, a véleményeltérést új ajánlatnak kell tekinteni. Ebben az esetben a távhőszolgáltató az
eltérő álláspontok egyeztetését kezdeményezni köteles.
A szerződés a véleményeltérésben foglaltakban történt eredményes egyeztetést követően, az
egyező álláspontok kialakításával, annak időpontjában jön létre és a szerződés hatálya is ennek
megfelelően módosul.

13.A Közszolgáltatási szerződések típusai
13.1

Általános Közszolgáltatási Szerződés háztartási célú felhasználók fűtésszolgáltatására

(Költségosztó szerinti elszámolás: Üzletszabályzat 2. sz. melléklete, Légköbméter szerinti elszámolás: Üzletszabályzat 3. sz. melléklete)
A távhőszolgáltatót a lakossági felhasználóval általános közszolgáltatási szerződéskötési kötelezettség terheli.
A szerződés megkötése a lakók által megbízott közös-képviselővel történik, kizárólag fűtési
igények kielégítésére. Mellékletében tartalmaznia kell az elszámolási hőmennyiségmérő azonosító és hitelesítési adatait, valamint a közös-képviselő jogosultságát igazoló
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meghatalmazását. Ebben az esetben a hőmennyiségmérő a Társasház hőfogadó állomásán működik és az elszámolás alapját képezi.
A szolgáltatott és mért fűtési hő költségeinek megosztásának és kiegyenlítésének módját a
felhasználói közösségek határozzák meg az általános közszolgáltatási szerződésben.
•

Költségosztó szerinti leosztás:
Szolgáltatói hőközpontból ellátott lakossági célú felhasznált fűtési hőenergia elszámolása fogyasztásarányos költségosztás esetén általában évente egyszer, a
fűtési időszak befejezése után legkésőbb az augusztusi számlákban történik vagy
a felek külön megállapodása szerint.

•

Szolgáltatói hőközpontból ellátott lakossági célú felhasznált fűtési hőenergia elszámolása légtérfogat arányos elosztás esetén havonta történik, az épületek hőfogadóiban felszerelt hőmennyiségmérőknek a hónap utolsó 5 napjában leolvasott számláló állása alapján.

Amennyiben a lakások tulajdonosai a díjfizetők, a közgyűlésnek ki kell mondani azt, hogy a
díjfizetők a Szolgáltató által havonta megküldött számlát közvetlenül kötelesek kiegyenlíteni,
valamint a nem fizetésből eredő következményeket vállalni. A díjfizető személyében bekövetkezett változás szerződésmódosítást nem eredményez.
13.2

Általános Közszolgáltatási Szerződés háztartási célú felhasználók, fűtési- és használati melegvíz ellátására

(Költségosztó szerinti elszámolás: Üzletszabályzat 4. sz. melléklete, Légköbméter szerinti elszámolás: Üzletszabályzat 5. sz. melléklete)
A szerződéskötésre akkor kerül sor, ha távhőszolgáltató a felhasználót fűtési energiával és
használati melegvízzel egyaránt ellátja. A fűtési hőenergia mérése a felhasználók épületeinek
hőfogadóiban felszerelt hitelesített hőmennyiségmérőkkel történik.
A szolgáltatott és mért fűtési hő költségeinek megosztásának és kiegyenlítésének módját a
felhasználói közösségek határozzák meg az általános közszolgáltatási szerződésben.
•

Költségosztó szerinti leosztás:
Szolgáltatói hőközpontból ellátott lakossági célú felhasznált fűtési hőenergia elszámolása fogyasztásarányos költségosztás esetén általában évente egyszer, a
fűtési időszak befejezése után legkésőbb az augusztusi számlákban történik vagy
a felek külön megállapodása szerint.

•

Szolgáltatói hőközpontból ellátott lakossági célú felhasznált fűtési hőenergia elszámolása légtérfogat arányos elosztás esetén havonta történik, az épületek hőfogadóiban felszerelt hőmennyiségmérőknek a hónap utolsó 5 napjában leolvasott számláló állása alapján.

A használati melegvíz mérő készülékek a kifolyási pontokon vannak elhelyezve. A használati
melegvíz vízmennyiségének elszámolása a lakások melegvíz mérőinek április, augusztus és
december hó végén leolvasott számláló állásainak figyelembe vételével történik.
Szolgáltató a fogyasztó felé történő külön bejelentés nélkül jogosult a melegvíz szolgáltatás
hőközponti elszámolásának alkalmazására. Az elszámolás nem a felhasznált melegvíz, hanem
a hőközponti összes és a fűtés összes mennyiségének különbözetén alapszik. Az egyes épületrészekben felszerelt melegvízórák a költségmegosztást szolgálják.
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13.3

Közszolgáltatási Szerződés, háztartási célú fogyasztóval, használati melegvíz szolgáltatására

(Üzletszabályzat 6. sz. melléklete)
A használati melegvíz mérő készülékek a kifolyási pontokon vannak elhelyezve.
Távhőszolgáltató a használati melegvíz szolgáltatására és elszámolására vonatkozóan közvetlenül az épület, épületrész (lakás, nem lakás céljára szolgáló helyiség) tulajdonosával köt szerződést. Ezen szerződésben a Szolgáltató arra vállal kötelezettséget, hogy a Felhasználónak
folyamatosan használati melegvizet szolgáltat és annak díját (melegvíz hődíj, víz- és csatornadíj) mérés szerint számolja el, a Felhasználó pedig vállalja annak kifizetését.
Épületrészenként (lakásonként) külön-külön történő díjfizetés esetén a díjfizetők nevét, címét,
természetes személyazonosító adatait, a felszerelt mérőórák adatait, és az egyes épületrészek
fűthető légterének nagyságát e szerződés tartalmazza.
A használati melegvíz vízmennyiségének elszámolása a lakások melegvíz mérőinek április,
augusztus és december hó végén leolvasott számláló állásainak figyelembe vételével történik.
Szolgáltató a fogyasztó felé történő külön bejelentés nélkül jogosult a melegvíz szolgáltatás
hőközponti elszámolásának alkalmazására. Az elszámolás nem a felhasznált melegvíz, hanem
a hőközponti összes és a fűtés összes mennyiségének különbözetén alapszik. Az egyes épületrészekben felszerelt melegvízvízórák a költségmegosztást szolgálják.
Amennyiben a felhasználó méretlenül vételez, a mérés feltételeit biztosító eszközöket szándékosan megrongálja, úgy részére a lakásnagyság szerint meghatározott átalánynak megfelelő
melegvízfelhasználást kell leszámlázni. Az átalány mennyiségét lakásnagyság szerint a helyi
Önk.rend. 1. sz. melléklete határozza meg.
13.4

Egyedi Közszolgáltatási Szerződés egyéb célú felhasználóval fűtésszolgáltatás esetén
(Üzletszabályzat 7. sz. melléklete)

Szolgáltatói hőközponthoz kapcsolt egészségügyi, kulturális, kereskedelmi és egyéb közintézmények fűtési igényének kielégítése érdekében kötött. Mérésük szekunder oldalon a felhasználó hőfogadójában történik.
A szerződéseknek tartalmaznia kell mindazt, amit a Vhr. 3. sz. mellékletének 9 – 10. pontjai
előírnak.
Amennyiben a szerződések érvényességi ideje alatt a távhőszolgáltatási tevékenység jogi szabályozása, illetőleg az áralkalmazás jogszabályi feltételei megváltoznak, a szerződések változással érintett részei helyébe az új jogszabály rendelkezései lépnek.

14.Szerződések időbeli hatálya, módosítása
A megkötött közszolgáltatási szerződések – kivéve az egyedi közszolgáltatási szerződést - határozatlan időre szólnak, melyet a felek a tárgyévet megelőző naptári évben szeptember 30-ig
történő bejelentéssel módosíthatnak.
Ha a határozott időtartamú közszolgáltatási szerződésekben foglalt határidő lejárt és a szolgáltatás igénybevétele folytatódik (ide értve, ha a felhasználó nem jelzi a szerződés
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megszüntetésére vonatkozó szándékát) a közszolgáltatási szerződés változatlan tartalommal
meghosszabbodik.
A hőenergia vételezés szüneteltetése esetén a felhasználó nem mentesül az alapdíj fizetési kötelezettsége alól, tekintettel arra, hogy az alapdíj éves díj és független a tényleges fogyasztás
mértékétől.

15. A szerződés megszűnése
A Közszolgáltatási Szerződés megszűnésének esetei:
A szerződést mindkét fél írásbeli bejelentés alapján mondhatja fel:
15.1

Szerződés felmondása a Felhasználó részéről:
Az általános közszolgáltatási szerződést a felhasználó 30 napos felmondási határidőre, az egyedi közszolgáltatási szerződést az egyéb felhasználó a szerződésben meghatározott felmondási idővel, az abban meghatározott időpontra mondhatja fel.
A Szolgáltató 15 napon belül írásban köteles a felmondás feltételeiről, az előírt eljárásról
a felhasználót tájékoztatni.
A szerződés megszüntetésének alábbi együttes feltételei vannak: /Tszt. 38. § (2)/
•

A távhőszolgáltatás megszüntetéséhez a távhővel ellátott épület tulajdonosi közössége az összes tulajdoni hányad szerinti legalább négyötödös szavazattöbbségű határozatával hozzájárul és ezt írásban nyilatkozza.

•

Az épületben vagy épületrészben a távhőellátással azonos komfortfokozatú hőellátást valósítanak meg.

•

A szerződés felmondása nem okoz jelentős kárt az épület többi tulajdonosa számára és nem korlátozza mások tulajdonosi, használói és bérlői jogait.

•

A távhőszolgáltatást megszüntető felhasználó viseli azokat a költségeket, amelyek a felhasználói berendezéseknek a szolgáltatás igénybevételének megszüntetésével összefüggésben szükséges, műszaki átalakításával merülnek fel.

•

A szolgáltatás megszüntetését a meglévő rendszer műszaki megoldása lehetővé
teszi és az nem ütközik egyéb jogszabályba.

Amennyiben a felhasználási helyen valamely épületrész (lakás, üzlet, iroda, stb.) fűtési
célú távhőszolgáltatását kívánja valamely Díjfizető megszüntetni, az nem az általános
közszolgáltatási szerződés felmondását jelenti, hanem annak módosítását vonhatja
maga után, amelyet az épületrész tulajdonosa (bérlője, használója nem) és a Felhasználó
közösen kezdeményezhet a hatályos jogszabályban /Tszt. 38. § (5)/ foglaltak betartása
mellett.
A határozatlan idejű egyedi közszolgáltatási szerződés a szerződésben meghatározott
felmondási idővel, az abban meghatározott időpontra mondható fel – a súlyos szerződésszegés esetét kivéve – a vonatkozó jogszabályokban foglaltak betartásával.
A határozott időtartamú egyedi közszolgáltatási szerződést csak rendkívüli felmondással (súlyos szerződésszegés) illetve közös megegyezéssel lehet megszüntetni.
A műszaki feltételeket a felmondás elfogadásával egy időben állapítja meg a szolgáltató.
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15.2

Szerződés felmondása a távhőszolgáltató részéről:
A szerződést a távhőszolgáltató a következő esetekben mondhatja fel:
- tudomást szerez arról, hogy a vele szerződéses viszonyban álló felhasználó a távhő
vételezését a felhasználói helyen megszüntette. Ez azonban nem mentesíti a felhasználót a tárgyévi alapdíj megfizetésétől;
- ha a felhasználó, illetőleg díjfizető a távhő folyamatos és biztonságos szolgáltatását,
illetőleg más felhasználó vagy díjfizető szerződésszerű távhővételezését zavarja
vagy veszélyezteti;
- a távhő díját nem vagy nem a szerződésben meghatározott időben fizeti meg.
A közszolgáltatási szerződés felmondását írásban kell közölni. A közszolgáltatási szerződésnek a távhőszolgáltató által a Tszt. 49. § (2) bekezdés b) és e) pontjaiban meghatározott szerződésszegésen alapuló felmondása esetén a távhőszolgáltató értesíti a felhasználót, a díjfizetőt és a távhővel ellátott ingatlan tulajdonosát.

15.3

Szerződés megszüntetése közös megegyezéssel:
Szerződő felek közös megegyezéssel a szerződést bármikor megszüntethetik.

15.4

Szerződés módosítása épületrész távhő igénybevételének megszűntetése céljából:
Abban az esetben, ha a távhővel ellátott épületben lévő, külön tulajdonban és külön
használatban álló épületrészben kívánják a távhő igénybevételét megszüntetni, az épületrész tulajdonosa és a felhasználó közösen kezdeményezheti az általános közszolgáltatási szerződés módosítását, ha együttes feltételként az alábbiak teljesülnek:
•

A távhőszolgáltatás megszüntetéséhez a távhővel ellátott épület tulajdonosi közösségének valamennyi tagja hozzájárul és ezt írásban nyilatkozza.

•

Az épületrészben a távhőellátással azonos komfortfokozatú hőellátást valósítanak
meg, amely az épület távhőellátását biztosító felhasználói berendezéstől függetlenül
üzemeltethető.

•

A megszüntetés nem okoz jelentős kárt az épület többi tulajdonosa számára és nem
korlátozza mások tulajdonosi, használói és bérlői jogait.

•

A kezdeményezők viselik azokat a költségeket, amelyek a felhasználói berendezéseknek a szolgáltatás igénybevételének megszüntetésével összefüggésben szükséges
műszaki átalakításával merülnek fel.

•

A szolgáltatás igénybevételének megszüntetését a meglévő rendszer lehetővé teszi
és az nem ütközik egyéb jogszabályba.

Amennyiben a felhasználó a távhővel ellátott épületben lévő, közös tulajdonban és közös használatban lévő épületrész fűtését meg kívánja szüntetni, és ez a közszolgáltatási
szerződés módosítását teszi szükségessé, a szerződés módosítására vonatkozó igényt a
távhőszolgáltató nem utasíthatja el. A szerződés módosítása iránti igény bejelentése esetén a távhőszolgáltató 15 napon belül köteles a módosítás feltételeiről, az előírt eljárásról
a felhasználót írásban tájékoztatni.
A szerződés felmondása és a szerződés módosítása esetén a felhasználó vagy díjfizető
kötelezettsége abban az időpontban szűnik meg, amikor a felhasználó a jogszabályi
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feltételeket teljesítette, a távhő bármilyen módon való igénybevételét megszüntette, továbbá épületrész leválása esetén a hődíj szétosztására vonatkozóan a közszolgáltatási
szerződés módosítása megtörtént.
15.5

Szerződésszegés és annak következményei
a.)

Szerződésszegés a távhőszolgáltató részéről:

Szerződésszegést követ el a távhőszolgáltató, ha
a hőenergia szolgáltatást a közszolgáltatási szerződés szerinti időpontban nem kezdi
meg;
a hőenergiát nem a közszolgáltatási szerződésben meghatározott, illetőleg nem a
tőle elvárható módon szolgáltatja;
a távhő felhasználó részére történő szolgáltatását nem hitelesített mérőeszköz használatával végzi;
a távhőszolgáltatás előre tervezhető munkák miatti szüneteltetéséről a felhasználót
az üzletszabályzatban vagy a szerződésben előírt módon és időben nem értesíti;
felróható magatartása folytán a távhőszolgáltatás megszűnik, vagy azt a Tszt. 4041. §-okban foglaltakon túlmenően szünetelteti vagy korlátozza;
a távhőszolgáltatás felfüggesztése esetén a felfüggesztési ok megszüntetésére vonatkozó írásbeli értesítése kézhezvételét követő munkanapon a felhasználó részére
a távhőszolgáltatást nem kezdi meg.

-

-

b.) Szerződésszegés a felhasználó, díjfizető részéről:
Szerződésszegést követ el a felhasználó, illetőleg díjfizető, ha:
a szerződésben meghatározott hőteljesítményt túllépi;
a távhő folyamatos és biztonságos szolgáltatását, illetőleg más felhasználó vagy
díjfizető szerződésszerű távhővételezését zavarja vagy veszélyezteti;
a mérőeszközt vagy a mérőeszköz hitelességét tanúsító jelet vagy plombát megrongálja, eltávolítja vagy – amennyiben a mérőeszköz olyan helyiségben van elhelyezve, amelybe a fogyasztó állandó bejutása, illetve felügyelete biztosított – ezek
sérülését, illetve hiányát a távhőszolgáltatónak nem jelenti be;
a mérőeszköz befolyásolásával vagy megkerülésével – ideértve a mérőeszköz vagy
annak hitelességét tanúsító jel megrongálását és eltávolítását is – távhőt vételez;
a távhő díját nem vagy nem a szerződésben meghatározott időben fizeti meg;
a korlátozási rendelkezéseknek nem tesz eleget;
a távhő vételezését nem a Tszt. 38. § (2), (4), illetve (5) bekezdésében foglalt feltételekkel szünteti meg.

-

-

c.)
-

A közszolgáltatási szerződés megszegésének következményei:
díjvisszatérítés, illetőleg pótdíjfizetés;
kötbér;
kártérítés;
csökkentett mértékű szolgáltatás;
távhőszolgáltatás felfüggesztése;
közszolgáltatási szerződés felmondása.

A pótdíj mértékét és a díjvisszatérítésre vonatkozó rendelkezéseket a távhőszolgáltatásra vonatkozó önkormányzati díjrendelet tartalmazza.
A díjvisszatérítés, a pótdíj és a kötbér megfizetése nem mentesít az okozott kár megtérítése alól.
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A távhőszolgáltatás felfüggesztésének lehetőségéről a távhőszolgáltató legalább kétszer, írásban köteles a felhasználót értesíteni. A második alkalommal az átvétel igazolására alkalmas módon értesíti a felhasználót vagy díjfizetőt. Az értesítésnek tartalmaznia kell a felhasználó vagy díjfizető azonosító számát, nevét, címét, a felhasználási hely
címét, a lejárt idejű tartozással érintett számla sorszámát és esedékességét, a lejárt idejű
tartozás összegét.

16.Minőségbiztosítás
A Várpalotai Közszolgáltató Nonprofit Kft. célja, hogy a Távhőszolgáltatási részlege minőségi
távhőszolgáltatást nyújtson fogyasztói részére. A fogyasztó áll a Várpalotai Közszolgáltató
Nonprofit Kft. tevékenységének középpontjában, a minőség fontos a fogyasztók elégedettségének elérése és folyamatos fenntartása érdekében.
A távhőszolgáltatási tevékenység során a szolgáltató célja a fogyasztói igényekhez igazodó
üzemvitel biztosítása mellett a fogyasztói igények minél teljesebb mértékű, megfelelő gyorsasággal és gazdaságossággal, a minőség folyamatos javítása mellett történő kielégítése.
A Várpalotai Közszolgáltató Nonprofit Kft. törekszik a hatékony energiagazdálkodás folyamatos biztosítására, támogatja az energiaveszteségek csökkentésére irányuló fejlesztéseket és
technológiákat. A hálózatok és szolgáltatások folyamatos fejlesztése a fogyasztók megelégedettségét hivatott szolgálni.
Ezen cél elérése érdekében fő feladatának tekinti, hogy úgy folytassa tevékenységét, hogy az
egyre erősödő minőségszemlélet folyamatosan növekvő eredményekre vezessen.
A távhőszolgáltató évenként Fogyasztói Elégedettség Vizsgálatot végez, mellyel célja a fogyasztók által támasztott elvárások megismerése. A vélemények megismerése után a Szolgáltató meghatározza a nyújtott szolgáltatások minőségét, teljesítésüket összeveti a fogyasztó által
várt szolgáltatással. A kritikusabb működési folyamatok terén a minőség folyamatos javítását a
fogyasztói elvárások folyamatos ismeretével valósítja meg.
Célja megvalósításában kiemelt feladatai:
➢ fogyasztókkal történő élő és teljes körű kapcsolattartás, gyors problémamegoldó kompetencia
➢ üzembiztos, fogyasztói igényekhez igazodó és takarékos üzemvitel,
➢ a berendezések, eszközök jó műszaki állapotának fenntartása,
➢ a vonatkozó törvényi előírásoknak való folyamatos megfelelés,
➢ a környezetvédelmi előírások és határértékek betartása,
➢ a munkatársak szaktudásának fejlesztése, rendszeres tájékoztatás a minőségpolitika és
a minőségirányítási rendszer kérdéseiben.
➢ az egyes munkafolyamatok korszerűsítése, optimalizálása
Fenti célok érdekében az MSZ EN ISO 9001:2009 sz. szabvány szerinti minőségirányítási rendszert
működtet.

17.Adatvédelem
A Várpalotai Közszolgáltató Nonprofit Kft. az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében (GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény (Infotv.) előírásait szem előtt tartva végzi tevékenységét.
A rendelkezésére bocsátott személyes adatot bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli. Megőrzi a birtokába jutott adatok, különösen a személyes és különleges adatok
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bizalmasságát, gondoskodik azok biztonságáról és megteszi az ehhez szükséges technikai és szervezési intézkedéseket.
A Várpalotai Közszolgáltató Nonprofit Kft. kialakította a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló jogszabályok adat- és titokvédelmi rendelkezéseinek érvényre juttatásához szükséges eljárási szabályokat és
felügyeli azok betartását.
A Társaság elkötelezett a személyes adatok védelme iránt, és saját hatáskörében megteszi a megfelelő
és szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a feladatai ellátása során a vonatkozó magyar és
európai jogszabályoknak megfelelően járjon el. A Társaság - annak ellenére, hogy személyes adatokat
kizárólag jogszabályban előírt feladatai teljesítése érdekében kezeli - elkötelezett aziránt is, hogy
ügyfelei minél teljesebb körű tájékoztatást kapjanak az őket érintő adatkezelésekről.

18.Személyes adat
Az azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ;
azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely
azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy
testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy
vagy több tényező alapján azonosítható;

19.Érintett
Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

20.Az adatkezelés elvei
a) A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.
b) A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet.
c) Az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk.
d) A személyes adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék.
e) A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását a Társaság céljainak eléréséhez szükséges ideig tegye lehetővé.
f) A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az
adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy
károsodásával szembeni védelmet is ideértve.
A Várpalotai Közszolgáltató Nonprofit Kft. jogosult az érintettek tájékoztatása mellett a közszolgáltatási szerződés hatálybalépésétől, a közszolgáltatási szerződés megszűnése után a követelések elévülési idejéig az ügyfelek adatai közül azokat kezelni, amelyek az ügyfelek azonosításához, a közszolgáltatási szerződés teljesítéséhez szükségesek. Ezen túlmenően jogosult az általa
kezelt adatok közül azokat, amelyek a tevékenységgel összefüggő adatkezelés céljából
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szükségesek, átadni azoknak, akik a megbízásából a díjak számlázását és beszedését, a követelések kezelését vagy az ügyfél-tájékoztatást végzik.
A Várpalotai Közszolgáltató Nonprofit Kft. az adatvédelemmel kapcsolatos jogszabályok és rendelkezések betartása és betartatása érdekében informatikai biztonsági szabályzatot is tartalmazó
adatkezelési és adatvédelmi szabályzatot alkotott és az adatvédelmi tisztviselőn keresztül a szabályzat előírásainak érvényt szerez.

21.Kapcsolattartás
21.1

Tulajdonossal

A távhőszolgáltató gazdasági és műszaki tevékenységéről a tulajdonost az ügyvezető jogosult
tájékoztatni.
Az ügyvezető tájékoztatási jogosultságát megbízottja útján is gyakorolhatja.
21.2

Hatóságokkal

A távhőszolgáltató ellenőrzésére jogosult hatóságokkal az ellenőrzések során a kapcsolatot a
téma szerint illetékes szakterület vezetője tartja, aki az ellenőrzés folyamatáról a cég ügyvezetőjét
tájékoztatja, továbbá az ellenőrzés segítése céljából jogosult az ellenőrzés témája szerint munkatársakat bevonni.
21.3

Fogyasztóvédelmi szervekkel, felhasználói érdekképviseletekkel, felhasználókkal

A kapcsolattartás magában foglalja a Távhőszolgáltató és a felhasználó/díjfizető jogviszonyát,
kapcsolatrendszerét, a tájékoztatási kötelezettség tartalmi és formai előírásait, a teljes körű ügyintézési rendszert, az elérhetőségeket, valamint a Távhőszolgáltató együttműködési kötelezettségét és módját a fogyasztóvédelmi hatósággal és a felhasználók érdekképviseleti szervezeteivel.
A távhőszolgáltató együttműködik a fogyasztóvédelmi szervekkel, felhasználói érdekképviseletekkel annak érdekében, hogy a felhasználókat érintő kérdésekben
megismerje azok véleményét,
tájékoztassa azokat tervezett intézkedéseiről,
visszajelzést adjon az általuk közvetített panaszok és észrevételek kivizsgálásának
eredményéről.
A távhőszolgáltató a fogyasztóvédelmi szervekkel és felhasználói érdekképviseletekkel a felhasználókat érintő kérdésekben az együttműködést nem tagadhatja meg, számukra köteles a közérdekű adatokat – kivéve szolgálati titkot – hozzáférhetővé tenni, a felhasználókat érintő tervezett
intézkedésekről tájékoztatást adni.
Az együttműködés és a közvetlen kapcsolattartás a társaság ügyvezetőjének távollétében a főmérnökön, vagy az ügyfélszolgálati csoportvezetőn, fogyasztóvédelmi referensen keresztül történik.
Közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot , ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére
vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre,
illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is

44

kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat.
Fogyasztók társadalmi érdekképviseleti szervezetének minősülnek azok a társadalmi szervezetek illetőleg azok a szövetségek, melyet a felhasználók az egyesülési jogról szóló 2011. évi
CLXXV. törvény alapján kifejezetten a felhasználók érdekképviselete céljából hoztak létre, és
annak megfelelően működtetnek.
A távhőszolgáltató a felhasználók tájékoztatása érdekében elektronikus információrendszert
(honlapot) működtet.
A Távhőszolgáltató az ügyfelekkel történő kapcsolattartását alapvetően és elsődlegesen az Ügyfélszolgálati Irodáján keresztül biztosítja. (lsd.: Ü.SZ. 6. pont)
21.4

Kapcsolat kiemelt 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 legnagyobb forgalmat lebonyolító beszállítóink:
a.) földgázkereskedő
b.) villamos-energia kereskedő
c.) vízszolgáltató

22.A szolgáltató nevében eljáró személyek azonosítása
A szolgáltató azon dolgozói, akik telephelyen kívüli felhasználókkal, díjfizetőkkel kerülnek kapcsolatba és a szolgáltató nevében járnak el, azonosító kártyát (kitűzőt) kötelesek viselni.
A felhasználó, díjfizető kérésére a szolgáltató dolgozója köteles az azonosító kártyát bemutatni,
nevét, telephelyének címét és telefonszámát megadni.

23.A felhasználó, díjfizető azonosítása
A felhasználó és a díjfizető azonosítására jelen üzletszabályzat 8.2. pontjában felsorolt személyes adatokat tartalmazó, bármilyen hivatalos azonosító okirat szolgál, melyet a szolgáltató kérésére felhasználó és a díjfizető köteles bemutatni.

24.Az üzletszabályzat hozzáférhetősége
A szolgáltató köteles ezen üzletszabályzatát az Ügyfélszolgálaton és elektronikus formában a
honlapján a felhasználók, díjfizetők számára hozzáférhetővé tenni, a felhasználók, díjfizetők kérésére betekintést biztosítani.
A Várpalotai Közszolgáltató Nonprofit Kft. Távhőszolgáltató Részlegének jelen Üzletszabályzatát a
távhőszolgáltatásról szóló törvény, a törvény végrehajtására kiadott kormányrendelet és a távhőszolgáltatásra vonatkozó helyi önkormányzati rendeletek alapján készítette el.

Az Üzletszabályzat - a Veszprémi Járási Hivatal Fogyasztóvédelmi Osztály véleményének kikérését követően - Várpalota Város Jegyzője jóváhagyásával lép hatályba és határozatlan időre szól.
Ezzel egyidejűleg a 2009. augusztus 27-én jóváhagyott Üzletszabályzat érvényét veszti.
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Amennyiben az Üzletszabályzat érvényességi ideje alatt a távhőszolgáltatási tevékenység jogi
szabályozása, illetőleg az áralkalmazás jogszabályi feltételei megváltoznak, a szabályzatnak a
változással érintett részei helyébe az új jogszabály rendelkezései lépnek.
Várpalota, 2017. április 04.

Horváth Tamás József
ügyvezető

Üzletszabályzat változatainak száma: 3
Módosítás dátuma: 2019. július 16.
Jóváhagyás dátuma: 2019. szeptember 30.
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25.Az üzletszabályzat mellékletei
25.1

1. sz. melléklet Díjfizető változás bejelentő

DÍJFIZETŐ VÁLTOZÁS BEJELENTŐ ADATLAP
távhőellátási fogyasztók részére
………………………………………Társasházhoz/Lakásszövetkezethez, mint távhőszolgáltatási
felhasználóhoz tartozó
lakás (épületrész) címe: __________________________________________________________
fogyasztási hely azonosító száma: F ________________________________________________

KIJELENTKEZŐ DÍJFIZETŐ ________________ BEJELENTKEZŐ DÍJFIZETŐ
Név: __________________________

Név: __________________________

Kijelentkezés időpontja: 201_. ______

Bejelentkezés időpontja: 201_. _____

Tel.szám: _______________________

Tel. szám: ______________________
E-mail:
______________________

A melegvízmérő óra gyári száma: ______________

állása: _______________

______________

_______________

A lakást terhelő távhőszolgáltatási díj

A számla kiegyenlítését:

201_._____________hó______napig

- folyószámláról kérem melynek
száma: _________________
csekken kérem

______________ Ft
E tartozás nem tartalmazza a hődíj végelszámolási számla összegét, valamint
folyószámláról történő fizetés esetén
bármely okból a kifizetés elmaradását.
A leadott melegvízmérő óra állás alapján társaságunk a végelszámolást elkészíti, azt a fogyasztó részére megküldi.
Tartozás esetén:
Új címe: ________________________
_______________________________

Melegvíz előleg: _________
(Óraleolvasás, elszámolás négy
havonta.)

Nyilatkozat:
A távhőszolgáltásból keletkező túlfizetésemről az alábbiak szerint rendelkezem:

□ A következő számla(k) kiegyenlítésére
□ _____________________ számú bankTudomásul veszem, hogy a szolgáltató
a tartozást jogi úton érvényesíti.

számlára kérem visszautalni

□ A Közüzemi Kft. pénztárában kívánom
felvenni

Várpalota, 20__. _________________
_____________________________
Kijelentkező aláírása

Várpalota, 20__. __________________
________________________________
Bejelentkező aláírása
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25.2

2. sz. melléklet Általános közszolgáltatási szerződés háztartási célú felhasználó
fűtés-szolgáltatására költségosztós elszámolásra

…………………….. számú

ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS
hőközponti (hőfogadó) mérés szerinti távhőszolgáltatásra,
(fűtési szolgáltatás)
költségosztás alapján történő elszámolásra

amely a ……………………………………………………. szám alatti, ……………… helyrajzi
számú lakóépület, illetőleg vegyes célra használt épület (a továbbiakban együtt: épület), mint felhasználási hely hőközponti mérés szerinti távhőellátására jött létre a
Cég neve:
Várpalotai Közszolgáltató Nonprofit Kft.
Székhelye:
8100 Várpalota, Fehérvári út 7.
Cégjegyzék száma: 19-09-505188
Képviselője:
Horváth Tamás József ügyvezető
KSH száma:
11943972-3530-113-19
Adószáma:
11943972-2-19
Szolgáltatást végző szervezeti egység neve, címe:
Városi Fűtőmű……………………………………………….
mint szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató), és az épület tulajdonosi közössége (továbbiakban:
Felhasználó), együtt: Felek között.
1. A Felhasználó:
Neve (cégneve):

……………………………………………….

Székhelye:

……………………………………………….

cégjegyzékszáma:

……………………………………………….

adószáma:

……………………………………………….

statisztikai azonosítója:

……………………………………………….

2. A Felhasználó képviselője:
Neve (cégneve):

………………………………………………

Címe (székhelye):

………………………………………………

Értesítési címe:

………………………………………………

Telefonszáma:

………………………………………………

3. A szerződés tárgya:
A Szolgáltató kötelezettséget vállal, hogy a szerződésben foglalt feltételekkel a Felhasználó
számára folyamatosan és biztonságosan olyan mennyiségű hőenergiát (távhőt) szolgáltat, amennyi a felhasználói berendezések üzemképes és biztonságos állapota mellett a Felhasználói
igények kielégítéséhez szükséges.
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A Felhasználó/Díjfizető arra vállal kötelezettséget, hogy a távhőenergiát a szerződésben foglaltak szerint vételezi és annak ellenértékét a szerződésben meghatározott ütemezés szerint
rendszeresen megfizeti.
A távhőellátást a Szolgáltató a …………………………………… sz. alatti épületben lévő
szolgáltatói hőközponttal, az épület hőfogadó állomásán keresztül az igénybevétel napjától
biztosítja.
A távhőszolgáltatás és vételezésének kezdő időpontja:……………………………
4. A távhőellátás módja
A Szolgáltató hőátalakítással megvalósuló távhőenergia szolgáltatást végez, mely esetben a
távhőt a hőátalakító berendezés működtetésével a felhasználói vezetékhálózat hőhordozó közegét felmelegítve adja át a Felhasználónak.
A Szolgáltató a szolgáltatott távhő hőközpontban történő átalakításával az épület ellátásaként
fűtési célú távhőszolgáltatást teljesít.
4.1. E közszolgáltatási szerződéssel a Szolgáltató arra vállal kötelezettséget, hogy legalább
akkora hőteljesítményt biztosít az átadási ponton, amennyi a fenti szolgáltatás teljesítéséhez az épület ellátásához szükséges. Biztosítja a tulajdonában lévő berendezések és
hőközpontok megfelelő, biztonságos üzemeltetését, fenntartását.
4.2. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató előbbi kötelezettségének csak megfelelő állapotban lévő felhasználói berendezésekkel tud eleget tenni.
5. A szerződés hatálya:
A szerződés hatályba lépése: ……………………………………………………………
A szerződés határozatlan időre szól.
6. Felhasználási hely műszaki adatai:
a.
b.
c.
d.

Felhasználási hely azonosítója:
A felhasználási hely összes légtérfogata:
Csúcsteljesítmény-igény:
Hőhordozó közeg:

……………….
………………. lm3
………………. kW
változó tömegáramú forróvíz

7. Hőközpont adatai:
a. A felhasználási helyet ellátó hőközpont címe, száma, jele:
………………………………………………………………………..
b. Hőközpont üzemeltetője: …………………………………………….
c. Hőhordozó közeg: változó tömegáramú forróvíz
d. Maximális hőteljesítmény: …………………… kW
8. A fűtési hőenergia mérése, elszámolása
A szolgáltatott távhő mennyiségének mérése a hőfogadó állomáson lévő, a Szolgáltató tulajdonát képező, a Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatóság által hitelesített hőmennyiségmérővel történik. A hiteles hőmennyiségmérő felhasználó felőli oldala a távhőszolgáltatás
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átadás-átvételi helye (teljesítési hely). A mért mennyiség a meghatalmazásban szereplő lakóközösséget érinti. A fogyasztói közösség tagjainak személyében bekövetkező változások az
épület egészére történő elszámolást nem érinti. Felhasználó jelen szerződéssel kijelenti, hogy
legfőbb szerve, azaz a társasház közgyűlése a fűtési költségmegosztók alkalmazásával történő
elszámolási módot választotta. Az elszámolás módján kizárólag csak a Társasház jogosultközgyűlési határozat alapján- változtatni.
8.1. Szolgáltató a hőmennyiségmérőt havonta leolvassa és ellenőrzi, valamint meggyőződik
zavartalan működéséről.
A szerződő felek rögzítik, hogy a tárgyi elszámolási időszakban a szolgáltató ha- vonta
fűtési hődíj előleget (részfizetést) számláz a díjfizetők részére.
Amennyiben a Társasház/Lakásszövetkezet még nem rendelkezik az előző teljes elszámolási időszak költségmegosztók alapján történő hőfelosztásával, az előleg értékek
meghatározása a korábbi, légköbméter arányos bázison történik.
Amennyiben a Társasház/Lakásszövetkezet már rendelkezik az előző teljes elszámolási időszak költségmegosztók alapján történő hőfelosztásával, az előleg értékek meghatározása a költségmegosztók szerinti hőelosztás arányai szerint történik. A költségosztók arányai alapján megállapított hődíjelőleg következő időszaki meghatározására
az elszámolási időszak záró elszámolását követően és annak figyelembevételével kerül
sor.
8.2. A Társasház által felhasznált fűtési hőmennyiség elszámolása évente egyszer történik a
………………………………………… költségosztása alapján. Az elszámolási időszak
május 1. és április 30. közötti. A költségosztást végző társasággal kötött szerződés egy
példányát a Felhasználó képviselője elküldi a Szolgáltatónak.
8.3. A hőmennyiségmérő elszámolás céljából történő leolvasása minden év április 30-án esedékes. A számláló állását a Felhasználó megbízott lakóképviselője ellenőrzi.
8.4. Szolgáltató a fűtési idényben szolgáltatott, szétosztandó hőmennyiség értékét a Lakásfenntartó Szövetkezetnek/Társasháznak és a költségosztást végző cégnek:……………..…………… legkésőbb május 15-ig megküldi.
8.5. Felhasználó képviselője gondoskodik arról, hogy a felhasználói közösséggel szerződött
vállalkozó a költségmegosztók által mutatott adatokat a 8.2. pont szerinti elszámolási
időszak végén valamennyi épületrészben leolvassa. A leolvasott adatok alapján az egyes
épületrészekre eső költségmegosztási arányokat, - amelyek összességének 100%-ot kell
kitennie – valamint a költségosztás eredményeképp előállt korrekciós díjakat – melyek
összességének 0 Ft-ot kell kitennie – meghatározza, majd megküldi a Szolgáltató és szerződés szerinti ellenőrzés céljából - a közös képviselő részére.
8.6. A Felhasználó képviselője a 8.5. pontban foglaltak teljesítésével egyidejűleg írásban
benyújtva jóváhagyja az osztás eredményét, valamint nyilatkozik, hogy az elszámolási
időszak alatt a költségmegosztók valamennyi épületrészben a 157/2005. (VIII. 15.)
Korm. rendelet 17/C. §-ában foglaltak betartásával, szabályosan működtek, a költségmegosztási arányok a vonatkozó jogszabályok betartásával, a tulajdonosi közösség döntésének megfelelően kerültek meghatározásra és a Díjfizetők a 157/2005. (VIII. 15.)
Korm. rendelet 17/D. § (1) bekezdés szerinti tájékoztatást megkapták.
8.7. A Szolgáltató az osztás elektronikus benyújtása, valamint a jóváhagyó nyilatkozat beérkezését követő 30 napon belül köteles az elszámolási időszakban Díjfizetőként nyilvántartottak részére az elszámoló számlákat elkészíteni és a díjkülönbözetet

50

visszatéríteni (jóváírni) vagy érvényesíteni. Ha az elszámolás eredményeként a felhasználó vagy a díjfizető folyószámláján túlfizetés mutatkozik, a felhasználó vagy a díjfizető
eltérő kérésének hiányában, a távhőszolgáltató
a.) a Vhr. 3. mell. 20.3 pontjában meghatározott mindenkori értéket meg nem haladó
összeg esetében a díjfizetőt megillető összeget a felhasználó vagy a díjfizető következő számlájában számolja el,
b.) a Vhr. 3. mell. 20.3 pontjában meghatározott mindenkori értéket meghaladó összeg
esetében a díjfizető fizetési módja szerinti módon a számla kibocsátásától számított
8 napon belül köteles a felhasználónak vagy a díjfizetőnek visszafizetni.
Nem terheli kamatfizetési kötelezettség a Díjfizetőt, ha a díjkülönbözet befizetési kötelezettségét a számlán feltüntetett fizetési határidő lejártáig teljesíti.
8.8. Amennyiben a költségmegosztó felszerelését, leolvasását és adatainak kiértékelését
végző megbízott személlyel vagy gazdálkodóval a Felhasználó nem módosította a
157/2005. (VIII. 15.) Kormányrendelet mindenkor hatályos rendelkezései alapján a kiértékelésre vonatkozó szerződését, és ennek következtében a megosztás nem felel meg
a hivatkozott rendeletnek, valamint a Felhasználó képviselőjének nem megfelelő a nyilatkozata, úgy a Szolgáltató a megosztás alapján a 8.7. pontban vállalt számlázást nem
végzi el, a számolt visszatérítéseket nem teljesíti, a pótbefizetési kötelezettség pénzügyi
teljesítését nem követeli. Az elszámolást az épületrészek fűtött légtérfogata alapján
végzi el.
8.9. A Szolgáltató a Felhasználó képviselője által jóváhagyott költségmegosztási arányokat
nem vizsgálja, ezekért a felelősség a Felhasználót terheli. Ha a Szolgáltató az elszámolást a Felhasználó által igazolt költségmegosztási arányoknak és az igazolt kimutatásnak
megfelelően hajtotta végre, a Díjfizetők kötelesek a részükre megállapított jóváírás illetőleg a terhelés összegét elfogadni, a díjkülönbözetet a Szolgáltató részére megfizetni.
Az elszámolással kapcsolatos valamennyi vitás kérdés rendezése ebben az esetben kizárólag a Felhasználó (a tulajdonosi közösség) és a Díjfizetők egymás közötti feladata.
Minden költségosztással kapcsolatos konkrét kérdésre a közös képviselő, illetve a költségosztásra szerződött cég tud felvilágosítást adni.
8.10. Ha a 8.5. és 8.6. pontok szerinti valamely iratot a Felhasználó a szerződésben meghatározott határidő elteltét követően sem adja át a Szolgáltatónak, akkor az érintett időszakra
vonatkozó fűtési költségmegosztók alapján történő elszámolást végleg meghiúsultnak
kell tekinteni. Ez esetben az elszámolást a Szolgáltató az épületrészek fűtött légtérfogata
alapján végzi el. Amennyiben két egymást követő elszámolási időszakban az elszámolás
az előzők miatt meghiúsul, a költségosztók elszámolásra kötött szerződés a Felek között
megszűnik.
8.11. A hőmennyiségmérővel kapcsolatos feladatok, kötelezettségek
a.) A hőmennyiségmérő karbantartása és hitelesítése Szolgáltatót terheli, a hibát a Felhasználónak bejelenti.
b.) A hőmennyiségmérő adatait az 1. sz. melléklet tartalmazza.
c.) Amennyiben Felhasználó a hőmennyiségmérő zavarát észleli, Szolgáltató felé 8 napon belül bejelentésre köteles.
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d.) Felhasználó a Szolgáltató üzemeltetésében lévő hőmennyiségmérő ellenőrzését
vagy rendkívüli hitelesítését kérheti írásbeli bejelentés útján. Amennyiben a rendkívüli vizsgálat és újra hitelesítés minden alapot nélkülöz, a költségek Felhasználót
terhelik. Nem hibás a mérő, ha ellenőrzéskor az előírásokban foglalt hibahatáron
belül mér.
e.) Mérőcserét Szolgáltatónak a Felhasználó aláírásával jegyzőkönyvezni kell, melynek egy példánya csatolandó az 1. sz. melléklethez. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia
kell a le- és felszerelt mérő adatait, számlálóállásait és a cserélés időpontját.
f.) Mérési hiányosság, valamint hibás mérő esetén a méretlen időtartam alatt a szolgáltatott, illetve a vételezett távhő mennyiségét – egyéb megállapodás hiányában –
az előző év azonos időszakában mért hőmennyiség azonos szolgáltatási, illetve vételezési körülményekre történő korrekciójával kell meghatározni. Ilyen időszak hiányában a meghibásodás elhárítását követő, vagy a meghibásodás időpontját megelőző, legalább egy hónap hőfelhasználása képezi a korrekció alapját. Jelentősebb
időjárási különbség esetén azonos külső átlag-hőmérséklet melletti mért fogyasztást
kell időegységre visszaszámolni és a méretlen időtartamra vonatkoztatni.
9. A fűtési- és használati melegvíz hőenergia szabályozása
9.1

Szolgáltató a Felhasználót 30 és 70 Co közötti hőmérsékletű fűtővízzel látja el, amelynek
hőmérséklet szabályozása a szolgáltatói hőközpontban, időjárást követő automatikával
történik.

9.2. A hőközponti hőmérséklet szabályozását Szolgáltató a fűtőmű központi számítógépén
ellenőrzi és a hőközponthoz tartozó fogyasztói közösség képviselőjének hivatalos kérésének megfelelően beállítja.
9.3. Szolgáltató a fűtési vízkörök légtelenítéséről évente egy alkalommal, a fűtés indításakor
díjmentesen gondoskodik, a további légtelenítés díjköteles.
9.4. Szolgáltató a fűtési rendszer hőmérsékletét olyan rátartással szabályozza, hogy az a legnagyobb teljesítmény igényeket is kielégítse.
10. Egyéb szolgáltatási megállapodások
10.1 Az épületen belüli fűtési hálózat a közösség tulajdona, üzemeltetése, karbantartása a
tulajdonosi közösség feladata. Felhasználó köteles folyamatosan gondoskodni arról,
hogy a tulajdonában lévő fűtési berendezések mindig alkalmasak legyenek a hőenergia
fogadására. Alkalmatlansági és üzemeltetési hiányosságokból eredő károk a Felhasználót terhelik.
10.2 Felhasználó saját tulajdonú berendezésein átalakítást, bővítést csak műszaki technológiai tervek alapján a Szolgáltató és a lakóközösség képviselőjének jóváhagyásával végezhet. A munkák kezdési és befejezési idejét Szolgáltató felé be kell jelenteni.
10.3 Tulajdoni határok a hőfogadóban:
10.3.1 Szolgáltatói tulajdon: a fűtőrendszer elosztás előtti utolsó szerelvényét megelőző
csővezeték, mérő, szabályozó és egyéb szakaszoló elem. A Szolgáltató tulajdona
a hőmennyiségmérő Felhasználó felőli csatlakozó elem síkjáig tart.
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10.3.2 Felhasználói tulajdon: a fenti szerelvény Felhasználó oldali karimasíkja után elrendezett hőelosztó, ágankénti lezáró, leszabályozó, valamint cső és hőleadó berendezés.
10.4 Felhasználó a Lakásfenntartó Szövetkezet/Társasház tulajdonában lévő berendezéseket
köteles karbantartani, tisztítani, a javíthatatlan elemeket újra cserélni, rendszerét időszakosan átmosatni.
10.5 Felhasználó a Szolgáltató megbízott dolgozóinak, vállalkozóinak mindenkori bejárását
köteles biztosítani a Társasház hőfogadójába.
10.6 Felhasználó a hőfogadó szolgáltatói tulajdont képező szerelvényeinek, mérőinek és szabályozóinak hozzáférését mindenkor biztosítani köteles.
10.7 Felhasználó gondoskodik a leosztott ágak, strangok beállításának vagy szabályozásának
szükségéről. A beállítatlanság és szabályozhatatlanság nem lehet Felhasználói panasz
alapja.
10.8 A Szolgáltató által a Felhasználó oldalán észlelt hiányosságokat szóban vagy írásban be
kell jelenteni.
10.9 A Felhasználói tulajdonú berendezések javítása, tisztítása vagy a lakások belső tatarozása érdekében Szolgáltató a Felhasználó közös képviselőjének kérésére évente egy alkalommal díjmentesen leüríti a fűtési rendszert, illetve a munkálatok befejezését követően feltölti. Ezt követően az ürítési kérelmek teljesítésének munkadíját és vízdíját a
kérelmezőnek a Szolgáltató felé, számla ellenében meg kell fizetni.
11. Vételezés
Fűtési időszak a szeptember 15. és május 15. napja közötti időszak. A fűtési idény október 15.
és április 15. közötti időszak.
A fűtési időszakban a Szolgáltatónak rendelkezésre állási kötelezettsége van, ezen belül a fűtési idényben fűtési kötelezettsége van.
Szeptember 15 – október 15. és április 15 – május 15. között a távhőszolgáltató azokat a hőközpontokat helyezi üzembe vagy működteti tovább, ahol a felhasználók legalább 50%-a közös képviselőjén keresztül hőfogyasztási igényét a távhőszolgáltatónak írásban bejelenti. A
felhasználói közösséggel kötött eltérő tartalmú megállapodás hiányában távhőszolgáltató kérés nélkül akkor indíthatja el a fűtési szolgáltatást, ha a külső hőmérséklet három napon keresztül a +12 oC vagy egy napon a +10 oC napi átlagot nem haladja meg. Kérés nélkül megszünteti a fűtési szolgáltatást, ha a külső hőmérséklet napi átlaga a +15 oC-ot meghaladja.
12. Szolgáltatási díj és számlázási rend
A lakossági felhasználónak nyújtott távhőszolgáltatás díját – mint legmagasabb hatósági árat
– a hatósági ár szerkezetét és alkalmazási feltételeit a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal javaslatának figyelembevételével a miniszter rendeletben állapítja meg. (Tszt.
57/D. § (1) bekezdés).
A távhőszolgáltató által a lakossági felhasználóval kötött közszolgáltatási szerződésben a hatósági
árnál magasabb árat érvényesen kikötni nem lehet.
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A hatósági árnak a közszolgáltatási szerződés megkötése után bekövetkező változása esetén a
megváltozott hatósági ár az érvényes közszolgáltatási szerződés részévé válik, a felek azonban az
új ártól lefelé – közös megegyezéssel – eltérhetnek.
A hatósági ármegállapítással kapcsolatos eljárási szabályokról a Tszt. 57/D, E, F §-ai rendelkeznek.
A távhőszolgáltatás díját a díj épületrészek (hővételezési helyek) közötti szétosztása útján a díjfizetők külön-külön fizetik.
Díjfizetők: az egyes épületrészeknek (lakások, nem lakás céljára szolgáló helyiségek) a Felhasználó által a szerződés 2. sz. mellékletében megjelölt tulajdonosai, bérlői.
12.1

Számlakészítés, fizetési kötelezettség havonta történik és áll fenn.

12.2

Felhasználó közösség a fűtött hónapokban a lakóépület előző havi ténylegesen mért hőfelhasználásából a 8.1 pontban meghatározott módon fűtési hődíj előleget (részfizetést)
teljesít. Az elszámolási hónapban a költségosztókon leolvasott értékek után korrigált, fogyasztott hőmennyiségnek megfelelő hődíjat fizet. A mérés korrekciója a
………………………………. által megküldött felosztás után következő havi számlában
kerül elszámolásra.

12.3

DÍJTÉTELEK
A Felhasználók díjtételei:
A felhasználónak a közös tulajdonú és közösen használt helyiségek
távhőszolgáltatásáért:
• fűtési alapdíjat
kell fizetnie.
Díjfizetők fűtésszolgáltatásra vonatkozó díjtételei:
A díjfizetőknek a saját tulajdonú épületrészek távhőszolgáltatásáért:
• fűtési alapdíjat, illetve teljesítménydíjat
• fűtési hődíjat
kell fizetniük

12.3.1. Alapdíj
A távhőszolgáltatás alapdíja, a tüzelőanyag költségén kívüli összes olyan költség fedezete, mely a távhőszolgáltatói és távhőtermelői tevékenység érdekében merül fel. Az alapdíj a távhőszolgáltatás folyamatos igénybevételének lehetőségéért és a távhőszolgáltatás
igénybevételéért fizetendő egy légköbméterre megállapított éves díj, melyet minden felhasználó 1/12-ed részben, havonta fizet. Mértéke: Ft/lm3/év
Fűtés alapdíj: Felhasználó a közös tulajdonú és közösen használt fűtött helyiségek légtérfogata után fizeti meg.
Díjfizető: a saját tulajdonában lévő épületrész fűtött légtérfogata után fizeti meg.

12.3.2. A hődíj
A hődíj a felhasználó által vételezett (felhasznált) és mérés szerint meghatározott, egységnyi hőmennyiség (1 GJ) mindenkori díjtétele alapján megállapított érték.
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A Társasház által felhasznált fűtési hőmennyiség hődíjának számlázása díjfizetők között
a fűtési költségmegosztók alkalmazásával, épületrészenkénti fűtési hőmennyiség számlázásával történik.
A közös használatú helyiségek és a méretlen csövek fűtési hődíja a fűtési költségmegosztók alkalmazására figyelemmel az elszámolás alkalmával a Felhasználó és a költségosztásra szakosodott társaság szerződésében foglalt arányok és korrekciók szerint légtérfogat
arányosan a lakókra osztódik.

12.3.3. Távhőszolgáltatással kapcsolatos egyéb díjak:
•

Pótdíj:
A felhasználó vagy a díjfizető Várpalota város Önkormányzata Képviselő-testületének
rendeletében meghatározott mértékű pótdíjat köteles fizetni, ha:
o a lekötött csúcsteljesítmény alapján alapdíjat fizető felhasználó a szerződésben lekötött hőteljesítményt folyamatosan 30 percnél hosszabb időtartamon keresztül túllépi,
o a Tszt. 49. § (2) bekezdésének c), d), f) és g) pontjaiban szabályozott szerződésszegést
valósít meg.
• Díjvisszatérítés:
A távhőszolgáltató köteles a felhasználó, vagy díjfizető részére a szerződésben meghatározott alapdíj – szüneteltetés időtartamával arányos részét – visszatéríteni, ha felróható
magatartása folytán a távhőszolgáltatás megszűnik, vagy azt a Tszt.40-41. §-okban foglaltakon túlmenően szünetelteti vagy korlátozza.

13.

Szerződésszegés
a.)

Szerződésszegés a távhőszolgáltató részéről:
Szerződésszegést követ el a távhőszolgáltató, ha

-

-

b.)

a hőenergia szolgáltatást a közszolgáltatási szerződés szerinti időpontban nem
kezdi meg;
a hőenergiát nem a közszolgáltatási szerződésben meghatározott, illetőleg nem a
tőle elvárható módon szolgáltatja;
a távhő felhasználó részére történő szolgáltatását nem hitelesített mérőeszköz
használatával végzi;
a távhőszolgáltatás előre tervezhető munkák miatti szüneteltetéséről a felhasználót az üzletszabályzatban vagy a szerződésben előírt módon és időben nem értesíti;
felróható magatartása folytán a távhőszolgáltatás megszűnik, vagy azt a Tszt. 4041 §-okban foglaltakon túlmenően szünetelteti vagy korlátozza;
a távhőszolgáltatás felfüggesztése esetén a felfüggesztési ok megszüntetésére vonatkozó írásbeli értesítése kézhezvételét követő munkanapon a felhasználó részére a távhőszolgáltatást nem kezdi meg.
Szerződésszegés a Felhasználó, Díjfizető részéről:

Szerződésszegést követ el a Felhasználó, illetőleg Díjfizető, ha:
- a távhő folyamatos és biztonságos szolgáltatását, illetőleg más felhasználó vagy
díjfizető szerződésszerű távhővételezését zavarja vagy veszélyezteti;
- a mérőeszközt vagy a mérőeszköz hitelességét tanúsító jelet vagy plombát megrongálja, eltávolítja vagy – amennyiben a mérőeszköz olyan helyiségben van
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elhelyezve, amelybe a fogyasztó állandó bejutása, illetve felügyelete biztosított –
ezek sérülését, illetve hiányát a távhőszolgáltatónak nem jelenti be;
a mérőeszköz befolyásolásával vagy megkerülésével – ideértve a mérőeszköz vagy
annak hitelességét tanúsító jel megrongálását és eltávolítását is – távhőt vételez;
a távhő díját nem vagy nem a szerződésben meghatározott időben fizeti meg;
a korlátozási rendelkezéseknek nem tesz eleget;
a távhő vételezését nem a Tszt. 38. § (2), (4), illetve (5) bekezdésében foglalt feltételekkel szünteti meg.

-

c.) A közszolgáltatási szerződés megszegésének következményei:
-

díjvisszatérítés, illetőleg pótdíjfizetés;
kötbér;
kártérítés;
csökkentett mértékű szolgáltatás;
távhőszolgáltatás felfüggesztése;
közszolgáltatási szerződés felmondása.

A pótdíj mértékét és a díjvisszatérítésre vonatkozó rendelkezéseket a távhőszolgáltatásra vonatkozó önkormányzati díjrendelet tartalmazza.
A díjvisszatérítés, a pótdíj és a kötbér megfizetése nem mentesít az okozott kár megtérítése alól.
14.

A távhőszolgáltatás szüneteltetése, korlátozása

14.1 A Szolgáltató jogosult az élet-, egészség- vagy a vagyonbiztonság veszélyeztetése, a
szolgáltatói berendezés üzemzavara esetén, valamint más módon el nem végezhető
munkák elvégzéséhez a távhőszolgáltatást a szükséges legkisebb felhasználói körben és
időtartamban szüneteltetni.
Az előre tervezhető karbantartási, felújítási munkát az év május 16. napja és szeptember
14. napja között kell elvégezni. A munkálatokról, azok megkezdésének és várható befejezésének időpontjáról a felek kötelesek egymást nyolc (8) nappal korábban írásban
(épületekben kifüggesztett hirdetményben, helyi médiában) tájékoztatni. Eltérő megállapodás hiányában a Szolgáltató a munkát köteles 8 napon belül befejezni.
A váratlan meghibásodás miatt szükséges munkát a felek – egymás egyidejű írásbeli
értesítése mellett – a lehető legrövidebb időn belül végzik el. A felek a munkálatok lehető legrövidebb időn belüli elvégzése érdekében minden tőlük elvárható együttműködést, információt és segítséget megadnak egymásnak.
14.2 A Szolgáltató jogosult Várpalota város Önkormányzatának távhőszolgáltatásról szóló
rendeletében foglaltak szerint
•
•

országos tüzelőanyag-hiány miatti termeléskiesés esetén, vagy
környezetvédelmi érdekből

a szolgáltatást korlátozni.
A korlátozás bevezetéséről és annak okairól a Szolgáltató Várpalota város Önkormányzatát köteles tájékoztatni.
14.3 Lakossági felhasználó korlátozására akkor kerülhet sor, ha az egyéb Felhasználó korlátozása után az még szükséges.
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14.4 Korlátozás esetén a Szolgáltató köteles a hírközlő eszközökön keresztül a Felhasználókat tájékoztatni a korlátozás szükségességéről és várható időtartamáról.
15. Az általános közszolgáltatási szerződés módosítása
15.1 Szerződés módosítása épületrész távhő igénybevételének megszűntetése céljából:
Abban az esetben, ha a távhővel ellátott épületben lévő, külön tulajdonban és külön
használatban álló épületrészben kívánják a távhő igénybevételét megszüntetni, az épületrész tulajdonosa és a felhasználó közösen kezdeményezheti az általános közszolgáltatási szerződés módosítását, ha együttes feltételként az alábbiak teljesülnek:
•

A távhőszolgáltatás megszüntetéséhez a távhővel ellátott épület tulajdonosi közösségének valamennyi tagja hozzájárul és ezt írásban nyilatkozza.

•

Az épületrészben a távhőellátással azonos komfortfokozatú hőellátást valósítanak
meg, amely az épület távhőellátását biztosító felhasználói berendezéstől függetlenül
üzemeltethető.

•

A megszüntetés nem okoz jelentős kárt az épület többi tulajdonosa számára és nem
korlátozza mások tulajdonosi, használói és bérlői jogait.

•

A kezdeményezők viselik azokat a költségeket, amelyek a felhasználói berendezéseknek a szolgáltatás igénybevételének megszüntetésével összefüggésben szükséges
műszaki átalakításával merülnek fel.

•

A szolgáltatás igénybevételének megszüntetését a meglévő rendszer lehetővé teszi
és az nem ütközik egyéb jogszabályba.

Amennyiben a felhasználó a távhővel ellátott épületben lévő, közös tulajdonban és közös használatban lévő épületrész fűtését meg kívánja szüntetni, és ez a közszolgáltatási
szerződés módosítását teszi szükségessé, a szerződés módosítására vonatkozó igényt a
távhőszolgáltató nem utasíthatja el.
A szerződés módosítása iránti igény bejelentése esetén a Szolgáltató 15 napon belül
köteles a módosítás feltételeiről, az előírt eljárásról a Felhasználót írásban tájékoztatni.
15.2 A szerződés felmondása
A szerződést mindkét fél írásbeli bejelentés alapján mondhatja fel:
15.2.1 Szerződés felmondása a Felhasználó részéről:
Az általános közszolgáltatási szerződést a felhasználó 30 napos felmondási határidőre,
írásban jogosult felmondani.
A Szolgáltató 15 napon belül írásban köteles a felmondás feltételeiről, az előírt eljárásról
a Felhasználót tájékoztatni.
A szerződés megszüntetésének alábbi együttes feltételei vannak:
•

A távhőszolgáltatás megszüntetéséhez a távhővel ellátott épület tulajdonosi közössége az összes tulajdoni hányad szerinti legalább négyötödös szavazattöbbségű határozatával hozzájárul és ezt írásban nyilatkozza.

•

Az épületben vagy épületrészben a távhőellátással azonos komfortfokozatú hőellátást valósítanak meg.
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•

A szerződés felmondása nem okoz jelentős kárt az épület többi tulajdonosa számára és nem korlátozza mások tulajdonosi, használói és bérlői jogait.

•

A távhőszolgáltatást megszüntető felhasználó viseli azokat a költségeket, amelyek a felhasználói berendezéseknek a szolgáltatás igénybevételének megszüntetésével összefüggésben szükséges, műszaki átalakításával merülnek fel.

•

A szolgáltatás megszüntetését a meglévő rendszer műszaki megoldása lehetővé
teszi és az nem ütközik egyéb jogszabályba.

A műszaki feltételeket a felmondás elfogadásával egy időben állapítja meg a szolgáltató.
15.2.2 Szerződés felmondása a távhőszolgáltató részéről:
A szerződést a távhőszolgáltató a következő esetekben mondhatja fel:
- tudomást szerez arról, hogy a vele szerződéses viszonyban álló felhasználó a távhő
vételezését a felhasználói helyen megszüntette. Ez azonban nem mentesíti a felhasználót a tárgyévi alapdíj megfizetésétől;
- ha a felhasználó, illetőleg díjfizető a távhő folyamatos és biztonságos szolgáltatását,
illetőleg más felhasználó vagy díjfizető szerződésszerű távhővételezését zavarja
vagy veszélyezteti;
- a távhő díját nem vagy nem a szerződésben meghatározott időben fizeti meg.
A közszolgáltatási szerződés felmondását írásban kell közölni. A közszolgáltatási szerződésnek a távhőszolgáltató által a Tszt. 49. § (2) bekezdés b) és e) pontjaiban meghatározott szerződésszegésen alapuló felmondása esetén a távhőszolgáltató értesíti a felhasználót, a díjfizetőt és a távhővel ellátott ingatlan tulajdonosát.
15.2.3 A szerződés felmondása és a szerződés módosítása esetén a Felhasználó vagy Díjfizető
díjfizetési kötelezettsége abban az időpontban szűnik meg, amikor a Felhasználó a jogszabályi feltételeket teljesített, a távhő bármilyen módon való igénybevételét megszüntette, továbbá épületrész leválása esetén a hődíj szétosztására vonatkozóan a szerződés
módosítása megtörtént.
16. Ügyfélszolgálat
Ügyfélfogadási helyek, ügyfélfogadási idők
A várpalotai és inotai fűtőmű vonatkozásában a diszpécserszolgálat elérhetősége:
Telefon: +36 88/479-018 (naponta 0 – 24 óráig)
E-mail: vezenylo@vpkozuzem.hu
Telephely címe: 8100 Várpalota, Hétvezér u. 6.
Ügyfélszolgálati iroda:
- Címe: Várpalotai Közszolgáltató Nonprofit Kft. Várpalota, Fehérvári út 7.
- Ügyfélszolgálat telefonszáma: +36 88/592-113, 88/592-114
- Ügyfélfogadás:
Hétfő, kedd, csütörtök, péntek: 7:00 – 15:00 óráig
Szerda: 7:00 – 19:00 óráig
Pénztár:
Nyitva tartás:
Telefonszám:

Hétfő, kedd, csütörtök, péntek: 6:00 – 14:00 óráig
Szerda: 6:00 – 19:00 óráig
+36 88/479-017
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17.

A közszolgáltatási szerződésben nem szabályozott kérdések, jogszabály-változások,
tájékoztatás
E közszolgáltatási szerződésben használt fogalmi meghatározásokra és a benne nem szabályozott kérdésekben a Távhőszolgáltató Üzletszabályzata, valamint az alábbi jogszabályok előírásai irányadóak:
a.)
b.)
c.)
d.)
e.)
f.)

távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény,
a távhőszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.)
Korm. rendelet,
Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 3/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete a távhőszolgáltatásról,
a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény,
a lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény,
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény.

Amennyiben a szerződés érvényességének ideje alatt az előbbi a.) – f.) pontokban felsorolt
jogszabályok módosulnak, a Szolgáltató jogosult a szerződésben foglaltak helyett az új
jogszabályi rendelkezéseket alkalmazni.
A Felhasználó képviselője a jelen közszolgáltatási szerződést az egyes pontok tartalmára
vonatkozó részletes felvilágosítás után, a tulajdonosi közösség felhatalmazása, valamint a
közösségre vonatkozó jogszabályok és belső szabályok betartásával meghozott döntés
alapján köti meg és írja alá.
Ezen szerződés 2 példányban készült, melyből 1 példány a Felhasználót, 1 példány a Szolgáltatót illet
meg.
Ezen szerződés a csatolt 1. és 2. sz. mellékletekkel együtt érvényes, melyeket felek aláírásukkal láttak
el.
Várpalota, …………………………………

……………………………….
Szolgáltató

……………………………..
Felhasználó
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1.sz. melléklet
A Várpalotai Közszolgáltató Nonprofit Kft. és a

……………………………………………………………..
Felhasználó
……………………… számú Általános Közszolgáltatási Szerződéséhez

Az elszámolás alapját szolgáló hőmennyiségmérő adatai:
1. Beépítés helye:

……………………………………………………….

2. Típusa:

……………………………………………………….

3. Teljesítmény:

……………………………………………………….

4. Gyártási száma:

……………………………………………………….

5. Hitelesítési év:

……………………………………………………….

6. Beszerelés időpontja: ……………………………………………………….
7. Induló állás:
Hitelesség érvényes:

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

Várpalota, …………………………………
……………………………….
Szolgáltató

……………………………..
Felhasználó
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2. sz. melléklet
A Várpalotai Közszolgáltató Nonprofit Kft. és a
……………………………………………………………..
Felhasználó
……………………… számú Általános Közszolgáltatási Szerződéséhez
A távhőszolgáltatási díj számlázásának feltételei
épületrészenkénti díjfizetés esetén
I. rész
1.1. A távhőszolgáltatási díj alkalmazásának és számlázásának általános feltételeit, szabályait
az általános közszolgáltatási szerződés és Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének a távhőszolgáltatásról szóló 3/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete állapítja
meg.
1.2. A távhőszolgáltatás díját – annak épületrészek közötti szétosztása útján – jelen melléklet II.
részében felsorolt Díjfizetők (épületrész tulajdonosok vagy bérlők) külön-külön fizetik.
1.3. Szolgáltató az éves alapdíj 1/12-ed részét jelen melléklet II. részében felsorolt Díjfizetőknek
épületrészük fűtött légtérfogata után számlázza.
1.4. Felhasználó képviselője kijelenti, valamint elismeri, hogy:
-

a jelen melléklet II. részében az egyes épületrészek és Díjfizetők felsorolása hiánytalan és jelenleg fennálló tulajdoni viszonyoknak teljes mértékben megfelel,

-

a Díjfizetőket a fizetési feltételekről és a Díjfizetők személyében, adataiban bekövetkezett változásokkal kapcsolatos bejelentési kötelezettségekről tájékoztatta,

-

és az általa közölt fogyasztási adatok és az ebből származó díjszétosztási arányok
helyességét a Díjfizető a Szolgáltatóval szemben nem kifogásolhatja.

1.5. Fizetési késedelem esetén a Szolgáltató a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti mindenkor hatályos késedelmi kamatot külön értesítés nélkül felszámíthatja.
II. rész
2.1. A felhasználói épület (Felhasználó) azonosító adatai (épületazonosító cím, szám):
(felsorolás)

2.2. Az egyes épületrészek Díjfizetőire (Díjfizető) vonatkozó adatok:
- Név
- Cím
- Természetes személyazonosító adatok
(felsorolás)
2.3. A felhasznált hőmennyiség elosztásának arányai:

61

(felsorolás)

Várpalota, ……………………………………….

………………………………….

…………………………………

Szolgáltató

Felhasználó
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25.3

3. sz. melléklet Általános közszolgáltatási szerződés háztartási célú felhasználó
fűtésszolgáltatására légköbméter arányú elszámolásra

…………………….. számú

ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS
hőközponti (hőfogadó) mérés szerinti távhőszolgáltatásra,
(fűtési hőszolgáltatás)
légköbméter alapján történő elszámolására

amely a ……………………………………………………. szám alatti, ……………… helyrajzi
számú lakóépület, illetőleg vegyes célra használt épület (a továbbiakban együtt: épület), mint felhasználási hely hőközponti mérés szerinti távhőellátására jött létre a
Cég neve:
Várpalotai Közszolgáltató Nonprofit Kft.
Székhelye:
8100 Várpalota, Fehérvári út 7.
Cégjegyzék száma: 19-09-505188
Képviselője:
Horváth Tamás József ügyvezető
KSH száma:
11943972-3530-113-19
Adószáma:
11943972-2-19
Szolgáltatást végző szervezeti egység neve, címe:
Városi Fűtőmű …………………………………………………..
mint szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató), és az épület tulajdonosi közössége (továbbiakban:
Felhasználó), együtt: Felek között.
1. A Felhasználó:
Neve (cégneve):

……………………………………………….

Székhelye:

……………………………………………….

cégjegyzékszáma:

……………………………………………….

adószáma:

……………………………………………….

statisztikai azonosítója:

……………………………………………….

2. A Felhasználó képviselője:
Neve (cégneve):

………………………………………………

Címe (székhelye):

………………………………………………

Értesítési címe:

………………………………………………

Telefonszáma:

………………………………………………

3. A szerződés tárgya:
A Szolgáltató kötelezettséget vállal, hogy a szerződésben foglalt feltételekkel a Felhasználó
számára folyamatosan és biztonságosan olyan mennyiségű hőenergiát (távhőt) szolgáltat, amennyi a felhasználói berendezések üzemképes és biztonságos állapota mellett a Felhasználói
kielégítéséhez szükséges.
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A Felhasználó/Díjfizető arra vállal kötelezettséget, hogy a távhőenergiát a szerződésben foglaltak szerint vételezi és annak ellenértékét a szerződésben meghatározott ütemezés szerint
rendszeresen megfizeti.
A távhőellátást a Szolgáltató a …………………………………… sz. alatti épületben lévő
szolgáltatói hőközponttal, az épület hőfogadó állomásán keresztül az igénybevétel napjától
biztosítja.
A távhőszolgáltatás és vételezésének kezdő időpontja:………………………………
4. A távhőellátás módja
A Szolgáltató hőátalakítással megvalósuló távhőenergia szolgáltatást végez, mely esetben a
távhőt a hőátalakító berendezés működtetésével a felhasználói vezetékhálózat hőhordozó közegét felmelegítve adja át a Felhasználónak.
A Szolgáltató a szolgáltatott távhő hőközpontban történő átalakításával az épület ellátásaként
fűtési célú távhőszolgáltatást teljesít.
4.1. E közszolgáltatási szerződéssel a Szolgáltató arra vállal kötelezettséget, hogy legalább
akkora hőteljesítményt biztosít az átadási ponton, amennyi a fenti szolgáltatás teljesítéséhez az épület ellátásához szükséges. Biztosítja a tulajdonában lévő berendezések és
hőközpontok megfelelő biztonságos üzemeltetését, fenntartását.
4.2. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató előbbi kötelezettségének csak megfelelő állapotban lévő felhasználói berendezésekkel tud eleget tenni.
5. A szerződés hatálya:
A szerződés hatályba lépése:…………………………………………………………….
A szerződés határozatlan időre szól.
6. Felhasználási hely műszaki adatai:
a. Felhasználási hely azonosítója:
b. A felhasználási hely összes légtérfogata:
c. Csúcsteljesítmény-igény:
d. Hőhordozó közeg:

……………….
………………. lm3
………………. kW
változó tömegáramú forróvíz

7. Hőközpont adatai:
a. A felhasználási helyet ellátó hőközpont címe, száma, jele:
………………………………………………………………………..
b. Hőközpont üzemeltetője: …………………………………………….
c. Hőhordozó közeg: változó tömegáramú forróvíz
d. Maximális hőteljesítmény: …………………… kW
8. A fűtési hőenergia mérése, elszámolása
A szolgáltatott távhő mennyiségének mérése a hőfogadó állomáson lévő, a Szolgáltató tulajdonát képező, a Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatóság által hitelesített hőmennyiségmérővel történik. A hiteles hőmennyiségmérő felhasználó felőli oldala a távhőszolgáltatás
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átadás-átvételi helye (teljesítési hely). A mért mennyiség a meghatalmazásban szereplő lakóközösséget érinti.
8.1. Szolgáltató a hőmennyiségmérőt havonta leolvassa és ellenőrzi, valamint meggyőződik
zavartalan működéséről.
8.2. Szolgáltatói hőközpontból ellátott lakossági célú felhasznált fűtési hőenergia elszámolása légtérfogat arányos elosztás esetén havonta történik, az épületek hőfogadóiban felszerelt hitelesített hőmennyiségmérőknek a hónap utolsó 5 napjában leolvasott számláló
állása alapján.
8.3. Az elszámolási célból történő leolvasást Felhasználó is ellenőrizheti.
8.4. A hőmennyiségmérő karbantartása és hitelesítése Szolgáltatót terheli, a hibát a Felhasználónak bejelenti.
8.5.

A hőmennyiségmérő adatait az 1. sz. melléklet tartalmazza.

8.6. Amennyiben Felhasználó a hőmennyiségmérő zavarát észleli, Szolgáltató felé 8 napon
belül bejelentésre köteles.
8.7. Felhasználó a Szolgáltató üzemeltetésében lévő hőmennyiségmérő ellenőrzését vagy
rendkívüli hitelesítését kérheti, írásbeli bejelentés útján. Amennyiben a rendkívüli vizsgálat és újra hitelesítés minden alapot nélkülöz, a költségek Felhasználót terhelik. Nem
hibás a mérő, ha ellenőrzéskor az előírásokban foglalt hibahatáron belül mér.
8.8. Mérőcserét Szolgáltatónak a Felhasználó aláírásával jegyzőkönyvezni kell, melynek
egy példánya csatolandó az 1. sz. melléklethez. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a
le- és felszerelt mérő adatait, számlálóállásait és a cserélés időpontját.
8.9. Mérési hiányosság, valamint hibás mérő esetén a méretlen időtartam alatt a szolgáltatott,
illetve a vételezett távhő mennyiségét – egyéb megállapodás hiányában – az előző év
azonos időszakában mért hőmennyiség azonos szolgáltatási, illetve vételezési körülményekre történő korrekciójával kell meghatározni. Ilyen időszak hiányában a meghibásodás elhárítását követő, vagy a meghibásodás időpontját megelőző, legalább egy hónap
hőfelhasználása képezi a korrekció alapját.
Jelentősebb időjárási különbség esetén azonos külső átlag-hőmérséklet melletti mért fogyasztást kell időegységre visszaszámolni és a méretlen idő-tartamra vonatkoztatni.
9. A fűtési hőenergia szabályozása
9.1

Szolgáltató a Felhasználót 30 és 70 Co közötti hőmérsékletű fűtővízzel látja el, amelynek
hőmérséklet szabályozása a szolgáltatói hőközpontban, időjárást követő automatikával
történik.

9.2. A hőközponti hőmérséklet szabályozását Szolgáltató a fűtőmű központi számítógépén
ellenőrzi és a hőközponthoz tartozó fogyasztói közösség képviselőjének hivatalos kérésének megfelelően beállítja.
9.3. Szolgáltató a fűtési vízkörök légtelenítéséről évente egy alkalommal, a fűtés indításakor
díjmentesen gondoskodik, a további légtelenítés díjköteles.
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9.4. Szolgáltató a fűtési rendszer hőmérsékletét olyan rátartással szabályozza, hogy az a legnagyobb teljesítmény igényeket is kielégítse.
10. Egyéb szolgáltatási megállapodások
10.1 Az épületen belüli fűtési hálózat a közösség tulajdona, üzemeltetése, karbantartása a
tulajdonosi közösség feladata. Felhasználó köteles folyamatosan gondoskodni arról,
hogy a tulajdonában lévő fűtési berendezések mindig alkalmasak legyenek a hőenergia
fogadására. Alkalmatlansági és üzemeltetési hiányosságokból eredő károk a Felhasználót terhelik.
10.2 Felhasználó saját tulajdonú berendezésein átalakítást, bővítést csak műszaki technológiai tervek alapján a Szolgáltató és a lakóközösség képviselőjének jóváhagyásával végezhet. A munkák kezdési és befejezési idejét Szolgáltató felé be kell jelenteni.
10.3 Társaságunk felé történő – az épületen belüli fűtési rendszerre vonatkozó - műszaki
hibabejelentéseket fogadjuk, de beavatkozni akkor van lehetőségünk, ha az épület közössége társaságunkkal átalánydíjas vállalkozási szerződést kötött, vagy a munkát a
társasház térítés ellenében megrendeli.
10.4

Tulajdoni határok a hőfogadóban:
10.4.1 Szolgáltatói tulajdon: a fűtőrendszer elosztás előtti utolsó szerelvényét
megelőző csővezeték, mérő, szabályozó és egyéb szakaszoló elem. A szolgáltató tulajdona a hőmennyiségmérő felhasználó felőli csatlakozó elem
síkjáig tart.
10.4.2 Felhasználói tulajdon: a fenti szerelvény Felhasználó oldali karimasíkja
után elrendezett hőelosztó, ágankénti lezáró, leszabályozó, valamint cső és
hőleadó berendezés.

10.5 Felhasználó a Társasház/Lakásfenntartó Szövetkezet tulajdonában lévő berendezéseket köteles karbantartani, tisztítani, a javíthatatlan elemeket újra cserélni, rendszerét
időszakosan átmosatni.
10.6 Felhasználó a Szolgáltató megbízott dolgozóinak, vállalkozóinak mindenkori bejárását köteles biztosítani a Társasház hőfogadójába.
10.7 Felhasználó a hőfogadó szolgáltatói tulajdont képező szerelvényeinek, mérőinek és
szabályozóinak hozzáférését mindenkor biztosítani köteles.
10.8 Felhasználó gondoskodik a leosztott ágak, strangok beállításának, vagy szabályozásának szükségéről. A beállítatlanság és szabályozhatatlanság nem lehet Felhasználói panasz alapja.
10.9 A Szolgáltató által a Felhasználó oldalán észlelt hiányosságokat szóban vagy írásban
be kell jelenteni.
10.10 A Felhasználói tulajdonú berendezések javítása, tisztítása vagy a lakások belső tatarozása érdekében Szolgáltató a Felhasználó közös képviselőjének kérésére évente egy
alkalommal díjmentesen leüríti a fűtési rendszert, illetve a munkálatok befejezését
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követően feltölti. Ezt követően az ürítési kérelmek teljesítésének munkadíját és vízdíját a kérelmezőnek a Szolgáltató felé, számla ellenében meg kell fizetni.
11 Vételezés
Fűtési időszak a szeptember 15. és május 15. napja közötti időszak. A fűtési idény október 15.
és április 15. közötti időszak.
A fűtési időszakban a Szolgáltatónak rendelkezésre állási kötelezettsége van, ezen belül a fűtési
idényben fűtési kötelezettsége van.
Szeptember 15 – október 15. és április 15 – május 15. között a távhőszolgáltató azokat a hőközpontokat helyezi üzembe vagy működteti tovább, ahol a felhasználók legalább 50%-a közös
képviselőjén keresztül hőfogyasztási igényét a távhőszolgáltatónak írásban bejelenti.
A felhasználói közösséggel kötött eltérő tartalmú megállapodás hiányában távhőszolgáltató kérés nélkül akkor indíthatja el a fűtési szolgáltatást, ha a külső hőmérséklet három napon keresztül
a +12 oC vagy egy napon a +10 oC napi átlagot nem haladja meg. Kérés nélkül megszünteti a
fűtési szolgáltatást, ha a külső hőmérséklet napi átlaga a +15 oC-ot meghaladja.
12 Szolgáltatási díj és számlázási rend
A lakossági felhasználónak nyújtott távhőszolgáltatás díját – mint legmagasabb hatósági árat
– a hatósági ár szerkezetét és alkalmazási feltételeit a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal javaslatának figyelembevételével a miniszter rendeletben állapítja meg. (Tszt.
57/D. § (1) bekezdés).
A távhőszolgáltató által a lakossági felhasználóval kötött közszolgáltatási szerződésben a hatósági
árnál magasabb árat érvényesen kikötni nem lehet.
A hatósági árnak a közszolgáltatási szerződés megkötése után bekövetkező változása esetén a
megváltozott hatósági ár az érvényes közszolgáltatási szerződés részévé válik, a felek azonban az
új ártól lefelé – közös megegyezéssel – eltérhetnek.
A hatósági ármegállapítással kapcsolatos eljárási szabályokról a Tszt. 57/D, E, F §-ai rendelkeznek.
A távhőszolgáltatás díját a díj épületrészek (hővételezési helyek) közötti szétosztása útján a díjfizetők külön-külön fizetik.
Díjfizetők: az egyes épületrészeknek (lakások, nem lakás céljára szolgáló helyiségek) a Felhasználó által a szerződés 2. sz. mellékletében megjelölt tulajdonosai, bérlői.
12.1

Felhasználó közösség a mérés által meghatározott hőmennyiségből fűtött lakástérfogatuk
arányában részesülnek. A hőmennyiséget elszámolási időszakonként a Szolgáltató osztja
le.

12.2

A Felhasználó gondoskodhat a lakáson belüli hőleadók szabályozásának és költségosztásának kialakításáról és kérheti Szolgáltatótól ennek leosztási módját.

12.3

Felhasználó közösség a fűtött hónapokban az épület előző havi ténylegesen mért hőfelhasználásának megfelelő hődíjat fizet, a felhasználási helyek fűtött légtérfogatának arányában felosztva. Számlakészítés, fizetési kötelezettség havonta történik és áll fenn.
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12.4

DÍJTÉTELEK
A Felhasználó díjtételei:
A felhasználónak a közös tulajdonú és közösen használt helyiségek távhőszolgáltatásáért:
• fűtési alapdíjat
kell fizetnie.
Díjfizetők díjtételei:
A díjfizetőknek a saját tulajdonú épületrészek távhőszolgáltatásáért:
• fűtési alapdíjat
• fűtési hődíjat
kell fizetniük

12.4.1 Alapdíj
A távhőszolgáltatás alapdíja, a tüzelőanyag költségén kívüli összes olyan költség fedezete, mely a távhőszolgáltatói és távhőtermelői tevékenység érdekében merül fel. Az alapdíj a távhőszolgáltatás folyamatos igénybevételének lehetőségéért és a távhőszolgáltatás
igénybevételéért fizetendő egy légköbméterre megállapított éves díj, melyet a Felhasználó
1/12-ed részben, havonta fizet. Mértéke: Ft/lm3/év
Fűtés alapdíj: Felhasználó a közös tulajdonú és közösen használt fűtött helyiségek légtérfogata után fizeti meg.
Díjfizető a saját tulajdonában lévő épületrész fűtött légtérfogata után fizeti meg.

12.4.2 Hődíj
A hődíj a felhasználó által vételezett (felhasznált) és mérés szerint meghatározott, egységnyi hőmennyiség (1 GJ) mindenkori díjtétele alapján megállapított érték.
A közösség által felhasznált fűtési hőmennyiséget Szolgáltató a díjfizetők között az elszámolási időszakban légtérfogatarányosan megosztja.
A közös használatú helyiségek fűtési hődíja az elszámolás alkalmával légtérfogat arányosan a lakókra osztódik.

12.4.3 Távhőszolgáltatással kapcsolatos egyéb díjak:
•

Pótdíj:
A felhasználó vagy a díjfizető Várpalota város Önkormányzata Képviselő-testületének
rendeletében meghatározott mértékű pótdíjat köteles fizetni, ha:
o a lekötött csúcsteljesítmény alapján alapdíjat fizető felhasználó a szerződésben lekötött hőteljesítményt folyamatosan 30 percnél hosszabb időtartamon keresztül túllépi,
o a Tszt. 49. § (2) bekezdésének c), d), f) és g) pontjaiban szabályozott szerződésszegést
valósít meg.
• Díjvisszatérítés:
A távhőszolgáltató köteles a felhasználó, vagy díjfizető részére a szerződésben meghatározott alapdíj – szüneteltetés időtartamával arányos részét – visszatéríteni, ha felróható
magatartása folytán a távhőszolgáltatás megszűnik, vagy azt a Tszt.40-41. §-okban foglaltakon túlmenően szünetelteti vagy korlátozza.
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13 Szerződésszegés
a.)

Szerződésszegés a távhőszolgáltató részéről:

Szerződésszegést követ el a távhőszolgáltató, ha
a hőenergia szolgáltatást a közszolgáltatási szerződés szerinti időpontban nem kezdi
meg;
a hőenergiát nem a közszolgáltatási szerződésben meghatározott, illetőleg nem a
tőle elvárható módon szolgáltatja;
a távhő Felhasználó részére történő szolgáltatását nem hitelesített mérőeszköz használatával végzi;
a távhőszolgáltatás előre tervezhető munkák miatti szüneteltetéséről a Felhasználót
az üzletszabályzatban vagy a szerződésben előírt módon és időben nem értesíti;
felróható magatartása folytán a távhőszolgáltatás megszűnik, vagy azt a Tszt. 4041. §-okban foglaltakon túlmenően szünetelteti vagy korlátozza;
a távhőszolgáltatás felfüggesztése esetén a felfüggesztési ok megszüntetésére vonatkozó írásbeli értesítése kézhezvételét követő munkanapon a felhasználó részére
a távhőszolgáltatást nem kezdi meg.

-

-

b.) Szerződésszegés a Felhasználó, Díjfizető részéről:
Szerződésszegést követ el a Felhasználó, illetőleg Díjfizető, ha:
a távhő folyamatos és biztonságos szolgáltatását, illetőleg más felhasználó vagy
díjfizető szerződésszerű távhővételezését zavarja vagy veszélyezteti;
a mérőeszközt vagy a mérőeszköz hitelességét tanúsító jelet vagy plombát megrongálja, eltávolítja vagy – amennyiben a mérőeszköz olyan helyiségben van elhelyezve, amelybe a fogyasztó állandó bejutása, illetve felügyelete biztosított – ezek
sérülését, illetve hiányát a távhőszolgáltatónak nem jelenti be;
a mérőeszköz befolyásolásával vagy megkerülésével – ideértve a mérőeszköz vagy
annak hitelességét tanúsító jel megrongálását és eltávolítását is – távhőt vételez;
a távhő díját nem vagy nem a szerződésben meghatározott időben fizeti meg;
a korlátozási rendelkezéseknek nem tesz eleget;
a távhő vételezését nem a Tszt. 38. § (2), (4), illetve (5) bekezdésében foglalt feltételekkel szünteti meg.

-

-

c.) A közszolgáltatási szerződés megszegésének következményei:
-

díjvisszatérítés, illetőleg pótdíjfizetés;
kötbér;
kártérítés;
csökkentett mértékű szolgáltatás;
távhőszolgáltatás felfüggesztése;
közszolgáltatási szerződés felmondása.

A pótdíj mértékét és a díjvisszatérítésre vonatkozó rendelkezéseket a távhőszolgáltatásra vonatkozó önkormányzati díjrendelet tartalmazza.
A díjvisszatérítés, a pótdíj és a kötbér megfizetése nem mentesít az okozott kár megtérítése alól.
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14 A távhőszolgáltatás szüneteltetése, korlátozása
A Szolgáltató jogosult az élet-, egészség- vagy a vagyonbiztonság veszélyeztetése, a
szolgáltatói berendezés üzemzavara esetén, valamint más módon el nem végezhető
munkák elvégzéséhez a távhőszolgáltatást a szükséges legkisebb felhasználói körben
és időtartamban szüneteltetni.

14.1

Az előre tervezhető karbantartási, felújítási munkát az év május 16. napja és szeptember 14. napja között kell elvégezni. A munkálatokról, azok megkezdésének és várható
befejezésének időpontjáról a felek kötelesek egymást nyolc (8) nappal korábban írásban (épületekben kifüggesztett hirdetményben, helyi médiában) tájékoztatni. Eltérő
megállapodás hiányában a Szolgáltató a munkát köteles 8 napon belül befejezni.
A váratlan meghibásodás miatt szükséges munkát a felek – egymás egyidejű írásbeli
értesítése mellett – a lehető legrövidebb időn belül végzik el. A felek a munkálatok
lehető legrövidebb időn belüli elvégzése érdekében minden tőlük elvárható együttműködést, információt és segítséget megadnak egymásnak.
A Szolgáltató jogosult Várpalota Város Önkormányzatának távhőszolgáltatásról szóló
rendeletében foglaltak szerint

14.2

• országos tüzelőanyag-hiány miatti termeléskiesés esetén, vagy
• környezetvédelmi érdekből
a szolgáltatást korlátozni.
A korlátozás bevezetéséről és annak okairól a Szolgáltató Várpalota Város Önkormányzatát köteles tájékoztatni.
Lakossági felhasználó korlátozására akkor kerülhet sor, ha az egyéb felhasználó korlátozása után az még szükséges.

14.3

Korlátozás esetén a Szolgáltató köteles a hírközlő eszközökön keresztül a Felhasználókat tájékoztatni a korlátozás szükségességéről és várható időtartamáról.

14.4

15 Az általános közszolgáltatási szerződés módosítása
Szerződés módosítása épületrész távhő igénybevételének megszűntetése céljából:

15.1

Abban az esetben, ha a távhővel ellátott épületben lévő, külön tulajdonban és külön
használatban álló épületrészben kívánják a távhő igénybevételét megszüntetni, az épületrész tulajdonosa és a felhasználó közösen kezdeményezheti az általános közszolgáltatási szerződés módosítását, ha együttes feltételként az alábbiak teljesülnek:
•

A távhőszolgáltatás megszüntetéséhez a távhővel ellátott épület tulajdonosi közösségének valamennyi tagja hozzájárul és ezt írásban nyilatkozza.

•

Az épületrészben a távhőellátással azonos komfortfokozatú hőellátást valósítanak
meg, amely az épület távhőellátását biztosító felhasználói berendezéstől függetlenül
üzemeltethető.

•

A megszüntetés nem okoz jelentős kárt az épület többi tulajdonosa számára és nem
korlátozza mások tulajdonosi, használói és bérlői jogait.
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•

A kezdeményezők viselik azokat a költségeket, amelyek a felhasználói berendezéseknek a szolgáltatás igénybevételének megszüntetésével összefüggésben szükséges
műszaki átalakításával merülnek fel.

•

A szolgáltatás igénybevételének megszüntetését a meglévő rendszer lehetővé teszi
és az nem ütközik egyéb jogszabályba.

Amennyiben a felhasználó a távhővel ellátott épületben lévő, közös tulajdonban és közös használatban lévő épületrész fűtését meg kívánja szüntetni, és ez a közszolgáltatási
szerződés módosítását teszi szükségessé, a szerződés módosítására vonatkozó igényt a
távhőszolgáltató nem utasíthatja el.
A szerződés módosítása iránti igény bejelentése esetén a Szolgáltató 15 napon belül
köteles a módosítás feltételeiről, az előírt eljárásról a Felhasználót írásban tájékoztatni.
15.2 A szerződés felmondása
A szerződést mindkét fél írásbeli bejelentés alapján mondhatja fel:
15.2.1 Szerződés felmondása a Felhasználó részéről:
Az általános közszolgáltatási szerződést a felhasználó 30 napos felmondási határidőre,
írásban jogosult felmondani.
A Szolgáltató 15 napon belül írásban köteles a felmondás feltételeiről, az előírt eljárásról
a Felhasználót tájékoztatni.
A szerződés megszüntetésének alábbi együttes feltételei vannak:
•

A távhőszolgáltatás megszüntetéséhez a távhővel ellátott épület tulajdonosi közössége az összes tulajdoni hányad szerinti legalább négyötödös szavazattöbbségű határozatával hozzájárul és ezt írásban nyilatkozza.

•

Az épületben vagy épületrészben a távhőellátással azonos komfortfokozatú hőellátást valósítanak meg.

•

A szerződés felmondása nem okoz jelentős kárt az épület többi tulajdonosa számára és nem korlátozza mások tulajdonosi, használói és bérlői jogait.

•

A távhőszolgáltatást megszüntető felhasználó viseli azokat a költségeket, amelyek a felhasználói berendezéseknek a szolgáltatás igénybevételének megszüntetésével összefüggésben szükséges, műszaki átalakításával merülnek fel.

•

A szolgáltatás megszüntetését a meglévő rendszer műszaki megoldása lehetővé
teszi és az nem ütközik egyéb jogszabályba.

A műszaki feltételeket a felmondás elfogadásával egy időben állapítja meg a szolgáltató.
15.2.2 Szerződés felmondása a távhőszolgáltató részéről:
A szerződést a távhőszolgáltató a következő esetekben mondhatja fel:
- tudomást szerez arról, hogy a vele szerződéses viszonyban álló felhasználó a távhő
vételezését a felhasználói helyen megszüntette. Ez azonban nem mentesíti a felhasználót a tárgyévi alapdíj megfizetésétől;
- ha a felhasználó, illetőleg díjfizető a távhő folyamatos és biztonságos szolgáltatását,
illetőleg más felhasználó vagy díjfizető szerződésszerű távhővételezését zavarja
vagy veszélyezteti;
- a távhő díját nem vagy nem a szerződésben meghatározott időben fizeti meg.
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A közszolgáltatási szerződés felmondását írásban kell közölni. A közszolgáltatási szerződésnek a távhőszolgáltató által a Tszt. 49. § (2) bekezdés b) és e) pontjaiban meghatározott szerződésszegésen alapuló felmondása esetén a távhőszolgáltató értesíti a felhasználót, a díjfizetőt és a távhővel ellátott ingatlan tulajdonosát.
15.2.3 A szerződés felmondása és a szerződés módosítása esetén a Felhasználó vagy Díjfizető
díjfizetési kötelezettsége abban az időpontban szűnik meg, amikor a Felhasználó a jogszabályi feltételeket teljesített, a távhő bármilyen módon való igénybevételét megszüntette, továbbá épületrész leválása esetén a hődíj szétosztására vonatkozóan a szerződés
módosítása megtörtént.
16 Ügyfélszolgálat
Ügyfélszolgálati helyek, ügyfélfogadási idők
A várpalotai és inotai fűtőmű vonatkozásában a diszpécserszolgálat elérhetősége:
Telefon: +36 88/479-018 (naponta 0 – 24 óráig)
E-mail: vezenylo@vpkozuzem.hu
Telephely címe: 8100 Várpalota, Hétvezér u. 6.
Ügyfélszolgálati iroda:
- Címe: Várpalotai Közszolgáltató Nonprofit Kft. Várpalota, Fehérvári út 7.
- Ügyfélszolgálat telefonszáma: +36 88/592-113, 88/592-114
- Ügyfélfogadás:
Hétfő, kedd, csütörtök, péntek: 7:00 – 15:00 óráig
Szerda: 7:00 – 19:00 óráig
Pénztár:
Nyitva tartás:
Telefonszám:

Hétfő, kedd, csütörtök, péntek: 6:00 – 14:00 óráig
Szerda: 6:00 – 19:00 óráig
+36 88/479-017

17 A közszolgáltatási szerződésben nem szabályozott kérdések, jogszabályváltozások, tájékoztatás
E közszolgáltatási szerződésben használt fogalmi meghatározásokra és a benne nem szabályozott kérdésekben a Távhőszolgáltató Üzletszabályzata, valamint az alábbi jogszabályok előírásai irányadóak:
a.) a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény,
b.) a távhőszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.)
Korm. rendelet,
c.) Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 3/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete a távhőszolgáltatásról,
d.) a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény,
e.) a lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény,
f.) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény.
Amennyiben a szerződés érvényességének ideje alatt az előbbi a.) – f.) pontokban felsorolt
jogszabályok módosulnak, a Szolgáltató jogosult a szerződésben foglaltak helyett az új
jogszabályi rendelkezéseket alkalmazni.
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A Felhasználó képviselője a jelen közszolgáltatási szerződést az egyes pontok tartalmára
vonatkozó részletes felvilágosítás után, a tulajdonosi közösség felhatalmazása, valamint a
közösségre vonatkozó jogszabályok és belső szabályok betartásával meghozott döntés
alapján köti meg és írja alá.
Ezen szerződés 2 példányban készült, melyből 1 példány a Felhasználót, 1 példány a Szolgáltatót illet
meg.
Ezen szerződés a csatolt 1. sz. melléklettel együtt érvényes, melyet felek aláírásukkal láttak el.
Várpalota, …………………………………

……………………………….
Szolgáltató

……………………………..
Felhasználó
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1. sz. melléklet
A Várpalotai Közszolgáltató Nonprofit Kft. és a

……………………………………………………………..
Felhasználó
……………………… számú Általános Közszolgáltatási Szerződéséhez

Az elszámolás alapját szolgáló hőmennyiségmérő adatai:
1. Beépítés helye:

……………………………………………………….

2. Típusa:

……………………………………………………….

3. Teljesítmény:

……………………………………………………….

4. Gyártási száma:

……………………………………………………….

5. Hitelesítési év:

……………………………………………………….

6. Beszerelés időpontja: ……………………………………………………….
7. Induló állás:
Hitelesség érvényes:

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

Várpalota, …………………………………
……………………………….
Szolgáltató

……………………………..
Felhasználó
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2. sz. melléklet
A Várpalotai Közszolgáltató Nonprofit Kft. és a
……………………………………………………………..
Felhasználó
……………………… számú Általános Közszolgáltatási Szerződéséhez
A távhőszolgáltatási díj számlázásának feltételei
épületrészenkénti díjfizetés esetén
I.rész
1.1. A távhőszolgáltatási díj alkalmazásának és számlázásának általános feltételeit, szabályait az
általános közszolgáltatási szerződés és Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének a távhőszolgáltatásról szóló 3/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete állapítja meg.
1.2. A távhőszolgáltatás díját – annak épületrészek közötti szétosztása útján – jelen melléklet II.
részében felsorolt Díjfizetők (épületrész tulajdonosok vagy bérlők) külön-külön fizetik.
1.3. Szolgáltató az éves alapdíj 1/12-ed részét jelen melléklet II. részében felsorolt Díjfizetőknek
épületrészük fűtött légtérfogata után számlázza.
1.4. Felhasználó képviselője kijelenti, valamint elismeri, hogy:
-

a jelen melléklet II. részében az egyes épületrészek és Díjfizetők felsorolása hiánytalan és
jelenleg fennálló tulajdoni viszonyoknak teljes mértékben megfelel,

-

a Díjfizetőket a fizetési feltételekről és a Díjfizetők személyében, adataiban bekövetkezett
változásokkal kapcsolatos bejelentési kötelezettségekről tájékoztatta,

-

és az általa közölt fogyasztási adatok és az ebből származó díjszétosztási arányok helyességét a Díjfizető a Szolgáltatóval szemben nem kifogásolhatja.

1.5. Fizetési késedelem esetén a Szolgáltató a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti mindenkor hatályos késedelmi kamatot külön értesítés nélkül felszámíthatja.
II. rész
2.1 A felhasználói épület (Felhasználó) azonosító adatai (épületazonosító cím, szám):
(felsorolás)

2.2
-

Az egyes épületrészek Díjfizetőire (Díjfizető) vonatkozó adatok:
Név
Cím
Természetes személyazonosító adatok
(felsorolás)

2.3 A felhasznált hőmennyiség elosztásának arányai:
(felsorolás)
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Várpalota, ……………………………………….

………………………………….

…………………………………

Szolgáltató

Felhasználó
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25.4

4. sz. melléklet Általános közszolgáltatási szerződés háztartási célú felhasználó
fűtés- és használati melegvíz ellátására, költségosztós elszámolásra

…………………….. számú

ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS
hőközponti (hőfogadó) mérés szerinti távhőszolgáltatásra,
(fűtési- és használati melegvíz-szolgáltatás)
költségosztás alapján történő elszámolásra

amely a ……………………………………………………. szám alatti, ……………… helyrajzi
számú lakóépület, illetőleg vegyes célra használt épület (a továbbiakban együtt: épület), mint felhasználási hely hőközponti mérés szerinti távhőellátására jött létre a
Cég neve:
Várpalotai Közszolgáltató Nonprofit Kft.
Székhelye:
8100 Várpalota, Fehérvári út 7.
Cégjegyzék száma: 19-09-505188
Képviselője:
Horváth Tamás József ügyvezető
KSH száma:
11943972-3530-113-19
Adószáma:
11943972-2-19
Szolgáltatást végző szervezeti egység neve, címe:
Városi Fűtőmű……………………………………………….
mint szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató), és az épület tulajdonosi közössége (továbbiakban:
Felhasználó), együtt: Felek között.
1. A Felhasználó:
Neve (cégneve):

……………………………………………….

Székhelye:

……………………………………………….

cégjegyzékszáma:

……………………………………………….

adószáma:

……………………………………………….

statisztikai azonosítója:

……………………………………………….

2. A Felhasználó képviselője:
Neve (cégneve):

………………………………………………

Címe (székhelye):

………………………………………………

Értesítési címe:

………………………………………………

Telefonszáma:

………………………………………………

3. A szerződés tárgya:
A Szolgáltató kötelezettséget vállal, hogy a szerződésben foglalt feltételekkel a Felhasználó
számára folyamatosan és biztonságosan olyan mennyiségű hőenergiát (távhőt) szolgáltat, amennyi a felhasználói berendezések üzemképes és biztonságos állapota mellett a Felhasználói
igények kielégítéséhez szükséges.
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A Felhasználó/Díjfizető arra vállal kötelezettséget, hogy a távhőenergiát a szerződésben foglaltak szerint vételezi és annak ellenértékét a szerződésben meghatározott ütemezés szerint
rendszeresen megfizeti.
A távhőellátást a Szolgáltató a …………………………………… sz. alatti épületben lévő
szolgáltatói hőközponttal, az épület hőfogadó állomásán keresztül az igénybevétel napjától
biztosítja.
A távhőszolgáltatás és vételezésének kezdő időpontja:……………………………
4. A távhőellátás módja
A Szolgáltató hőátalakítással megvalósuló távhőenergia szolgáltatást végez, mely esetben a
távhőt a hőátalakító berendezés működtetésével a felhasználói vezetékhálózat hőhordozó közegét felmelegítve adja át a Felhasználónak.
A Szolgáltató a szolgáltatott távhő hőközpontban történő átalakításával az épület ellátásaként
fűtési- és használati melegvíz-szolgáltatási célú távhőszolgáltatást teljesít.
4.1. E közszolgáltatási szerződéssel a Szolgáltató arra vállal kötelezettséget, hogy legalább
akkora hőteljesítményt biztosít az átadási ponton, amennyi a fenti szolgáltatás teljesítéséhez az épület ellátásához szükséges. Biztosítja a tulajdonában lévő berendezések és
hőközpontok megfelelő, biztonságos üzemeltetését, fenntartását.
4.2. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató előbbi kötelezettségének csak megfelelő állapotban lévő felhasználói berendezésekkel tud eleget tenni.
5. A szerződés hatálya:
A szerződés hatályba lépése:…………………………………………………………….
A szerződés határozatlan időre szól.
6. Felhasználási hely műszaki adatai:
a.
b.
c.
d.
e.

Felhasználási hely azonosítója:
……………….
A felhasználási hely összes légtérfogata: ………………. lm3
Csúcsteljesítmény-igény:
………………. kW
Hőhordozó közeg:
változó tömegáramú forróvíz
Közműműves ivóvizet rendelkezésre bocsátó vízszolgáltató neve:
Bakonykartsz Zrt.

7. Hőközpont adatai:
a. A felhasználási helyet ellátó hőközpont címe, száma, jele:
………………………………………………………………………..
b. Hőközpont üzemeltetője: …………………………………………….
c. Hőhordozó közeg: változó tömegáramú forróvíz
d. Maximális hőteljesítmény: …………………… kW
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8. A fűtési hőenergia mérése, elszámolása
A szolgáltatott távhő mennyiségének mérése a hőfogadó állomáson lévő, a Szolgáltató tulajdonát képező, a Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatóság által hitelesített hőmennyiségmérővel történik. A hiteles hőmennyiségmérő felhasználó felőli oldala a távhőszolgáltatás átadás-átvételi helye (teljesítési hely). A mért mennyiség a meghatalmazásban szereplő lakóközösséget érinti. A fogyasztói közösség tagjainak személyében bekövetkező változások az épület egészére történő elszámolást nem érinti. Felhasználó jelen szerződéssel kijelenti, hogy legfőbb szerve, azaz a társasház közgyűlése a fűtési költségmegosztók alkalmazásával történő
elszámolási módot választotta. Az elszámolás módján kizárólag csak a Társasház jogosult –
közgyűlési határozat alapján – változtatni.
8.1. Szolgáltató a hőmennyiségmérőt havonta leolvassa és ellenőrzi, valamint meggyőződik
zavartalan működéséről.
A szerződő felek rögzítik, hogy a tárgyi elszámolási időszakban a szolgáltató ha- vonta
fűtési hődíj előleget (részfizetést) számláz a díjfizetők részére.
Amennyiben a Társasház/Lakásszövetkezet még nem rendelkezik az előző teljes elszámolási időszak költségmegosztók alapján történő hőfelosztásával, az előleg értékek
meghatározása a korábbi, légköbméter arányos bázison történik.
Amennyiben a Társasház/Lakásszövetkezet már rendelkezik az előző teljes el-számolási
időszak költségmegosztók alapján történő hőfelosztásával, az előleg értékek meghatározása a költségmegosztók szerinti hőelosztás arányai szerint történik. A költségosztók
arányai alapján megállapított hődíjelőleg következő időszaki meghatározására az elszámolási időszak záró elszámolását követően és annak figyelembevételével kerül sor.
8.2. A Társasház által felhasznált fűtési hőmennyiség elszámolása évente egyszer történik a
………………………………………… költségosztása alapján. Az elszámolási időszak
május 1. és április 30. közötti. A költségosztást végző társasággal kötött szerződés egy
példányát a Felhasználó képviselője elküldi a Szolgáltatónak.
8.3. A hőmennyiségmérő elszámolás céljából történő leolvasása minden év április 30-án esedékes. A számláló állását a Felhasználó megbízott lakóképviselője ellenőrzi.
8.4. Szolgáltató a fűtési idényben szolgáltatott, szétosztandó hőmennyiség értékét a Lakásfenntartó Szövetkezetnek/Társasháznak és a költségosztást végző cégnek:…………………………………………legkésőbb május 15-ig megküldi.
8.5. Felhasználó képviselője gondoskodik arról, hogy a felhasználói közösséggel szerződött
vállalkozó a költségmegosztók által mutatott adatokat a 8.2. pont szerinti elszámolási
időszak végén valamennyi épületrészben leolvassa. A leolvasott adatok alapján az egyes
épületrészekre eső költségmegosztási arányokat, - amelyek összességének 100%-ot kell
kitennie – valamint a költségosztás eredményeképp előállt korrekciós díjakat – melyek
összességének 0 Ft-ot kell kitennie – meghatározza, majd megküldi a Szolgáltató és –
szerződés szerinti ellenőrzés céljából – a közös képviselő részére.
8.6. A Felhasználó képviselője a 8.5. pontban foglaltak teljesítésével egyidejűleg írásban
benyújtva jóváhagyja az osztás eredményét, valamint nyilatkozik, hogy az elszámolási
időszak alatt a költségmegosztók valamennyi épületrészben a 157/2005. (VIII. 15.)
Korm. rendelet 17/C. §-ában foglaltak betartásával, szabályosan működtek, a költségmegosztási arányok a vonatkozó jogszabályok betartásával, a tulajdonosi közösség döntésének megfelelően kerültek meghatározásra és a Díjfizetők a 157/2005. (VIII. 15.)
Korm. rendelet 17/D. § (1) bekezdés szerinti tájékoztatást megkapták.
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8.7. A Szolgáltató az osztás elektronikus benyújtása, valamint a jóváhagyó nyilatkozat beérkezését követő 30 napon belül köteles az elszámolási időszakban Díjfizetőként nyilvántartottak részére az elszámoló számlákat elkészíteni és a díjkülönbözetet visszatéríteni (jóváírni) vagy érvényesíteni. Ha az elszámolás eredményeként a felhasználó vagy
a díjfizető folyószámláján túlfizetés mutatkozik, a felhasználó vagy a díjfizető eltérő
kérésének hiányában, a távhőszolgáltató
a.) a Vhr. 3. mell. 20.3 pontjában meghatározott mindenkori értéket meg nem haladó összeg esetében a díjfizetőt megillető összeget a felhasználó vagy a díjfizető
következő számlájában számolja el,
b.) a Vhr. 3. mell. 20.3 pontjában meghatározott mindenkori értéket meghaladó öszszeg esetében a díjfizető fizetési módja szerinti módon a számla kibocsátásától
számított 8 napon belül köteles a felhasználónak vagy a díjfizetőnek visszafizetni.
Nem terheli kamatfizetési kötelezettség a Díjfizetőt, ha a díjkülönbözet befizetési kötelezettségét a számlán feltüntetett fizetési határidő lejártáig teljesíti.
8.8. Amennyiben a költségmegosztó felszerelését, leolvasását és adatainak kiértékelését
végző megbízott személlyel vagy gazdálkodóval a Felhasználó nem módosította a
157/2005. (VIII. 15.) Kormányrendelet mindenkor hatályos rendelkezései alapján a kiértékelésre vonatkozó szerződését, és ennek következtében a megosztás nem felel meg
a hivatkozott rendeletnek, valamint a Felhasználó képviselőjének nem megfelelő a nyilatkozata, úgy a Szolgáltató a megosztás alapján a 8.7. pontban vállalt számlázást nem
végzi el, a számolt visszatérítéseket nem teljesíti, a pótbefizetési kötelezettség pénzügyi
teljesítését nem követeli. Az elszámolást az épületrészek fűtött légtérfogata alapján
végzi el.
8.9. A Szolgáltató a Felhasználó képviselője által jóváhagyott költségmegosztási arányokat
nem vizsgálja, ezekért a felelősség a Felhasználót terheli. Ha a Szolgáltató az elszámolást a Felhasználó által igazolt költségmegosztási arányoknak és az igazolt kimutatásnak
megfelelően hajtotta végre, a Díjfizetők kötelesek a részükre megállapított jóváírás illetőleg a terhelés összegét elfogadni, a díjkülönbözetet a Szolgáltató részére megfizetni.
Az elszámolással kapcsolatos valamennyi vitás kérdés rendezése ebben az esetben kizárólag a Felhasználó (a tulajdonosi közösség) és a Díjfizetők egymás közötti feladata.
Minden költségosztással kapcsolatos konkrét kérdésre a közös képviselő, illetve a költségosztásra szerződött cég tud felvilágosítást adni.
8.10. Ha a 8.5. és 8.6. pontok szerinti valamely iratot a Felhasználó a szerződésben meghatározott határidő elteltét követően sem adja át a Szolgáltatónak, akkor az érintett időszakra
vonatkozó fűtési költségmegosztók alapján történő elszámolást végleg meghiúsultnak
kell tekinteni. Ez esetben az elszámolást a Szolgáltató az épületrészek fűtött légtérfogata
alapján végzi el. Amennyiben két egymást követő elszámolási időszakban az elszámolás
az előzők miatt meghiúsul, a költségosztók elszámolásra kötött szerződés a Felek között
megszűnik.
8.11. A hőmennyiségmérővel kapcsolatos feladatok, kötelezettségek
a.) A hőmennyiségmérő karbantartása és hitelesítése Szolgáltatót terheli, a hibát a Felhasználónak bejelenti.

80

b.) A hőmennyiségmérő adatait az 1. sz. melléklet tartalmazza.
c.) Amennyiben Felhasználó a hőmennyiségmérő zavarát észleli, Szolgáltató felé 8 napon belül bejelentésre köteles.
d.) Felhasználó a Szolgáltató üzemeltetésében lévő hőmennyiségmérő ellenőrzését
vagy rendkívüli hitelesítését kérheti írásbeli bejelentés útján. Amennyiben a rendkívüli vizsgálat és újra hitelesítés minden alapot nélkülöz, a költségek Felhasználót
terhelik. Nem hibás a mérő, ha ellenőrzéskor az előírásokban foglalt hibahatáron
belül mér.
e.) Mérőcserét Szolgáltatónak a Felhasználó aláírásával jegyzőkönyvezni kell, melynek egy példánya csatolandó az 1. sz. melléklethez. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia
kell a le- és felszerelt mérő adatait, számlálóállásait és a cserélés időpontját.
f.) Mérési hiányosság, valamint hibás mérő esetén a méretlen időtartam alatt a szolgáltatott, illetve a vételezett távhő mennyiségét – egyéb megállapodás hiányában –
az előző év azonos időszakában mért hőmennyiség azonos szolgáltatási, illetve vételezési körülményekre történő korrekciójával kell meghatározni. Ilyen időszak hiányában a meghibásodás elhárítását követő, vagy a meghibásodás időpontját megelőző, legalább egy hónap hőfelhasználása képezi a korrekció alapját. Jelentősebb
időjárási különbség esetén azonos külső átlag-hőmérséklet melletti mért fogyasztást
kell időegységre visszaszámolni és a méretlen időtartamra vonatkoztatni.
9. Használati melegvíz szolgáltatás
9.1.

A használati melegvíz vízmennyiségének elszámolása a lakások melegvíz mérőinek
április, augusztus és december hó végén leolvasott számláló állásainak figyelembe vételével történik. Elszámolási időszakon belül eső hónapokra részszámlák kerülnek kiadásra, amelyek részteljesítési vízmennyiségeket tartalmaznak.

9.2.

A mérővel nem rendelkező lakások fogyasztása a helyi önkormányzati rendelet 1.sz.
mellékletében a lakásnagyság alapján meghatározott vízmennyiség alapján kerül meghatározásra.

9.3

A használati melegvíz készítéshez felhasznált hőmennyiség elszámolása évente egy
alkalommal, hőközponti körzetenként történik és a május havi számlákban realizálódik. A használati melegvíz készítéshez felhasznált hőmennyiség felhasználókra történő leosztása az elszámolási időszakban felhasznált melegvíz mennyiségi aránya szerint történhet.

9.4

Az épületrészek vízmennyiségének (m3) és hőtartalmának (GJ) megállapítása a hőközponti használati melegvíz készítéséhez felhasznált vízmennyiség és a víz felmelegítéséhez felhasznált hőmennyiséget mérő berendezésekkel történik. A lakásokban lévő
melegvízmérő órák a költségmegosztást szolgálják. Az arányosítás az épületrészekben
felszerelt melegvízmérőkön mért fogyasztás arányában történik.
Ha az épületrészekben felszerelt melegvízmérőknek fogyasztásarányos megosztási
szerepük van, akkor azok üzemeltetéséről, karbantartásáról és hitelesítéséről a Szolgáltató nem gondoskodik.

9.5

Szolgáltató a melegvízkészítéshez felhasznált hidegvíz mennyiségét és csatornadíját is
elszámolja és számlázza Felhasználó részére.
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9.6

Amennyiben a Felhasználó távleolvasható melegvíz mérővel rendelkezik, akkor a távhőszolgáltató jogosult a melegvíz fogyasztást havonta, az előző hónap végén leolvasott
óraállások alapján elszámolni.

10. A fűtési- és használati melegvíz hőenergia szabályozása
10.1 Szolgáltató a Felhasználót 30 és 70 Co közötti hőmérsékletű fűtővízzel látja el, amelynek
hőmérséklet szabályozása a szolgáltatói hőközpontban, időjárást követő automatikával
történik.
10.2. A hőközponti hőmérséklet szabályozását Szolgáltató a fűtőmű központi számítógépén
ellenőrzi és a hőközponthoz tartozó fogyasztói közösség képviselőjének hivatalos kérésének megfelelően beállítja.
10.3. Szolgáltató a használati melegvízkészítést értéktartó módon szabályozza és előzőek
szerint ellenőrzi. A hmv. ellátás a távhőszolgáltató által folyamatosan üzemeltetett cirkuláció fenntartásával a városi vezetékes ivóvíz felhasználásával történik, melyet a
Szolgáltató biztosít. Amennyiben a használati melegvíz hőmérséklete az átadási pontnál
a +45 Co-ot eléri (+/- 5 Co), akkor a szolgáltatás teljesítettnek minősül.
10.4. Szolgáltató a fűtési vízkörök légtelenítéséről évente egy alkalommal, a fűtés indításakor
díjmentesen gondoskodik, a további légtelenítés díjköteles.
10.5. Szolgáltató a fűtési rendszer hőmérsékletét olyan rátartással szabályozza, hogy az a legnagyobb teljesítmény igényeket is kielégítse.
11. Egyéb szolgáltatási megállapodások
11.1 Az épületen belüli fűtési és melegvízhálózat a közösség tulajdona, üzemeltetése, karbantartása a tulajdonosi közösség feladata. Felhasználó köteles folyamatosan gondoskodni
arról, hogy a tulajdonában lévő fűtési- és használati melegvíz berendezések mindig alkalmasak legyenek a hőenergia fogadására. Alkalmatlansági és üzemeltetési hiányosságokból eredő károk a Felhasználót terhelik.
11.2 Felhasználó saját tulajdonú berendezésein átalakítást, bővítést csak műszaki technológiai
tervek alapján a Szolgáltató és a lakóközösség képviselőjének jóváhagyásával végezhet.
A munkák kezdési és befejezési idejét Szolgáltató felé be kell jelenteni.
11.3 Tulajdoni határok a hőfogadóban:
11.3.1 Szolgáltatói tulajdon: a fűtő- és használati melegvíz rendszer elosztás előtti utolsó
szerelvényét megelőző csővezeték, mérő, szabályozó és egyéb szakaszoló elem.
A Szolgáltató tulajdona a hőmennyiségmérő Felhasználó felőli csatlakozó elem
síkjáig tart.
11.3.2 Felhasználói tulajdon: a fenti szerelvény Felhasználó oldali karimasíkja után elrendezett hőelosztó, ágankénti lezáró, leszabályozó, valamint cső és hőleadó berendezés.
11.4 Felhasználó a Lakásfenntartó Szövetkezet/Társasház tulajdonában lévő berendezéseket
köteles karbantartani, tisztítani, a javíthatatlan elemeket újra cserélni, rendszerét időszakosan átmosatni.
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11.5 Felhasználó a Szolgáltató megbízott dolgozóinak, vállalkozóinak mindenkori bejárását
köteles biztosítani a Társasház hőfogadójába.
11.6 Felhasználó a hőfogadó szolgáltatói tulajdont képező szerelvényeinek, mérőinek és szabályozóinak hozzáférését mindenkor biztosítani köteles.
11.7 Felhasználó gondoskodik a leosztott ágak, strangok beállításának, vagy szabályozásának szükségéről. A beállítatlanság és szabályozhatatlanság nem lehet Felhasználói panasz alapja.
11.8 A Szolgáltató által a Felhasználó oldalán észlelt hiányosságokat szóban vagy írásban be
kell jelenteni.
11.9 A Felhasználói tulajdonú berendezések javítása, tisztítása vagy a lakások belső tatarozása érdekében Szolgáltató a Felhasználó közös képviselőjének kérésére évente egy alkalommal díjmentesen leüríti a fűtési rendszert, illetve a munkálatok befejezését követően feltölti. Ezt követően az ürítési kérelmek teljesítésének munkadíját és vízdíját a
kérelmezőnek a Szolgáltató felé, számla ellenében meg kell fizetni.
12. Vételezés
Fűtési időszak a szeptember 15. és május 15. napja közötti időszak. A fűtési idény október 15.
és április 15. közötti időszak.
A fűtési időszakban a Szolgáltatónak rendelkezésre állási kötelezettsége van, ezen belül a fűtési idényben fűtési kötelezettsége van.
Szeptember 15 – október 15. és április 15 – május 15. között a távhőszolgáltató azokat a hőközpontokat helyezi üzembe vagy működteti tovább, ahol a felhasználók legalább 50%-a közös képviselőjén keresztül hőfogyasztási igényét a távhőszolgáltatónak írásban bejelenti. A
felhasználói közösséggel kötött eltérő tartalmú megállapodás hiányában távhőszolgáltató kérés nélkül akkor indíthatja el a fűtési szolgáltatást, ha a külső hőmérséklet három napon keresztül a +12 oC vagy egy napon a +10 oC napi átlagot nem haladja meg. Kérés nélkül megszünteti a fűtési szolgáltatást, ha a külső hőmérséklet napi átlaga a +15 oC-ot meghaladja.
13. Szolgáltatási díj és számlázási rend
A lakossági felhasználónak nyújtott távhőszolgáltatás (fűtés és használati melegvíz) díját –
mint legmagasabb hatósági árat – a hatósági ár szerkezetét és alkalmazási feltételeit a Magyar
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal javaslatának figyelembevételével a miniszter rendeletben állapítja meg. (Tszt. 57/D. § (1) bekezdés).
A távhőszolgáltató által a lakossági felhasználóval kötött közszolgáltatási szerződésben a hatósági
árnál magasabb árat érvényesen kikötni nem lehet.
A hatósági árnak a közszolgáltatási szerződés megkötése után bekövetkező változása esetén a
megváltozott hatósági ár az érvényes közszolgáltatási szerződés részévé válik, a felek azonban az
új ártól lefelé – közös megegyezéssel – eltérhetnek.
A hatósági ármegállapítással kapcsolatos eljárási szabályokról a Tszt. 57/D, E, F §-ai rendelkeznek.
A távhőszolgáltatás díját a díj épületrészek (hővételezési helyek) közötti szétosztása útján a díjfizetők külön-külön fizetik.
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Díjfizetők: az egyes épületrészeknek (lakások, nem lakás céljára szolgáló helyiségek) a Felhasználó által a szerződés 2. sz. mellékletében megjelölt tulajdonosai, bérlői.
13.1

Számlakészítés, fizetési kötelezettség havonta történik és áll fenn.

13.2

Felhasználó közösség a fűtött hónapokban a lakóépület előző havi ténylegesen mért hőfelhasználásából a 8.1 pontban meghatározott módon fűtési hődíj előleget (részfizetést)
teljesít. Az elszámolási hónapban a költségosztókon leolvasott értékek után korrigált, fogyasztott hőmennyiségnek megfelelő hődíjat fizet. A mérés korrekciója a
………………………………. által megküldött felosztás után következő havi számlában
kerül elszámolásra.

13.3

DÍJTÉTELEK
A Felhasználók díjtételei:
A felhasználónak a közös tulajdonú és közösen használt helyiségek
távhőszolgáltatásáért:
• fűtési alapdíjat
• használati melegvíz alapdíjat
• használati melegvíz hődíjat
• használati melegvíz készítéshez felhasznált hidegvíz- és csatornadíj
kell fizetnie.
Díjfizetők díjtételei:
A díjfizetőknek a saját tulajdonú épületrészek távhőszolgáltatásáért:
• fűtési alapdíjat, illetve teljesítménydíjat
• fűtési hődíjat
• használati melegvíz alapdíjat
• használati melegvíz hődíjat
• használati melegvíz készítéshez felhasznált hidegvíz- és csatornadíj
kell fizetnie.

13.3.1. Alapdíj
A távhőszolgáltatás alapdíja, a tüzelőanyag költségén kívüli összes olyan költség fedezete, mely a távhőszolgáltatói és távhőtermelői tevékenység érdekében merül fel. Az alapdíj a távhőszolgáltatás folyamatos igénybevételének lehetőségéért és a távhőszolgáltatás
igénybevételéért fizetendő egy légköbméterre megállapított éves díj, melyet minden felhasználó 1/12-ed részben, havonta fizet. Mértéke: Ft/lm3/év
Fűtés alapdíj: Felhasználó a közös tulajdonú és közösen használt fűtött helyiségek légtérfogata után fizeti meg.
Díjfizető: a saját tulajdonában lévő épületrész fűtött légtérfogata után fizeti meg.
Használati melegvíz alapdíj: Előző költségek használati melegvíz készítésre eső havi
hányada.
Felhasználó a közös tulajdonú és közösen használt melegvízvételezésre alkalmas helyiségek légtérfogata után melegvíz alapdíjat fizet.
Díjfizető a melegvíz alapdíjat a saját tulajdonában lévő épületrész fűtött légtérfogata után
fizeti meg.
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13.3.2. A hődíj
A hődíj a felhasználó által vételezett (felhasznált) és mérés szerint meghatározott, egységnyi hőmennyiség (1 GJ) mindenkori díjtétele alapján megállapított érték. A társasház által
felhasznált fűtési hőmennyiség díjának számlázása díjfizetők között a fűtési költségmegosztók alkalmazásával, épületrészenkénti fűtési hőmennyiség számlázásával történik.
A közös használatú helyiségek és a méretlen csövek fűtési hődíja a fűtési költségmegosztók alkalmazására figyelemmel az elszámolás alkalmával a Felhasználó és a költségosztásra szakosodott társaság szerződésében foglalt arányok és korrekciók szerint légtérfogat
arányosan a lakókra osztódik.
A melegvíz hődíját a díjfizetők az épületrészekben mért vízmennyiség után havonta fizetik.
A használati melegvíz készítéshez felhasznált hőmennyiség elszámolása évente egy
alkalommal, hőközponti körzetenként történik és a május havi számlákban realizálódik. A használati melegvíz készítéshez felhasznált hőmennyiség díjfizetőkre történő
leosztása az elszámolási időszakban felhasznált melegvíz mennyiségi arány szerint
történhet.
Ha a Felhasználó/Díjfizető egyedi melegvízmérővel nem rendelkezik, akkor a havi
HMV vízfelmelegítési díj megállapításakor a vonatkozó önkormányzati rendelet előírása szerint meghatározott vízmennyiséget kell figyelembe venni.

13.3.3. Távhőszolgáltatással kapcsolatos egyéb díjak:
•

Víz- és csatornadíj:
A használati melegvíz előállításához felhasznált hálózati hidegvíz díja a Bakonykarszt
Zrt. vízszolgáltató hatályos díjai alapján, csatorna-használattal együtt kerül megállapításra. A melegvízfelhasználás utáni víz- és csatornadíjat a távhőszolgáltató a felhasználók felé tovább számlázza.

•

Pótdíj:
A felhasználó vagy a díjfizető Várpalota város Önkormányzata Képviselő-testületének
rendeletében meghatározott mértékű pótdíjat köteles fizetni, ha:
o a lekötött csúcsteljesítmény alapján alapdíjat fizető felhasználó a szerződésben lekötött hőteljesítményt folyamatosan 30 percnél hosszabb időtartamon keresztül túllépi,
o a Tszt. 49. § (2) bekezdésének c), d), f) és g) pontjaiban szabályozott szerződésszegést
valósít meg.
o

14.

Díjvisszatérítés:
A távhőszolgáltató köteles a felhasználó, vagy díjfizető részére a szerződésben meghatározott alapdíj – szüneteltetés időtartamával arányos részét – visszatéríteni, ha felróható magatartása folytán a távhőszolgáltatás megszűnik, vagy azt a Tszt.40-41. §okban foglaltakon túlmenően szünetelteti vagy korlátozza.

Szerződésszegés
a.)

Szerződésszegés a távhőszolgáltató részéről:
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Szerződésszegést követ el a távhőszolgáltató, ha
a hőenergia szolgáltatást a közszolgáltatási szerződés szerinti időpontban nem kezdi
meg;
a hőenergiát nem a közszolgáltatási szerződésben meghatározott, illetőleg nem a
tőle elvárható módon szolgáltatja;
a távhő felhasználó részére történő szolgáltatását nem hitelesített mérőeszköz használatával végzi;
a távhőszolgáltatás előre tervezhető munkák miatti szüneteltetéséről a felhasználót
az üzletszabályzatban vagy a szerződésben előírt módon és időben nem értesíti;
felróható magatartása folytán a távhőszolgáltatás megszűnik, vagy azt a Tszt. 4041 §-okban foglaltakon túlmenően szünetelteti vagy korlátozza;
a távhőszolgáltatás felfüggesztése esetén a felfüggesztési ok megszüntetésére vonatkozó írásbeli értesítése kézhezvételét követő munkanapon a felhasználó részére
a távhőszolgáltatást nem kezdi meg.

-

-

b.) Szerződésszegés a Felhasználó, Díjfizető részéről:
Szerződésszegést követ el a Felhasználó, illetőleg Díjfizető, ha:
- a távhő folyamatos és biztonságos szolgáltatását, illetőleg más felhasználó vagy
díjfizető szerződésszerű távhővételezését zavarja vagy veszélyezteti;
- a mérőeszközt vagy a mérőeszköz hitelességét tanúsító jelet vagy plombát megrongálja, eltávolítja vagy – amennyiben a mérőeszköz olyan helyiségben van elhelyezve, amelybe a fogyasztó állandó bejutása, illetve felügyelete biztosított – ezek
sérülését, illetve hiányát a távhőszolgáltatónak nem jelenti be;
- a mérőeszköz befolyásolásával vagy megkerülésével – ideértve a mérőeszköz vagy
annak hitelességét tanúsító jel megrongálását és eltávolítását is – távhőt vételez;
- a távhő díját nem vagy nem a szerződésben meghatározott időben fizeti meg;
- a korlátozási rendelkezéseknek nem tesz eleget;
- a távhő vételezését nem a Tszt. 38. § (2), (4), illetve (5) bekezdésében foglalt feltételekkel szünteti meg.
c.) A közszolgáltatási szerződés megszegésének következményei:
-

díjvisszatérítés, illetőleg pótdíjfizetés;
kötbér;
kártérítés;
csökkentett mértékű szolgáltatás;
távhőszolgáltatás felfüggesztése;
közszolgáltatási szerződés felmondása.

A pótdíj mértékét és a díjvisszatérítésre vonatkozó rendelkezéseket a távhőszolgáltatásra vonatkozó önkormányzati díjrendelet tartalmazza.
A díjvisszatérítés, a pótdíj és a kötbér megfizetése nem mentesít az okozott kár megtérítése alól.
15. A távhőszolgáltatás szüneteltetése, korlátozása
15.1

A Szolgáltató jogosult az élet-, egészség- vagy a vagyonbiztonság veszélyeztetése, a
szolgáltatói berendezés üzemzavara esetén, valamint más módon el nem végezhető
munkák elvégzéséhez a távhőszolgáltatást a szükséges legkisebb felhasználói körben
és időtartamban szüneteltetni.
Az előre tervezhető karbantartási, felújítási munkát az év május 16. napja és szeptember 14. napja között kell elvégezni. A munkálatokról, azok megkezdésének és
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várható befejezésének időpontjáról a felek kötelesek egymást nyolc (8) nappal korábban írásban (épületekben kifüggesztett hirdetményben, helyi médiában) tájékoztatni. Eltérő megállapodás hiányában a Szolgáltató a munkát köteles 8 napon belül
befejezni.
A váratlan meghibásodás miatt szükséges munkát a felek – egymás egyidejű írásbeli
értesítése mellett – a lehető legrövidebb időn belül végzik el. A felek a munkálatok
lehető legrövidebb időn belüli elvégzése érdekében minden tőlük elvárható együttműködést, információt és segítséget megadnak egymásnak.
A Szolgáltató jogosult Várpalota város Önkormányzatának távhőszolgáltatásról
szóló rendeletében foglaltak szerint

15.2

•
•

országos tüzelőanyag-hiány miatti termeléskiesés esetén, vagy
környezetvédelmi érdekből

a szolgáltatást korlátozni.
A korlátozás bevezetéséről és annak okairól a Szolgáltató Várpalota város Önkormányzatát köteles tájékoztatni.
•
Lakossági felhasználó korlátozására akkor kerülhet sor, ha az egyéb Felhasználó korlátozása után az még szükséges.
•
Korlátozás esetén a Szolgáltató köteles a hírközlő eszközökön keresztül a Felhasználókat tájékoztatni a korlátozás szükségességéről és várható időtartamáról.
16. Az általános közszolgáltatási szerződés módosítása
Szerződés módosítása épületrész távhő igénybevételének megszűntetése céljából:

16.1

Abban az esetben, ha a távhővel ellátott épületben lévő, külön tulajdonban és külön
használatban álló épületrészben kívánják a távhő igénybevételét megszüntetni, az épületrész tulajdonosa és a felhasználó közösen kezdeményezheti az általános közszolgáltatási szerződés módosítását, ha együttes feltételként az alábbiak teljesülnek:
•

A távhőszolgáltatás megszüntetéséhez a távhővel ellátott épület tulajdonosi közösségének valamennyi tagja hozzájárul és ezt írásban nyilatkozza.

•

Az épületrészben a távhőellátással azonos komfortfokozatú hőellátást valósítanak
meg, amely az épület távhőellátását biztosító felhasználói berendezéstől függetlenül
üzemeltethető.

•

A megszüntetés nem okoz jelentős kárt az épület többi tulajdonosa számára és nem
korlátozza mások tulajdonosi, használói és bérlői jogait.

•

A kezdeményezők viselik azokat a költségeket, amelyek a felhasználói berendezéseknek a szolgáltatás igénybevételének megszüntetésével összefüggésben szükséges
műszaki átalakításával merülnek fel.

•

A szolgáltatás igénybevételének megszüntetését a meglévő rendszer lehetővé teszi
és az nem ütközik egyéb jogszabályba.

Amennyiben a felhasználó a távhővel ellátott épületben lévő, közös tulajdonban és közös használatban lévő épületrész fűtését meg kívánja szüntetni, és ez a közszolgáltatási
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szerződés módosítását teszi szükségessé, a szerződés módosítására vonatkozó igényt a
távhőszolgáltató nem utasíthatja el.
A szerződés módosítása iránti igény bejelentése esetén a Szolgáltató 15 napon belül
köteles a módosítás feltételeiről, az előírt eljárásról a Felhasználót írásban tájékoztatni.
16.2 A szerződés felmondása
A szerződést mindkét fél írásbeli bejelentés alapján mondhatja fel:
16.2.1 Szerződés felmondása a Felhasználó részéről:
Az általános közszolgáltatási szerződést a felhasználó 30 napos felmondási határidőre,
írásban jogosult felmondani.
A Szolgáltató 15 napon belül írásban köteles a felmondás feltételeiről, az előírt eljárásról
a Felhasználót tájékoztatni.
A szerződés megszüntetésének alábbi együttes feltételei vannak:
•

A távhőszolgáltatás megszüntetéséhez a távhővel ellátott épület tulajdonosi közössége az összes tulajdoni hányad szerinti legalább négyötödös szavazattöbbségű határozatával hozzájárul és ezt írásban nyilatkozza.

•

Az épületben vagy épületrészben a távhőellátással azonos komfortfokozatú hőellátást valósítanak meg.

•

A szerződés felmondása nem okoz jelentős kárt az épület többi tulajdonosa számára és nem korlátozza mások tulajdonosi, használói és bérlői jogait.

•

A távhőszolgáltatást megszüntető felhasználó viseli azokat a költségeket, amelyek a felhasználói berendezéseknek a szolgáltatás igénybevételének megszüntetésével összefüggésben szükséges, műszaki átalakításával merülnek fel.

•

A szolgáltatás megszüntetését a meglévő rendszer műszaki megoldása lehetővé
teszi és az nem ütközik egyéb jogszabályba.

A műszaki feltételeket a felmondás elfogadásával egy időben állapítja meg a szolgáltató.
16.2.2 Szerződés felmondása a távhőszolgáltató részéről:
A szerződést a távhőszolgáltató a következő esetekben mondhatja fel:
- tudomást szerez arról, hogy a vele szerződéses viszonyban álló felhasználó a távhő
vételezését a felhasználói helyen megszüntette. Ez azonban nem mentesíti a felhasználót a tárgyévi alapdíj megfizetésétől;
- ha a felhasználó, illetőleg díjfizető a távhő folyamatos és biztonságos szolgáltatását,
illetőleg más felhasználó vagy díjfizető szerződésszerű távhővételezését zavarja
vagy veszélyezteti;
- a távhő díját nem vagy nem a szerződésben meghatározott időben fizeti meg.
A közszolgáltatási szerződés felmondását írásban kell közölni. A közszolgáltatási szerződésnek a távhőszolgáltató által a Tszt. 49. § (2) bekezdés b) és e) pontjaiban meghatározott szerződésszegésen alapuló felmondása esetén a távhőszolgáltató értesíti a felhasználót, a díjfizetőt és a távhővel ellátott ingatlan tulajdonosát.
16.2.3 A szerződés felmondása és a szerződés módosítása esetén a Felhasználó vagy Díjfizető
díjfizetési kötelezettsége abban az időpontban szűnik meg, amikor a Felhasználó a jogszabályi feltételeket teljesített, a távhő bármilyen módon való igénybevételét
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megszüntette, továbbá épületrész leválása esetén a hődíj szétosztására vonatkozóan a
szerződés módosítása megtörtént.
17. Ügyfélszolgálat
Ügyfélfogadási helyek, ügyfélfogadási idők
A várpalotai és inotai fűtőmű vonatkozásában a diszpécserszolgálat elérhetősége:
Telefon: +36 88/479-018 (naponta 0 – 24 óráig)
E-mail: vezenylo@vpkozuzem.hu
Telephely címe: 8100 Várpalota, Hétvezér u. 6.
Ügyfélszolgálati iroda:
- Címe: Várpalotai Közszolgáltató Nonprofit Kft. Várpalota, Fehérvári út 7.
- Ügyfélszolgálat telefonszáma: +36 88/592-113, 88/592-114
- Ügyfélfogadás:
Hétfő, kedd, csütörtök, péntek: 7:00 – 15:00 óráig
Szerda: 7:00 – 19:00 óráig
Pénztár:
Nyitva tartás:
Telefonszám:
18.

Hétfő, kedd, csütörtök, péntek: 6:00 – 14:00 óráig
Szerda: 6:00 – 19:00 óráig
+36 88/479-017

A közszolgáltatási szerződésben nem szabályozott kérdések, jogszabály-változások,
tájékoztatás
E közszolgáltatási szerződésben használt fogalmi meghatározásokra és a benne nem szabályozott kérdésekben a Távhőszolgáltató Üzletszabályzata, valamint az alábbi jogszabályok előírásai irányadóak:
a.)
b.)
c.)
d.)
e.)
f.)

távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény,
a távhőszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.)
Korm. rendelet,
Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 3/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete a távhőszolgáltatásról,
a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény,
a lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény,
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény.

Amennyiben a szerződés érvényességének ideje alatt az előbbi a.) – f.) pontokban felsorolt
jogszabályok módosulnak, a Szolgáltató jogosult a szerződésben foglaltak helyett az új
jogszabályi rendelkezéseket alkalmazni.
A Felhasználó képviselője a jelen közszolgáltatási szerződést az egyes pontok tartalmára
vonatkozó részletes felvilágosítás után, a tulajdonosi közösség felhatalmazása, valamint a
közösségre vonatkozó jogszabályok és belső szabályok betartásával meghozott döntés
alapján köti meg és írja alá.
Ezen szerződés 2 példányban készült, melyből 1 példány a Felhasználót, 1 példány a Szolgáltatót illet
meg.
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Ezen szerződés a csatolt 1. és 2. sz. mellékletekkel együtt érvényes, melyeket felek aláírásukkal láttak
el.
Várpalota, …………………………………
……………………………….
Szolgáltató

……………………………..
Felhasználó
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1. sz. melléklet
A Várpalotai Közszolgáltató Nonprofit Kft. és a

……………………………………………………………..
Felhasználó
……………………… számú Általános Közszolgáltatási Szerződéséhez

Az elszámolás alapját szolgáló hőmennyiségmérő adatai:
1. Beépítés helye:

……………………………………………………….

2. Típusa:

……………………………………………………….

3. Teljesítmény:

……………………………………………………….

4. Gyártási száma:

……………………………………………………….

5. Hitelesítési év:

……………………………………………………….

6. Beszerelés időpontja: ……………………………………………………….
7. Induló állás:
Hitelesség érvényes:

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

Várpalota, …………………………………
……………………………….
Szolgáltató

……………………………..
Felhasználó
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2. sz. melléklet
A Várpalotai Közszolgáltató Nonprofit Kft. és a
……………………………………………………………..
Felhasználó
……………………… számú Általános Közszolgáltatási Szerződéséhez
A távhőszolgáltatási díj számlázásának feltételei
épületrészenkénti díjfizetés esetén
1.

rész

1.1. A távhőszolgáltatási díj alkalmazásának és számlázásának általános feltételeit, szabályait az általános közszolgáltatási szerződés és Várpalota Város Önkormányzati
Képviselő-testületének a távhőszolgáltatásról szóló 3/2015. (II. 24.) önkormányzati
rendelete állapítja meg.
1.2. A távhőszolgáltatás díját – annak épületrészek közötti szétosztása útján – jelen melléklet II. részében felsorolt Díjfizetők (épületrész tulajdonosok vagy bérlők) különkülön fizetik.
1.3. Szolgáltató az éves alapdíj 1/12-ed részét jelen melléklet II. részében felsorolt Díjfizetőknek épületrészük fűtött légtérfogata után számlázza.
1.4. Felhasználó képviselője kijelenti, valamint elismeri, hogy:
-

a jelen melléklet II. részében az egyes épületrészek és Díjfizetők felsorolása hiánytalan és jelenleg fennálló tulajdoni viszonyoknak teljes mértékben megfelel,

-

a Díjfizetőket a fizetési feltételekről és a Díjfizetők személyében, adataiban bekövetkezett változásokkal kapcsolatos bejelentési kötelezettségekről tájékoztatta,

-

és az általa közölt fogyasztási adatok és az ebből származó díjszétosztási arányok
helyességét a Díjfizető a Szolgáltatóval szemben nem kifogásolhatja.

1.5. Fizetési késedelem esetén a Szolgáltató a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi
V. törvény szerinti mindenkor hatályos késedelmi kamatot külön értesítés nélkül felszámíthatja.
2. rész
2.1 A felhasználói épület (Felhasználó) azonosító adatai (épületazonosító cím, szám):
(felsorolás)

2.2 Az egyes épületrészek Díjfizetőire (Díjfizető) vonatkozó adatok:
- Név
- Cím
- Természetes személyazonosító adatok
(felsorolás)
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2.3 A felhasznált hőmennyiség elosztásának arányai:
(felsorolás)

Várpalota, ……………………………………….

………………………………….

…………………………………

Szolgáltató

Felhasználó
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25.5

5. sz. melléklet Általános közszolgáltatási szerződés háztartási célú felhasználó
fűtés- és használati melegvíz ellátására, légköbméteres elszámolásra

…………………….. számú

ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS
hőközponti (hőfogadó) mérés szerinti távhőszolgáltatásra,
(fűtési- és használati melegvízszolgáltatás)
légköbméter alapján történő elszámolására

amely a ……………………………………………………. szám alatti, ……………… helyrajzi
számú lakóépület, illetőleg vegyes célra használt épület (a továbbiakban együtt: épület), mint felhasználási hely hőközponti mérés szerinti távhőellátására jött létre a
Cég neve:
Várpalotai Közszolgáltató Nonprofit Kft.
Székhelye:
8100 Várpalota, Fehérvári út 7.
Cégjegyzék száma: 19-09-505188
Képviselője:
Horváth Tamás József ügyvezető
KSH száma:
11943972-3530-113-19
Adószáma:
11943972-2-19
Szolgáltatást végző szervezeti egység neve, címe:
Városi Fűtőmű …………………………………………………..
mint szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató), és az épület tulajdonosi közössége (továbbiakban:
Felhasználó), együtt: Felek között.
1.

A Felhasználó:

Neve (cégneve):

……………………………………………….

Székhelye:

……………………………………………….

cégjegyzékszáma:

……………………………………………….

adószáma:

……………………………………………….

statisztikai azonosítója:

……………………………………………….

2.

A Felhasználó képviselője:

Neve (cégneve):

………………………………………………

Címe (székhelye):

………………………………………………

Értesítési címe:

………………………………………………

Telefonszáma:

………………………………………………

3.

A szerződés tárgya:

A Szolgáltató kötelezettséget vállal, hogy a szerződésben foglalt feltételekkel a Felhasználó
számára folyamatosan és biztonságosan olyan mennyiségű hőenergiát (távhőt) szolgáltat,
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amennyi a felhasználói berendezések üzemképes és biztonságos állapota mellett a Felhasználói kielégítéséhez szükséges.
A Felhasználó/Díjfizető arra vállal kötelezettséget, hogy a távhőenergiát a szerződésben foglaltak szerint vételezi és annak ellenértékét a szerződésben meghatározott ütemezés szerint
rendszeresen megfizeti.
A távhőellátást a Szolgáltató a …………………………………… sz. alatti épületben lévő
szolgáltatói hőközponttal, az épület hőfogadó állomásán keresztül az igénybevétel napjától
biztosítja.
A távhőszolgáltatás és vételezésének kezdő időpontja:………………………………
4.

A távhőellátás módja

A Szolgáltató hőátalakítással megvalósuló távhőenergia szolgáltatást végez, mely esetben a
távhőt a hőátalakító berendezés működtetésével a felhasználói vezetékhálózat hőhordozó közegét felmelegítve adja át a Felhasználónak.
A Szolgáltató a szolgáltatott távhő hőközpontban történő átalakításával az épület ellátásaként
fűtési- és használati melegvíz-szolgáltatási célú távhőszolgáltatást teljesít.
4.1. E közszolgáltatási szerződéssel a Szolgáltató arra vállal kötelezettséget, hogy legalább
akkora hőteljesítményt biztosít az átadási ponton, amennyi a fenti szolgáltatás teljesítéséhez az épület ellátásához szükséges. Biztosítja a tulajdonában lévő berendezések és
hőközpontok megfelelő biztonságos üzemeltetését, fenntartását.
4.2. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató előbbi kötelezettségének csak megfelelő állapotban lévő felhasználói berendezésekkel tud eleget tenni.
5.

A szerződés hatálya:

A szerződés hatályba lépése:…………………………………………………………….
A szerződés határozatlan időre szól.
6.

Felhasználási hely műszaki adatai:
a.
b.
c.
d.
e.

7.

Felhasználási hely azonosítója:
……………….
A felhasználási hely összes légtérfogata: ………………. lm3
Csúcsteljesítmény-igény:
………………. kW
Hőhordozó közeg:
változó tömegáramú forróvíz
Közműműves ivóvizet rendelkezésre bocsátó vízszolgáltató neve:
Bakonykartsz Zrt.

Hőközpont adatai:
a. A felhasználási helyet ellátó hőközpont címe, száma, jele:
………………………………………………………………………..
b. Hőközpont üzemeltetője: …………………………………………….
c. Hőhordozó közeg: változó tömegáramú forróvíz
d. Maximális hőteljesítmény: …………………… kW
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8.

A fűtési hőenergia mérése, elszámolása

A szolgáltatott távhő mennyiségének mérése a hőfogadó állomáson lévő, a Szolgáltató tulajdonát képező, a Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatóság által hitelesített hőmennyiségmérővel történik. A hiteles hőmennyiségmérő felhasználó felőli oldala a távhőszolgáltatás átadás-átvételi helye (teljesítési hely). A mért mennyiség a meghatalmazásban szereplő lakóközösséget érinti.
8.1. Szolgáltató a hőmennyiségmérőt havonta leolvassa és ellenőrzi, valamint meggyőződik
zavartalan működéséről.
8.2. Szolgáltatói hőközpontból ellátott lakossági célú felhasznált fűtési hőenergia elszámolása légtérfogat arányos elosztás esetén havonta történik, az épületek hőfogadóiban felszerelt hitelesített hőmennyiségmérőknek a hónap utolsó 5 napjában leolvasott számláló
állása alapján.
8.3. Az elszámolási célból történő leolvasást Felhasználó is ellenőrizheti.
8.4. A hőmennyiségmérő karbantartása és hitelesítése Szolgáltatót terheli, a hibát a Felhasználónak bejelenti.
8.5.

A hőmennyiségmérő adatait az 1. sz. melléklet tartalmazza.

8.6. Amennyiben Felhasználó a hőmennyiségmérő zavarát észleli, Szolgáltató felé 8 napon
belül bejelentésre köteles.
8.7. Felhasználó a Szolgáltató üzemeltetésében lévő hőmennyiségmérő ellenőrzését vagy
rendkívüli hitelesítését kérheti, írásbeli bejelentés útján. Amennyiben a rendkívüli vizsgálat és újra hitelesítés minden alapot nélkülöz, a költségek Felhasználót terhelik. Nem
hibás a mérő, ha ellenőrzéskor az előírásokban foglalt hibahatáron belül mér.
8.8. Mérőcserét Szolgáltatónak a Felhasználó aláírásával jegyzőkönyvezni kell, melynek
egy példánya csatolandó az 1. sz. melléklethez. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a
le- és felszerelt mérő adatait, számlálóállásait és a cserélés időpontját.
8.9. Mérési hiányosság, valamint hibás mérő esetén a méretlen időtartam alatt a szolgáltatott,
illetve a vételezett távhő mennyiségét – egyéb megállapodás hiányában – az előző év
azonos időszakában mért hőmennyiség azonos szolgáltatási, illetve vételezési körülményekre történő korrekciójával kell meghatározni. Ilyen időszak hiányában a meghibásodás elhárítását követő, vagy a meghibásodás időpontját megelőző, legalább egy hónap
hőfelhasználása képezi a korrekció alapját.
Jelentősebb időjárási különbség esetén azonos külső átlag-hőmérséklet melletti mért fogyasztást kell időegységre visszaszámolni és a méretlen idő-tartamra vonatkoztatni.
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9.
9.1.

9.2.

9.3

9.4

9.5
9.6

Használati melegvíz szolgáltatás
A használati melegvíz vízmennyiségének elszámolása a lakások melegvíz mérőinek
április, augusztus és december hó végén leolvasott számláló állásainak figyelembe vételével történik. Elszámolási időszakon belül eső hónapokra részszámlák kerülnek kiadásra, amelyek részteljesítési vízmennyiségeket tartalmaznak.
A mérővel nem rendelkező lakások fogyasztása a helyi önkormányzati rendelet 1.sz.
mellékletében a lakásnagyság alapján meghatározott vízmennyiség alapján kerül meghatározásra.
A használati melegvíz készítéshez felhasznált hőmennyiség elszámolása évente egy
alkalommal, hőközponti körzetenként történik és a május havi számlákban realizálódik. A használati melegvíz készítéshez felhasznált hőmennyiség felhasználókra történő leosztása az elszámolási időszakban felhasznált melegvíz mennyiségi aránya szerint történhet.
Az épületrészek vízmennyiségének (m3) és hőtartalmának (GJ) megállapítása a hőközponti használati melegvíz készítéséhez felhasznált vízmennyiség és a víz felmelegítéséhez felhasznált hőmennyiséget mérő berendezésekkel történik. A lakásokban lévő
melegvízmérő órák a költségmegosztást szolgálják. Az arányosítás az épületrészekben
felszerelt melegvízmérőkön mért fogyasztás arányában történik.
Ha az épületrészekben felszerelt melegvízmérőknek fogyasztásarányos megosztási
szerepük van, akkor azok üzemeltetéséről, karbantartásáról és hitelesítéséről a Szolgáltató nem gondoskodik.
Szolgáltató a melegvízkészítéshez felhasznált hidegvíz mennyiségét és csatornadíját is
elszámolja és számlázza Felhasználó részére.
Amennyiben a Felhasználó távleolvasható melegvíz mérővel rendelkezik, akkor a távhőszolgáltató jogosult a melegvíz fogyasztást havonta, az előző hónap végén leolvasott
óraállások alapján elszámolni.

10. A fűtési- és használati melegvíz hőenergia szabályozása
10.1 Szolgáltató a Felhasználót 30 és 70 Co közötti hőmérsékletű fűtővízzel látja el, amelynek
hőmérséklet szabályozása a szolgáltatói hőközpontban, időjárást követő automatikával
történik.
10.2. A hőközponti hőmérséklet szabályozását Szolgáltató a fűtőmű központi számítógépén
ellenőrzi és a hőközponthoz tartozó fogyasztói közösség képviselőjének hivatalos kérésének megfelelően beállítja.
10.3. Szolgáltató a használati melegvízkészítést értéktartó módon szabályozza és előzőek
szerint ellenőrzi. A hmv. ellátás a távhőszolgáltató által folyamatosan üzemeltetett cirkuláció fenntartásával a városi vezetékes ivóvíz felhasználásával történik, melyet a
Szolgáltató biztosít. Amennyiben a használati melegvíz hőmérséklete az átadási pontnál a +45 Co-ot eléri (+/- 5 Co), akkor a szolgáltatás teljesítettnek minősül.
10.4. Szolgáltató a fűtési vízkörök légtelenítéséről évente egy alkalommal, a fűtés indításakor
díjmentesen gondoskodik, a további légtelenítés díjköteles.
10.5. Szolgáltató a fűtési rendszer hőmérsékletét olyan rátartással szabályozza, hogy az a legnagyobb teljesítmény igényeket is kielégítse.

97

11. Egyéb szolgáltatási megállapodások
11.1 Az épületen belüli fűtési és melegvízhálózat a közösség tulajdona, üzemeltetése, karbantartása a tulajdonosi közösség feladata. Felhasználó köteles folyamatosan gondoskodni arról, hogy a tulajdonában lévő fűtési- és használati melegvíz berendezések mindig alkalmasak legyenek a hőenergia fogadására. Alkalmatlansági és üzemeltetési hiányosságokból eredő károk a Felhasználót terhelik.
11.2 Felhasználó saját tulajdonú berendezésein átalakítást, bővítést csak műszaki technológiai tervek alapján a Szolgáltató és a lakóközösség képviselőjének jóváhagyásával végezhet. A munkák kezdési és befejezési idejét Szolgáltató felé be kell jelenteni.
11.3 Társaságunk felé történő – az épületen belüli fűtési rendszerre vonatkozó - műszaki
hibabejelentéseket fogadjuk, de beavatkozni akkor van lehetőségünk, ha az épület közössége társaságunkkal átalánydíjas vállalkozási szerződést kötött, vagy a munkát a
társasház térítés ellenében megrendeli.
11.4 Tulajdoni határok a hőfogadóban:
11.4.1 Szolgáltatói tulajdon: a fűtő- és használati melegvíz rendszer elosztás előtti
utolsó szerelvényét megelőző csővezeték, mérő, szabályozó és egyéb szakaszoló elem. A szolgáltató tulajdona a hőmennyiségmérő felhasználó felőli
csatlakozó elem síkjáig tart.
11.4.2 Felhasználói tulajdon: a fenti szerelvény Felhasználó oldali karimasíkja
után elrendezett hőelosztó, ágankénti lezáró, leszabályozó, valamint cső és
hőleadó berendezés.
11.5 Felhasználó a Társasház/Lakásfenntartó Szövetkezet tulajdonában lévő berendezéseket
köteles karbantartani, tisztítani, a javíthatatlan elemeket újra cserélni, rendszerét időszakosan átmosatni.
11.6 Felhasználó a Szolgáltató megbízott dolgozóinak, vállalkozóinak mindenkori bejárását
köteles biztosítani a Társasház hőfogadójába.
11.7 Felhasználó a hőfogadó szolgáltatói tulajdont képező szerelvényeinek, mérőinek és szabályozóinak hozzáférését mindenkor biztosítani köteles.
11.8 Felhasználó gondoskodik a leosztott ágak, strangok beállításának, vagy szabályozásának
szükségéről. A beállítatlanság és szabályozhatatlanság nem lehet Felhasználói panasz
alapja.
11.9 A Szolgáltató által a Felhasználó oldalán észlelt hiányosságokat szóban vagy írásban be
kell jelenteni.
11.10 A Felhasználói tulajdonú berendezések javítása, tisztítása vagy a lakások belső tatarozása érdekében Szolgáltató a Felhasználó közös képviselőjének kérésére évente egy alkalommal díjmentesen leüríti a fűtési rendszert, illetve a munkálatok befejezését követően feltölti. Ezt követően az ürítési kérelmek teljesítésének munkadíját és vízdíját a
kérelmezőnek a Szolgáltató felé, számla ellenében meg kell fizetni.
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12. Vételezés
Fűtési időszak a szeptember 15. és május 15. napja közötti időszak. A fűtési idény október 15.
és április 15. közötti időszak.
A fűtési időszakban a Szolgáltatónak rendelkezésre állási kötelezettsége van, ezen belül a fűtési
idényben fűtési kötelezettsége van.
Szeptember 15 – október 15. és április 15 – május 15. között a távhőszolgáltató azokat a hőközpontokat helyezi üzembe vagy működteti tovább, ahol a felhasználók legalább 50%-a közös
képviselőjén keresztül hőfogyasztási igényét a távhőszolgáltatónak írásban bejelenti.
A felhasználói közösséggel kötött eltérő tartalmú megállapodás hiányában távhőszolgáltató kérés nélkül akkor indíthatja el a fűtési szolgáltatást, ha a külső hőmérséklet három napon keresztül
a +12 oC vagy egy napon a +10 oC napi átlagot nem haladja meg. Kérés nélkül megszünteti a
fűtési szolgáltatást, ha a külső hőmérséklet napi átlaga a +15 oC-ot meghaladja.
13. Szolgáltatási díj és számlázási rend
A lakossági felhasználónak nyújtott távhőszolgáltatás (fűtés és használati melegvíz) díját –
mint legmagasabb hatósági árat – a hatósági ár szerkezetét és alkalmazási feltételeit a Magyar
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal javaslatának figyelembevételével a miniszter rendeletben állapítja meg. (Tszt. 57/D. § (1) bekezdés).
A távhőszolgáltató által a lakossági felhasználóval kötött közszolgáltatási szerződésben a hatósági
árnál magasabb árat érvényesen kikötni nem lehet.
A hatósági árnak a közszolgáltatási szerződés megkötése után bekövetkező változása esetén a
megváltozott hatósági ár az érvényes közszolgáltatási szerződés részévé válik, a felek azonban az
új ártól lefelé – közös megegyezéssel – eltérhetnek.
A hatósági ármegállapítással kapcsolatos eljárási szabályokról a Tszt. 57/D, E, F §-ai rendelkeznek.
A távhőszolgáltatás díját a díj épületrészek (hővételezési helyek) közötti szétosztása útján a díjfizetők külön-külön fizetik.
Díjfizetők: az egyes épületrészeknek (lakások, nem lakás céljára szolgáló helyiségek) a Felhasználó által a szerződés 2. sz. mellékletében megjelölt tulajdonosai, bérlői.
13.1

Felhasználó közösség a mérés által meghatározott hőmennyiségből fűtött lakástérfogatuk
arányában részesülnek. A hőmennyiséget elszámolási időszakonként a Szolgáltató osztja
le.

13.2

A Felhasználó gondoskodhat a lakáson belüli hőleadók szabályozásának és költségosztásának kialakításáról és kérheti Szolgáltatótól ennek leosztási módját.

13.3

Felhasználó közösség a fűtött hónapokban az épület előző havi ténylegesen mért hőfelhasználásának megfelelő hődíjat fizet, a felhasználási helyek fűtött légtérfogatának arányában felosztva. Számlakészítés, fizetési kötelezettség havonta történik és áll fenn.

13.4 DÍJTÉTELEK
A Felhasználó díjtételei:
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A felhasználónak a közös tulajdonú és közösen használt helyiségek távhőszolgáltatásáért:
• fűtési alapdíjat
• használati melegvíz alapdíjat
• használati melegvíz hődíjat
• használati melegvíz készítéshez felhasznált hidegvíz- és csatornadíj
kell fizetnie.
Díjfizetők díjtételei:
A díjfizetőknek a saját tulajdonú épületrészek távhőszolgáltatásáért:
• fűtési alapdíjat
• fűtési hődíjat
• használati melegvíz alapdíjat
• használati melegvíz hődíjat
• használati melegvíz készítéshez felhasznált hidegvíz- és csatornadíj
kell fizetniük

13.4.1. Alapdíj
A távhőszolgáltatás alapdíja, a tüzelőanyag költségén kívüli összes olyan költség fedezete, mely a távhőszolgáltatói és távhőtermelői tevékenység érdekében merül fel. Az alapdíj a távhőszolgáltatás folyamatos igénybevételének lehetőségéért és a távhőszolgáltatás
igénybevételéért fizetendő egy légköbméterre megállapított éves díj, melyet a Felhasználó
1/12-ed részben, havonta fizet. Mértéke: Ft/lm3/év
Fűtés alapdíj: Felhasználó a közös tulajdonú és közösen használt fűtött helyiségek légtérfogata után fizeti meg.
Díjfizető a saját tulajdonában lévő épületrész fűtött légtérfogata után fizeti meg.
Használati melegvíz alapdíj: Előző költségek használati melegvíz készítésre eső havi
hányada.
Felhasználó a közös tulajdonú és közösen használt melegvízvételezésre alkalmas helyiségek légtérfogata után melegvíz alapdíjat fizet.
Díjfizető a melegvíz alapdíjat a saját tulajdonában lévő épületrész fűtött légtérfogata után
fizeti meg.

13.4.2 Hődíj
A hődíj a felhasználó által vételezett (felhasznált) és mérés szerint meghatározott, egységnyi hőmennyiség (1 GJ) mindenkori díjtétele alapján megállapított érték.
A közösség által felhasznált fűtési hőmennyiséget Szolgáltató a díjfizetők között az elszámolási időszakban légtérfogatarányosan megosztja.
A közös használatú helyiségek fűtési hődíja az elszámolás alkalmával légtérfogat arányosan a lakókra osztódik.
A melegvíz hődíját a díjfizetők az épületrészekben mért vízmennyiség után havonta fizetik.
A használati melegvíz készítéshez felhasznált hőmennyiség elszámolása évente egy
alkalommal hőközponti körzetenként történik és a május havi számlákban realizálódik. A használati melegvíz készítéshez felhasznált hőmennyiség díjfizetőkre történő
leosztása az elszámolási időszakban felhasznált melegvíz mennyiségi aránya szerint
történhet.
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Ha a Felhasználó/Díjfizető egyedi melegvíz-mérővel nem rendelkezik, akkor a havi
HMV vízfelmelegítési díj megállapításakor a vonatkozó önkormányzati rendelet előírása szerint meghatározott vízmennyiséget kell figyelembe venni.
13.4.3 Távhőszolgáltatással kapcsolatos egyéb díjak:
•

Víz- és csatornadíj:
A használati melegvíz előállításához felhasznált hálózati hidegvíz díja a Bakonykarszt
Zrt. vízszolgáltató hatályos díjai alapján, csatorna-használattal együtt kerül megállapításra. A melegvízfelhasználás utáni víz- és csatornadíjat a távhőszolgáltató a felhasználók felé tovább számlázza.

•

Pótdíj:
A felhasználó vagy a díjfizető Várpalota város Önkormányzata Képviselő-testületének
rendeletében meghatározott mértékű pótdíjat köteles fizetni, ha:
o a lekötött csúcsteljesítmény alapján alapdíjat fizető felhasználó a szerződésben lekötött hőteljesítményt folyamatosan 30 percnél hosszabb időtartamon keresztül túllépi,
o a Tszt. 49. § (2) bekezdésének c), d), f) és g) pontjaiban szabályozott szerződésszegést
valósít meg.
• Díjvisszatérítés:
A távhőszolgáltató köteles a felhasználó, vagy díjfizető részére a szerződésben meghatározott alapdíj – szüneteltetés időtartamával arányos részét – visszatéríteni, ha felróható
magatartása folytán a távhőszolgáltatás megszűnik, vagy azt a Tszt.40-41. §-okban foglaltakon túlmenően szünetelteti vagy korlátozza.

14. Szerződésszegés
a.)

Szerződésszegés a távhőszolgáltató részéről:

Szerződésszegést követ el a távhőszolgáltató, ha
a hőenergia szolgáltatást a közszolgáltatási szerződés szerinti időpontban nem kezdi
meg;
a hőenergiát nem a közszolgáltatási szerződésben meghatározott, illetőleg nem a
tőle elvárható módon szolgáltatja;
a távhő Felhasználó részére történő szolgáltatását nem hitelesített mérőeszköz használatával végzi;
a távhőszolgáltatás előre tervezhető munkák miatti szüneteltetéséről a felhasználót
az üzletszabályzatban vagy a szerződésben előírt módon és időben nem értesíti;
felróható magatartása folytán a távhőszolgáltatás megszűnik, vagy azt a Tszt. 4041. §-okban foglaltakon túlmenően szünetelteti vagy korlátozza;
a távhőszolgáltatás felfüggesztése esetén a felfüggesztési ok megszüntetésére vonatkozó írásbeli értesítése kézhezvételét követő munkanapon a felhasználó részére
a távhőszolgáltatást nem kezdi meg.

-

-

b.)

Szerződésszegés a Felhasználó, Díjfizető részéről:

Szerződésszegést követ el a Felhasználó, illetőleg Díjfizető, ha:
-

a távhő folyamatos és biztonságos szolgáltatását, illetőleg más felhasználó vagy
díjfizető szerződésszerű távhővételezését zavarja vagy veszélyezteti;
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a mérőeszközt vagy a mérőeszköz hitelességét tanúsító jelet vagy plombát megrongálja, eltávolítja vagy – amennyiben a mérőeszköz olyan helyiségben van elhelyezve, amelybe a fogyasztó állandó bejutása, illetve felügyelete biztosított – ezek
sérülését, illetve hiányát a távhőszolgáltatónak nem jelenti be;
a mérőeszköz befolyásolásával vagy megkerülésével – ideértve a mérőeszköz vagy
annak hitelességét tanúsító jel megrongálását és eltávolítását is – távhőt vételez;
a távhő díját nem vagy nem a szerződésben meghatározott időben fizeti meg;
a korlátozási rendelkezéseknek nem tesz eleget;
a távhő vételezését nem a Tszt. 38. § (2), (4), illetve (5) bekezdésében foglalt feltételekkel szünteti meg.

-

-

c.)
-

A közszolgáltatási szerződés megszegésének következményei:
díjvisszatérítés, illetőleg pótdíjfizetés;
kötbér;
kártérítés;
csökkentett mértékű szolgáltatás;
távhőszolgáltatás felfüggesztése;
közszolgáltatási szerződés felmondása.

A pótdíj mértékét és a díjvisszatérítésre vonatkozó rendelkezéseket a távhőszolgáltatásra vonatkozó önkormányzati díjrendelet tartalmazza.
A díjvisszatérítés, a pótdíj és a kötbér megfizetése nem mentesít az okozott kár megtérítése alól.
15. A távhőszolgáltatás szüneteltetése, korlátozása
15.1

A Szolgáltató jogosult az élet-, egészség- vagy a vagyonbiztonság veszélyeztetése, a
szolgáltatói berendezés üzemzavara esetén, valamint más módon el nem végezhető
munkák elvégzéséhez a távhőszolgáltatást a szükséges legkisebb felhasználói körben
és időtartamban szüneteltetni.
Az előre tervezhető karbantartási, felújítási munkát az év május 16. napja és szeptember 14. napja között kell elvégezni. A munkálatokról, azok megkezdésének és várható
befejezésének időpontjáról a felek kötelesek egymást nyolc (8) nappal korábban írásban (épületekben kifüggesztett hirdetményben, helyi médiában) tájékoztatni. Eltérő
megállapodás hiányában a Szolgáltató a munkát köteles 8 napon belül befejezni.
A váratlan meghibásodás miatt szükséges munkát a felek – egymás egyidejű írásbeli
értesítése mellett – a lehető legrövidebb időn belül végzik el. A felek a munkálatok
lehető legrövidebb időn belüli elvégzése érdekében minden tőlük elvárható együttműködést, információt és segítséget megadnak egymásnak.

15.2

A Szolgáltató jogosult Várpalota Város Önkormányzatának távhőszolgáltatásról szóló
rendeletében foglaltak szerint
•
•

országos tüzelőanyag-hiány miatti termeléskiesés esetén, vagy
környezetvédelmi érdekből

a szolgáltatást korlátozni.
A korlátozás bevezetéséről és annak okairól a Szolgáltató Várpalota Város Önkormányzatát köteles tájékoztatni.
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15.3

Lakossági felhasználó korlátozására akkor kerülhet sor, ha az egyéb felhasználó korlátozása után az még szükséges.

15.4

Korlátozás esetén a Szolgáltató köteles a hírközlő eszközökön keresztül a Felhasználókat tájékoztatni a korlátozás szükségességéről és várható időtartamáról.

16. Az általános közszolgáltatási szerződés módosítása
16.1 Szerződés módosítása épületrész távhő igénybevételének megszűntetése céljából:
Abban az esetben, ha a távhővel ellátott épületben lévő, külön tulajdonban és külön
használatban álló épületrészben kívánják a távhő igénybevételét megszüntetni, az épületrész tulajdonosa és a felhasználó közösen kezdeményezheti az általános közszolgáltatási szerződés módosítását, ha együttes feltételként az alábbiak teljesülnek:
•

A távhőszolgáltatás megszüntetéséhez a távhővel ellátott épület tulajdonosi közösségének valamennyi tagja hozzájárul és ezt írásban nyilatkozza.

•

Az épületrészben a távhőellátással azonos komfortfokozatú hőellátást valósítanak
meg, amely az épület távhőellátását biztosító felhasználói berendezéstől függetlenül
üzemeltethető.

•

A megszüntetés nem okoz jelentős kárt az épület többi tulajdonosa számára és nem
korlátozza mások tulajdonosi, használói és bérlői jogait.

•

A kezdeményezők viselik azokat a költségeket, amelyek a felhasználói berendezéseknek a szolgáltatás igénybevételének megszüntetésével összefüggésben szükséges
műszaki átalakításával merülnek fel.

•

A szolgáltatás igénybevételének megszüntetését a meglévő rendszer lehetővé teszi
és az nem ütközik egyéb jogszabályba.

Amennyiben a felhasználó a távhővel ellátott épületben lévő, közös tulajdonban és közös használatban lévő épületrész fűtését meg kívánja szüntetni, és ez a közszolgáltatási
szerződés módosítását teszi szükségessé, a szerződés módosítására vonatkozó igényt a
távhőszolgáltató nem utasíthatja el.
A szerződés módosítása iránti igény bejelentése esetén a Szolgáltató 15 napon belül
köteles a módosítás feltételeiről, az előírt eljárásról a Felhasználót írásban tájékoztatni.
16.2 A szerződés felmondása
A szerződést mindkét fél írásbeli bejelentés alapján mondhatja fel:
16.2.1 Szerződés felmondása a Felhasználó részéről:
Az általános közszolgáltatási szerződést a felhasználó 30 napos felmondási határidőre,
írásban jogosult felmondani.
A Szolgáltató 15 napon belül írásban köteles a felmondás feltételeiről, az előírt eljárásról
a Felhasználót tájékoztatni.
A szerződés megszüntetésének alábbi együttes feltételei vannak:
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•

A távhőszolgáltatás megszüntetéséhez a távhővel ellátott épület tulajdonosi közössége az összes tulajdoni hányad szerinti legalább négyötödös szavazattöbbségű határozatával hozzájárul és ezt írásban nyilatkozza.

•

Az épületben vagy épületrészben a távhőellátással azonos komfortfokozatú hőellátást valósítanak meg.

•

A szerződés felmondása nem okoz jelentős kárt az épület többi tulajdonosa számára és nem korlátozza mások tulajdonosi, használói és bérlői jogait.

•

A távhőszolgáltatást megszüntető felhasználó viseli azokat a költségeket, amelyek a felhasználói berendezéseknek a szolgáltatás igénybevételének megszüntetésével összefüggésben szükséges, műszaki átalakításával merülnek fel.

•

A szolgáltatás megszüntetését a meglévő rendszer műszaki megoldása lehetővé
teszi és az nem ütközik egyéb jogszabályba.

A műszaki feltételeket a felmondás elfogadásával egy időben állapítja meg a szolgáltató.
16.2.2 Szerződés felmondása a távhőszolgáltató részéről:
A szerződést a távhőszolgáltató a következő esetekben mondhatja fel:
- tudomást szerez arról, hogy a vele szerződéses viszonyban álló felhasználó a távhő
vételezését a felhasználói helyen megszüntette. Ez azonban nem mentesíti a felhasználót a tárgyévi alapdíj megfizetésétől;
- ha a felhasználó, illetőleg díjfizető a távhő folyamatos és biztonságos szolgáltatását,
illetőleg más felhasználó vagy díjfizető szerződésszerű távhővételezését zavarja
vagy veszélyezteti;
- a távhő díját nem vagy nem a szerződésben meghatározott időben fizeti meg.
A közszolgáltatási szerződés felmondását írásban kell közölni. A közszolgáltatási szerződésnek a távhőszolgáltató által a Tszt. 49. § (2) bekezdés b) és e) pontjaiban meghatározott szerződésszegésen alapuló felmondása esetén a távhőszolgáltató értesíti a felhasználót, a díjfizetőt és a távhővel ellátott ingatlan tulajdonosát.
16.2.3 A szerződés felmondása és a szerződés módosítása esetén a Felhasználó vagy Díjfizető
díjfizetési kötelezettsége abban az időpontban szűnik meg, amikor a Felhasználó a jogszabályi feltételeket teljesített, a távhő bármilyen módon való igénybevételét megszüntette, továbbá épületrész leválása esetén a hődíj szétosztására vonatkozóan a szerződés
módosítása megtörtént.
17. Ügyfélszolgálat
Ügyfélszolgálati helyek, ügyfélfogadási idők
A várpalotai és inotai fűtőmű vonatkozásában a diszpécserszolgálat elérhetősége:
Telefon: +36 88/479-018 (naponta 0 – 24 óráig)
E-mail: vezenylo@vpkozuzem.hu
Telephely címe: 8100 Várpalota, Hétvezér u. 6.
Ügyfélszolgálati iroda:
- Címe: Várpalotai Közszolgáltató Nonprofit Kft. Várpalota, Fehérvári út 7.
- Ügyfélszolgálat telefonszáma: +36 88/592-113, 88/592-114
- Ügyfélfogadás:
Hétfő, kedd, csütörtök, péntek: 7:00 – 15:00 óráig
Szerda: 7:00 – 19:00 óráig
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Pénztár:
Nyitva tartás:
Telefonszám:

Hétfő, kedd, csütörtök, péntek: 6:00 – 14:00 óráig
Szerda: 6:00 – 19:00 óráig
+36 88/479-017

18. A közszolgáltatási szerződésben nem szabályozott kérdések, jogszabályváltozások, tájékoztatás
E közszolgáltatási szerződésben használt fogalmi meghatározásokra és a benne nem szabályozott kérdésekben a Távhőszolgáltató Üzletszabályzata, valamint az alábbi jogszabályok előírásai irányadóak:
a.) a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény,
b.) a távhőszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 157/2005.
(VIII. 15.) Korm. rendelet,
c.) Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 3/2015. (II.
24.) önkormányzati rendelete a távhőszolgáltatásról,
d.) a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény,
e.) a lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény,
f.) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény.
Amennyiben a szerződés érvényességének ideje alatt az előbbi a.) – f.) pontokban felsorolt
jogszabályok módosulnak, a Szolgáltató jogosult a szerződésben foglaltak helyett az új
jogszabályi rendelkezéseket alkalmazni.
A Felhasználó képviselője a jelen közszolgáltatási szerződést az egyes pontok tartalmára
vonatkozó részletes felvilágosítás után, a tulajdonosi közösség felhatalmazása, valamint a
közösségre vonatkozó jogszabályok és belső szabályok betartásával meghozott döntés
alapján köti meg és írja alá.
Ezen szerződés 2 példányban készült, melyből 1 példány a Felhasználót, 1 példány a Szolgáltatót illet
meg.
Ezen szerződés a csatolt 1. sz. és 2. sz. melléklettel együtt érvényes, melyeket felek aláírásukkal láttak
el.
Várpalota, …………………………………

……………………………….
Szolgáltató

……………………………..
Felhasználó
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1. sz. melléklet
A Várpalotai Közszolgáltató Nonprofit Kft. és a

……………………………………………………………..
Felhasználó
……………………… számú Általános Közszolgáltatási Szerződéséhez

Az elszámolás alapját szolgáló hőmennyiségmérő adatai:
1. Beépítés helye:

……………………………………………………….

2. Típusa:

……………………………………………………….

3. Teljesítmény:

……………………………………………………….

4. Gyártási száma:

……………………………………………………….

5. Hitelesítési év:

……………………………………………………….

6. Beszerelés időpontja: ……………………………………………………….
7. Induló állás:
Hitelesség érvényes:

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

Várpalota, …………………………………
……………………………….
Szolgáltató

……………………………..
Felhasználó
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2. sz. melléklet
A Várpalotai Közszolgáltató Nonprofit Kft. és a
……………………………………………………………..
Felhasználó
……………………… számú Általános Közszolgáltatási Szerződéséhez
A távhőszolgáltatási díj számlázásának feltételei
épületrészenkénti díjfizetés esetén
I. rész
1.1

A távhőszolgáltatási díj alkalmazásának és számlázásának általános feltételeit, szabályait az
általános közszolgáltatási szerződés és Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének a távhőszolgáltatásról szóló 3/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete állapítja meg.

1.2

A távhőszolgáltatás díját – annak épületrészek közötti szétosztása útján – jelen melléklet II.
részében felsorolt Díjfizetők (épületrész tulajdonosok vagy bérlők) külön-külön fizetik.

1.3

Szolgáltató az éves alapdíj 1/12-ed részét jelen melléklet II. részében felsorolt Díjfizetőknek
épületrészük fűtött légtérfogata után számlázza.

1.4

Felhasználó képviselője kijelenti, valamint elismeri, hogy:

1.5

-

a jelen melléklet II. részében az egyes épületrészek és Díjfizetők felsorolása hiánytalan
és jelenleg fennálló tulajdoni viszonyoknak teljes mértékben megfelel,

-

a Díjfizetőket a fizetési feltételekről és a Díjfizetők személyében, adataiban bekövetkezett
változásokkal kapcsolatos bejelentési kötelezettségekről tájékoztatta,

-

és az általa közölt fogyasztási adatok és az ebből származó díjszétosztási arányok helyességét a Díjfizető a Szolgáltatóval szemben nem kifogásolhatja.

Fizetési késedelem esetén a Szolgáltató a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
szerinti mindenkor hatályos késedelmi kamatot külön értesítés nélkül felszámíthatja.
II. rész

2.1

A felhasználói épület (Felhasználó) azonosító adatai (épületazonosító cím, szám):
(felsorolás)

2.2

Az egyes épületrészek Díjfizetőire (Díjfizető) vonatkozó adatok:
- Név
- Cím
- Természetes személyazonosító adatok
(felsorolás)

2.3 A felhasznált hőmennyiség elosztásának arányai:
(felsorolás)
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Várpalota, ……………………………………….

………………………………….

…………………………………

Szolgáltató

Felhasználó

108

25.6

6. sz. melléklet Közszolgáltatási szerződés háztartási célú felhasználóval, használati melegvíz szolgáltatására

…………………….. számú

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS
háztartási célú felhasználó használati melegvíz szolgáltatására
amely létrejött egyrészről:
Cég neve:
Székhelye:
Cégjegyzék száma:
Képviselője:
KSH száma:
Adószáma:

Várpalotai Közszolgáltató Nonprofit Kft.
8100 Várpalota, Fehérvári út 7.
19-09-505188
Horváth Tamás József ügyvezető
11943972-3530-113-19
11943972-2-19

Szolgáltatást végző szervezeti egység neve, címe:
Városi Fűtőmű , ………………………………………………….
mint szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató), másrészről:
Név:

…………………………………………

Anyja neve:

…………………………………………

Születési hely:

…………………………………………

Születési idő:

…………………………………………

Lakcím:

……………………………………………………………………

mint felhasználó (továbbiakban: Felhasználó), együtt: Felek között.
1.

A szerződés tárgya:
A Szolgáltató kötelezettséget vállal, hogy a szerződésben foglalt feltételekkel a Felhasználó
számára folyamatosan és biztonságosan olyan minőségű használati melegvizet szolgáltat,
amely a felhasználói berendezések üzemképes és biztonságos állapota mellett a Felhasználói
igények kielégítéséhez szükséges.
A Felhasználó/Díjfizető arra vállal kötelezettséget, hogy a használati melegvizet a szerződésben foglaltak szerint vételezi és annak ellenértékét a szerződésben meghatározott ütemezés
szerint rendszeresen megfizeti.
A használati melegvíz ellátást a Szolgáltató a …………………………………… sz. alatti
épületben lévő szolgáltatói hőközponttal, az épület hőfogadó állomásán keresztül az igénybevétel napjától biztosítja a felhasználási helyen.
A használati melegvíz szolgáltatásának és vételezésének kezdő időpontja:
………………………………………….
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2.

A távhőellátás módja
A Szolgáltató a szolgáltatott távhő hőközpontban történő átalakításával a felhasználási hely
ellátásaként használati melegvíz-szolgáltatási célú távhőszolgáltatást teljesít.
A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató előbbi kötelezettségének csak megfelelő
állapotban lévő felhasználói berendezésekkel tud eleget tenni.

3.

A szerződés hatálya:
A szerződés hatályba lépése: ……………………………………………………………
A szerződés határozatlan időre szól.

4.

Felhasználási hely adatai:
a.) Felhasználási hely címe: ………………………………………………………..
b.) A felhasználási hely összes légtérfogata:
………………. lm3
c.) Közműműves ivóvizet rendelkezésre bocsátó vízszolgáltató neve:
Bakonykartsz Zrt.
4.1. A szerződés alapját képezi, hogy a Felhasználó tulajdonában, illetve kezelésében lévő
4.a. pontban szereplő létesítményben a Felhasználó megrendelése alapján a Szolgáltató
………………….. napján vízórát (vízórákat) szerelt fel.
A vízóra(k) jelenlegi adatai az alábbiak:
Méret: NA13
Gyári szám: ………………………
Típus: ……………………………
Vipak száma: …………………….
Óraállás: ………………………….

5.

Gyári szám: ……………………...
Típus: ……………………………
Vipak száma: …………………….
Óraállás: …………………………

Hőközpont adatai:
a. A felhasználási helyet ellátó hőközpont címe, száma, jele:
………………………………………………………………………..
b. Hőközpont üzemeltetője: …………………………………………….
c. Hőhordozó közeg: változó tömegáramú forróvíz
d. Maximális hőteljesítmény: …………………… kW

6.

Használati melegvíz-szolgáltatás
A szerződés alapján a Szolgáltató kötelezettsége a tárgyi létesítmény használati melegvízellátásának biztosítására az átadási pontig terjed ki. A létesítmény belső vezetékrendszere nem
tartozik a Szolgáltató felelősségi körébe. Ebből adódóan a belső vezetékrendszer fenntartása
nem a Szolgáltató feladata, s így a vezetékrendszer meghibásodásából adódó vízszolgáltatási
zavarért (szünetért) továbbá a meghibásodásból eredő károkért a Szolgáltató nem felel.

7. Egyéb szolgáltatási megállapodások
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7.1

Az épületen belüli melegvízhálózat a közösség tulajdona, üzemeltetése, karbantartása
a tulajdonosi közösség feladata. Felhasználó köteles folyamatosan gondoskodni arról,
hogy a tulajdonában lévő használati melegvíz berendezések mindig alkalmasak legyenek a melegvíz fogadására. Alkalmatlansági és üzemeltetési hiányosságokból eredő
károk a Felhasználót terhelik.

7.2

Felhasználó saját tulajdonú berendezésein átalakítást, bővítést csak műszaki technológiai tervek alapján a Szolgáltató és a lakóközösség képviselőjének jóváhagyásával végezhet. A munkák kezdési és befejezési idejét Szolgáltató felé be kell jelenteni.

7.3

A használati melegvízmérő készülékek a kifolyási pontokon vannak elhelyezve, a mérőhely kiépítése a Felhasználó feladata. A Szolgáltató által történt átvételét követően
üzemeltetésük, karbantartásuk és hitelesíttetésük a Szolgáltató feladata.

7.4

A Felhasználó és a Szolgáltató kérheti a melegvízmérő rendkívüli mérésügyi felülvizsgálatát, amennyiben kifogásolja a mért vízmennyiséget. Amennyiben a mérőeszköz
felülvizsgálata indokolt volt, annak költsége a tulajdonost terheli, ellenkező esetben a
költségeket a felülvizsgálatot kérelmező köteles viselni.

7.5

Méretlen időszakra vonatkozó fogyasztást -amennyiben a fogyasztó a mérő meghibásodásában megállapíthatóan vétlen volt, ill. a bejelentést a lehető legrövidebb időn
alatt tette meg- az előző mért időszak napi átlagának figyelembevételével kell meghatározni. Szolgáltató köteles a hibás mérőórát haladéktalanul kicserélni.

7.6

Tulajdoni határok a hőfogadóban:

7.7

7.6.1

Szolgáltatói tulajdon: a használati melegvíz rendszer elosztás előtti utolsó
szerelvényét megelőző csővezeték, mérő, szabályozó és egyéb szakaszoló
elem. A szolgáltató tulajdona a hőmennyiségmérő felhasználó felőli csatlakozó elem síkjáig tart.

7.6.2

Felhasználói tulajdon: a fenti szerelvény Felhasználó oldali karimasíkja
után elrendezett hőelosztó, ágankénti lezáró, leszabályozó, valamint cső és
hőleadó berendezés.

A Szolgáltató kötelezettségei

a. a létesítmény folyamatos használati melegvíz ellátásának biztosítása;
b. Szolgáltató a használati melegvizet értéktartó módon szabályozza és azt a fűtőmű központi számítógépén ellenőrzi. A hmv. ellátás a távhőszolgáltató által folyamatosan
üzemeltetett cirkuláció fenntartásával a városi vezetékes ivóvíz felhasználásával történik, melyet a Szolgáltató biztosít. Amennyiben a használati melegvíz hőmérséklete
az átadási pontnál a +45 Co-ot eléri (+/- 5 Co), akkor a szolgáltatás teljesítettnek minősül;
c. a melegvízmérők üzemeltetése, időszakos cseréje, hitelesítése;
d. energiahordozó hiány, vagy üzemzavar esetén a Felhasználó tájékoztatásával egyidejűleg a szolgáltatást csökkentheti, köteles azonban a csökkentést a legrövidebb időn
belül megszüntetni;
e. A lakásban elhelyezett használati melegvízórák elszámolás céljából történő 4 havonkénti leolvasása.
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f. A melegvízmérők működőképességének és a plomba sértetlenségének ellenőrzése
meghatározott rendszerességgel, de legalább évente egy alkalommal megtörténik.
g. a melegvízmérők VIPAK zárógyűrűvel való ellátása.
7.8 A Felhasználó kötelezettségei:
a. a melegvízmérők ellenőrzése, leolvasása, karbantartása és cseréje céljából biztosítja a
Szolgáltatónak a lakásba való bejutást, valamint a mérőórához történő hozzáférést;
b. rendszeresen ellenőrzi a melegvízmérők működését és a fémpecsétek sértetlenségét,
amennyiben hibát észlel, (pld. plomba sérülése, vízszivárgás, mérőhiba, stb.) azt a
Szolgáltató felé haladéktalanul jelzi;
c. a melegvízmérők megóvásának kötelezettsége a Felhasználót terheli: amennyiben a
vízmérő külső mechanikai hatás következtében sérül meg, illetve mozdul el, a kiömlő
vízből eredő kár viselésének felelőssége, valamint a hiba helyreállításának költsége a
Felhasználót terheli;
d. a melegvízmérők, vagy kötéseknek a meghibásodásából adódó vízelfolyás észlelésekor – a további károk elkerülése céljából – a Felhasználó köteles a mérők előtti elzáró
szerelvényt elzárni.
e. A Felhasználó személyében bekövetkezett változást a régi és az új Felhasználó írásban, a Szolgáltató Ügyfélszolgálata által biztosított díjfizető változás bejelentő nyomtatványon a melegvízóra állásának megadásával köteles a változástól számított 15 napon belül bejelenteni. A változás-jelentés elmulasztása esetén, amennyiben az új Felhasználó az első melegvízszámla mennyiségét vitatja, a vitatott mennyiség díját a régi
Felhasználó köteles megtéríteni.
8 Szolgáltatási díj és számlázási rend
A lakossági felhasználónak nyújtott távhőszolgáltatás (fűtés és használati melegvíz) díját –
mint legmagasabb hatósági árat – a hatósági ár szerkezetét és alkalmazási feltételeit a Magyar
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal javaslatának figyelembevételével a miniszter rendeletben állapítja meg. (Tszt. 57/D. § (1) bekezdés).
A távhőszolgáltató által a lakossági felhasználóval kötött közszolgáltatási szerződésben a hatósági
árnál magasabb árat érvényesen kikötni nem lehet.
A hatósági árnak a közszolgáltatási szerződés megkötése után bekövetkező változása esetén a
megváltozott hatósági ár az érvényes közszolgáltatási szerződés részévé válik, a felek azonban az
új ártól lefelé – közös megegyezéssel – eltérhetnek.
A hatósági ármegállapítással kapcsolatos eljárási szabályokról a Tszt. 57/D, E, F §-ai rendelkeznek.
A Felhasználó a benyújtott számla ellen a fizetési határidőt követő 15 napon belül kifogást emelhet. A kifogás bejelentésének a számla kiegyenlítésére nincs halasztó hatálya, ha a számla összege
az előző év azonos időszakára vetített díj kétszeresét nem haladja meg. A távhőszolgáltató köteles
a kifogást megvizsgálni és ennek eredményéről a Felhasználót a reklamációtól számított 15 napon
belül szóban vagy írásban értesíteni. Ha a Felhasználót visszatérítés illeti meg, a távhőszolgáltató
a díjkülönbözetet az értesítést követően, az elbírálás utáni számlában köteles jóváírni. Ha a Szolgáltatónak felróható okból téves vagy elmaradt számlázás történt és emiatt a Szolgáltatót díjkülönbözet illeti meg, a távhőszolgáltatás díját a helyesbítő számlán feltüntetett fizetési határidőig
vagy fizetési megállapodásban részletezett módon egyenlítheti ki a Díjfizető.
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Díjfizető: a tárgyi létesítmény tulajdonosa/bérlője.
8.1

HASZNÁLATI
DÍJTÉTELEK

MELEGVÍZ

SZOLGÁLTATÁSSAL

KAPCSOLATOS

Díjfizető díjtételei:
• használati melegvíz alapdíj
• használati melegvíz hődíj
• használati melegvíz készítéshez felhasznált hidegvíz- és csatornadíj

8.1.1. Alapdíj
A távhőszolgáltatás alapdíja, a tüzelőanyag költségén kívüli összes olyan költség fedezete, mely a távhőszolgáltatói és távhőtermelői tevékenység érdekében merül fel. Az alapdíj a távhőszolgáltatás folyamatos igénybevételének lehetőségéért és a távhőszolgáltatás
igénybevételéért fizetendő egy légköbméterre megállapított éves díj, melyet a Felhasználó
1/12-ed részben, havonta fizet. Mértéke: Ft/lm3/év
Használati melegvíz alapdíj: Előző költségek használati melegvíz készítésre eső havi
hányada. A melegvíz alapdíját Felhasználó havonta, a szolgáltatás hónapjában számla ellenében fizeti.
Díjfizető a melegvíz alapdíjat a saját tulajdonában lévő épületrész fűtött légtérfogata után
fizeti meg.
A melegvíz alapdíj számlázásának alapja: ……………lm3

8.1.2. Hődíj
A hődíj a Felhasználó által vételezett (felhasznált) és mérés szerint meghatározott, egységnyi hőmennyiség (1 GJ) mindenkori díjtétele alapján megállapított érték.
A használati melegvízkészítés céljára felhasznált hőmennyiség felhasználónkénti meghatározása az egyes hőközpontokban 1 m3 közműves ivóvíz felmelegítéséhez szükséges hőmennyiség, illetőleg a távhőszolgáltatónál 1 m3 közműves ivóvíz felmelegítéséhez átlagosan szükséges hőmennyiség és a mérőórán mért víz m 3 szorzata alapján történik. A részfizetéses hónapokban a használati melegvíz hőmennyiségét Várpalota város Önkormányzatának távhőszolgáltatásról szóló rendeletében meghatározott szorzóval GJ mennyiségben kell kimutatni és Ft/GJ díjjal kell számlázni.
Elszámolási időszakon belül eső hónapokra részszámlák kerülnek kiadásra, amelyek részteljesítési vízmennyiségeket tartalmaznak. A részteljesítési vízmennyiségek a felhasználás
előző elszámolási időszakának átlagos havi mennyisége alapján kerülnek meghatározásra,
illetve a Felhasználó kérésére egyedileg is meghatározható.
Szolgáltató a Felhasználó felé történő külön bejelentés nélkül jogosult évente egy alkalommal a melegvíz-szolgáltatás hőközponti elszámolásának alkalmazására. A használati
melegvíz készítéshez felhasznált hőmennyiség felhasználókra történő leosztása az elszámolási időszakban felhasznált melegvíz mennyiségi aránya szerint történhet.

8.1.3. Távhőszolgáltatással kapcsolatos egyéb díjak:
•

Víz- és csatornadíj:
A használati melegvíz készítéséhez felhasznált közműves ivóvíz mennyiségének elszámolása a lakások melegvíz mérőinek április, augusztus és december hó végén leolvasott
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számláló állásainak figyelembe vételével történik. Az elszámolás a májusi, a szeptemberi
és a januári számlákban realizálódik.
A használati melegvíz előállításához felhasznált hálózati hidegvíz díja a Bakonykarszt
Zrt. vízszolgáltató hatályos díjai alapján, csatorna-használattal együtt kerül megállapításra. A melegvíz-felhasználás utáni víz- és csatornadíjat a távhőszolgáltató a felhasználók felé tovább számlázza.
•

Pótdíj:
A felhasználó vagy a díjfizető Várpalota város Önkormányzata Képviselő-testületének
rendeletében meghatározott mértékű pótdíjat köteles fizetni, ha:
o a Tszt. 49. § (2) bekezdésének c), d), f) és g) pontjaiban szabályozott szerződésszegést
valósít meg.
• Díjvisszatérítés:
A távhőszolgáltató köteles a felhasználó, vagy díjfizető részére a szerződésben meghatározott alapdíj – szüneteltetés időtartamával arányos részét – visszatéríteni, ha felróható
magatartása folytán a távhőszolgáltatás megszűnik, vagy azt a Tszt.40-41. §-okban foglaltakon túlmenően szünetelteti vagy korlátozza.

9 Szerződésszegés
9.1.

Szolgáltató részéről:
Szerződésszegést követ el a távhőszolgáltató, ha
a. a melegvíz szolgáltatást a közszolgáltatási szerződés szerinti időpontban nem kezdi
meg;
b. a használati melegvizet nem a közszolgáltatási szerződésben meghatározott, illetőleg
nem a tőle elvárható módon szolgáltatja;
c. a használati melegvíz Felhasználó részére történő szolgáltatását nem hitelesített mérőeszköz használatával végzi;
d. a használati melegvíz előre tervezhető munkák miatti szüneteltetéséről a Felhasználót
az Üzletszabályzatban vagy a szerződésben előírt módon és időben nem értesíti;
e. felróható magatartása folytán a melegvíz-szolgáltatás megszűnik, vagy azt a Tszt. 4041. §-okban foglaltakon túlmenően szünetelteti vagy korlátozza;
f. a melegvíz-szolgáltatás felfüggesztése esetén a felfüggesztési ok megszüntetésére vonatkozó írásbeli értesítése kézhezvételét követő munkanapon a Felhasználó részére a
távhőszolgáltatást nem kezdi meg.

9.2.

Szerződésszegés a Felhasználó részéről:
Szerződésszegést követ el a Felhasználó, ha:
a. a használati melegvíz folyamatos és biztonságos szolgáltatását, illetőleg más felhasználó vagy díjfizető szerződésszerű melegvíz vételezését zavarja vagy veszélyezteti;
b. a mérőeszközt vagy a mérőeszköz hitelességét tanúsító jelet vagy plombát megrongálja, eltávolítja vagy ezek sérülését, illetve hiányát a távhőszolgáltatónak haladéktalanul nem jelenti be;
c. a mérőeszköz befolyásolásával vagy megkerülésével – ideértve a mérőeszköz vagy
annak hitelességét tanúsító jel megrongálását és eltávolítását is – melegvizet vételez;
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d. a melegvíz díját nem vagy nem a szerződésben meghatározott időben fizeti meg;
e. a melegvízmérő óra leolvasását, karbantartását, javítását, cseréjét akadályozza;
f. a korlátozási rendelkezéseknek nem tesz eleget;
A közszolgáltatási szerződés megszegésének következményei:

9.3.

-

díjvisszatérítés, illetőleg pótdíjfizetés;
kötbér;
kártérítés;
csökkentett mértékű szolgáltatás;
távhőszolgáltatás felfüggesztése;
közszolgáltatási szerződés felmondása.

a. Ha a Felhasználó/Díjfizető a Tszt. 49. § (2) bekezdésének c), d), f) és g) pontjaiban
szabályozott szerződésszegést, vagy egyéb módon szabálytalan vételezést valósít meg,
a szolgáltatás díján felül pótdíjat köteles fizetni, valamint részére a helyi önkormányzati rendelet 1. sz. mellékletében szereplő lakásnagyság szerint meghatározott átalánynak megfelelő melegvíz-felhasználást kell számlázni.
b. A pótdíj mértékét és a díjvisszatérítésre vonatkozó rendelkezéseket a távhőszolgáltatásra vonatkozó önkormányzati díjrendelet tartalmazza.
c. A díjvisszatérítés, a pótdíj és a kötbér megfizetése nem mentesít az okozott kár megtérítése alól.
d. A Felhasználó az általa üzemeltetett berendezésének minden olyan hibájából, amely a
melegvíz kiáramlását, vagy a szolgáltatás biztonságát, folyamatosságát veszélyezteti,
a hiba elhárításáig a melegvíz vételezésből kizárható.
e. Kizárási feltétel lehet az is, ha a Felhasználó a szolgáltatás díját a Szolgáltató többszöri
felszólítására sem egyenlíti ki. Ebben az esetben a használati melegvíz-szolgáltatási
célú távhőszolgáltatás teljes mértékben megszüntethető.
f. A melegvíz-szolgáltatás felfüggesztésével, valamint a felfüggesztés megszüntetésével
felmerült költségeket a Szolgáltató jogosult a szerződésszegés elkövetőjére áthárítani.
g. Ha a Felhasználó, illetőleg a Díjfizető a melegvíz-szolgáltatás felfüggesztése okának
megszüntetéséről a Szolgáltatót írásban értesítette, az értesítés kézhezvételét követő
munkanapon a melegvíz-szolgáltatást meg kell kezdeni.
h. A Szolgáltató köteles a Felhasználó/Díjfizető részére a melegvíz alapdíjának arányos
részét visszatéríteni, ha a melegvíz-szolgáltatás felfüggesztése esetén a felfüggesztési
ok megszüntetésére vonatkozó írásbeli értesítés kézhezvételét követő munkanapon a
Felhasználó részére a melegvíz-szolgáltatást nem kezdi meg.
10 A távhőszolgáltatás szüneteltetése, korlátozása
10.1

A Szolgáltató jogosult az élet-, egészség- vagy a vagyonbiztonság veszélyeztetése, a
szolgáltatói berendezés üzemzavara esetén, valamint más módon el nem végezhető
munkák elvégzéséhez a távhőszolgáltatást a szükséges legkisebb felhasználói körben
és időtartamban szüneteltetni.
Az előre tervezhető karbantartási, felújítási munkát az év május 16. napja és szeptember 14. napja között kell elvégezni. A munkálatokról, azok megkezdésének és várható
befejezésének időpontjáról a felek kötelesek egymást nyolc (8) nappal korábban
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írásban (épületekben kifüggesztett hirdetményben, helyi médiában) tájékoztatni. Eltérő megállapodás hiányában a Szolgáltató a munkát köteles 8 napon belül befejezni.
A váratlan meghibásodás miatt szükséges munkát a felek – egymás egyidejű írásbeli
értesítése mellett – a lehető legrövidebb időn belül végzik el. A felek a munkálatok
lehető legrövidebb időn belüli elvégzése érdekében minden tőlük elvárható együttműködést, információt és segítséget megadnak egymásnak.
A Szolgáltató jogosult Várpalota Város Önkormányzatának távhőszolgáltatásról szóló
rendeletében foglaltak szerint

10.2

•
•

országos tüzelőanyag-hiány miatti termeléskiesés esetén, vagy
környezetvédelmi érdekből

a szolgáltatást korlátozni.
A korlátozás bevezetéséről és annak okairól a Szolgáltató Várpalota Város Önkormányzatát köteles tájékoztatni.
Lakossági felhasználó korlátozására akkor kerülhet sor, ha az egyéb felhasználó korlátozása után az még szükséges.

10.3

Korlátozás esetén a Szolgáltató köteles a hírközlő eszközökön keresztül a Felhasználókat tájékoztatni a korlátozás szükségességéről és várható időtartamáról.

10.4

11 Az általános közszolgáltatási szerződés módosítása, felmondása
A közszolgáltatási szerződést a Felek közös megegyezéssel bármikor módosíthatják és felmondhatják.
11.1 Szerződés felmondása a Felhasználó részéről:
A közszolgáltatási szerződést a felhasználó 30 napos felmondási határidőre, írásban jogosult felmondani.
A Szolgáltató 15 napon belül írásban köteles a felmondás feltételeiről, az előírt eljárásról
a Felhasználót tájékoztatni.
A szerződés megszüntetésének alábbi együttes feltételei vannak:
•

A melegvíz-szolgáltatás megszüntetéséhez a távhővel ellátott épület tulajdonosi
közössége az összes tulajdoni hányad szerinti legalább négyötödös szavazattöbbségű határozatával hozzájárul és ezt írásban nyilatkozza.

•

Az épületben vagy épületrészben a távhőellátással azonos komfortfokozatú hőellátást valósítanak meg.

•

A szerződés felmondása nem okoz jelentős kárt az épület többi tulajdonosa számára és nem korlátozza mások tulajdonosi, használói és bérlői jogait.

•

A melegvíz-szolgáltatást megszüntető Felhasználó viseli azokat a költségeket,
amelyek a felhasználói berendezéseknek a szolgáltatás igénybevételének megszüntetésével összefüggésben szükséges, műszaki átalakításával merülnek fel.

•

A szolgáltatás megszüntetését a meglévő rendszer műszaki megoldása lehetővé
teszi és az nem ütközik egyéb jogszabályba.

A műszaki feltételeket a felmondás elfogadásával egy időben állapítja meg a szolgáltató.
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11.2 Szerződés felmondása a távhőszolgáltató részéről:
A szerződést a távhőszolgáltató a következő esetekben mondhatja fel:
-

tudomást szerez arról, hogy a vele szerződéses viszonyban álló Felhasználó a távhő
vételezését a felhasználói helyen megszüntette. Ez azonban nem mentesíti a Felhasználót a tárgyévi alapdíj megfizetésétől;

-

ha a Felhasználó, illetőleg Díjfizető a távhő folyamatos és biztonságos szolgáltatását, illetőleg más felhasználó vagy díjfizető szerződésszerű távhővételezését zavarja
vagy veszélyezteti;

-

a távhő díját nem vagy nem a szerződésben meghatározott időben fizeti meg.

A közszolgáltatási szerződés felmondását írásban kell közölni. A közszolgáltatási szerződésnek a távhőszolgáltató által a Tszt. 49. § (2) bekezdés b) és e) pontjaiban meghatározott szerződésszegésen alapuló felmondása esetén a távhőszolgáltató értesíti a felhasználót, a díjfizetőt és a távhővel ellátott ingatlan tulajdonosát.
11.3 A szerződés felmondása és a szerződés módosítása esetén a Felhasználó vagy Díjfizető
díjfizetési kötelezettsége abban az időpontban szűnik meg, amikor a Felhasználó a jogszabályi feltételeket teljesítette, a távhő bármilyen módon való igénybevételét megszüntette.
12 Ügyfélszolgálat
Ügyfélszolgálati helyek, ügyfélfogadási idők
A várpalotai és inotai fűtőmű vonatkozásában a diszpécserszolgálat elérhetősége:
Telefon: +36 88/479-018 (naponta 0 – 24 óráig)
E-mail: vezenylo@vpkozuzem.hu
Telephely címe: 8100 Várpalota, Hétvezér u. 6.
Ügyfélszolgálati iroda:
- Címe: Várpalotai Közszolgáltató Nonprofit Kft. Várpalota, Fehérvári út 7.
- Ügyfélszolgálat telefonszáma: +36 88/592-113, 88/592-114
- Ügyfélfogadás:
Pénztár:
Nyitva tartás:
Telefonszám:

Hétfő, kedd, csütörtök, péntek: 7:00 – 15:00 óráig
Szerda: 7:00 – 19:00 óráig
Hétfő, kedd, csütörtök, péntek: 6:00 – 14:00 óráig
Szerda: 6:00 – 19:00 óráig
+36 88/479-017

13 A közszolgáltatási szerződésben nem szabályozott kérdések, jogszabályváltozások, tájékoztatás
E közszolgáltatási szerződésben használt fogalmi meghatározásokra és a benne nem szabályozott kérdésekben a Távhőszolgáltató Üzletszabályzata, valamint az alábbi jogszabályok előírásai irányadóak:
1. a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény,
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2. a távhőszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII.
15.) Korm. rendelet,
3. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 3/2015. (II. 24.)
önkormányzati rendelete a távhőszolgáltatásról,
4. a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény,
5. a lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény,
6. a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény.
Amennyiben a szerződés érvényességének ideje alatt az előbbi 1. – 6. pontokban felsorolt
jogszabályok módosulnak, a Szolgáltató jogosult a szerződésben foglaltak helyett az új
jogszabályi rendelkezéseket alkalmazni.
Ezen szerződés 2 példányban készült, melyből 1 példány a Felhasználót, 1 példány a Szolgáltatót illet
meg.
Várpalota, …………………………………

……………………………….
Szolgáltató

……………………………..
Felhasználó
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25.7

7. sz. melléklet Egyedi közszolgáltatási szerződés egyéb célú felhasználóval fűtésszolgáltatás esetén

…………………………………számú

EGYEDI KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS
távfűtési szolgáltatásra
(Nem háztartási fogyasztóknál történő elszámolás esetén)

1. Amely létrejött egyrészről:
• Várpalotai Közszolgáltató Nonprofit Kft.
• székhelye: 8100 Várpalota, Fehérvári út 7.
• Cégjegyzék száma: 19-09-505188
• KSH száma: 11943972-3530-113-19
• Adószáma: 11943972-2-19
• Képviseli: Horváth Tamás József ügyvezető, mint Szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató)
másrészről:
• ……………………………………………………………………………
• cím: (székhelye):………………………………………………………....
• KSH száma:………………………………………………………………
• Adószáma:………………………………………………………………..
• Képviseli: ………………………………………………………………..
mint Felhasználó és Fizető (továbbiakban: Felhasználó)
között, az alulírt helyen és napon az alábbi feltételek szerint:
2. A szerződés tárgya:
A Szolgáltató kötelezettséget vállal, hogy a szerződésben foglalt feltételekkel a Felhasználó
számára folyamatosan és biztonságosan olyan mennyiségű hőenergiát szolgáltat, amennyi a
felhasználói berendezések üzemképes és biztonságos állapota mellett a Felhasználó igényének – a közszolgáltatási szerződésben rögzített legnagyobb lekötött hőteljesítmény mértékéig
– megfelel. A Felhasználó arra vállal kötelezettséget, hogy a távhőenergiát a szerződésben
foglaltak szerint vételezi és annak ellenértékét a szerződésben meghatározott ütemezés szerint
rendszeresen megfizeti.
A szolgáltatás és vételezés megkezdésének időpontja:………………………………….
3. A felhasználási hely (az épület vagy épületrész, amelynek távhővel történő ellátására e szerződést a felek megkötik) megnevezése és címe, helyrajzi száma:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
A díjfizető neve: ………………………………………………………………………
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A díjfizető címe: ………………………………………………………………………
4. A távhőellátás módja
A Szolgáltató hőátalakítással megvalósuló távhőenergia szolgáltatást végez, mely esetben a
távhőt a hőátalakító berendezés működtetésével a felhasználói vezetékhálózat hőhordozó közegét felmelegítve adja át a Felhasználónak.
A Szolgáltató a felhasználási hely ellátásaként fűtési célú távhőszolgáltatást teljesít.
4.1. E közszolgáltatási szerződéssel a Szolgáltató arra vállal kötelezettséget, hogy akkora
hőteljesítményt biztosít az átadási ponton, amennyi a fenti szolgáltatás teljesítéséhez a
felhasználási hely ellátásához szükséges. Biztosítja a tulajdonában lévő berendezések és
hőközpontok megfelelő, biztonságos üzemeltetését, fenntartását.
4.2. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató előbbi kötelezettségének csak megfelelő állapotban lévő felhasználói berendezésekkel tud eleget tenni.
5. Felhasználási hely műszaki adatai:
a.
b.
c.
d.

Felhasználási hely azonosítója:
………………………..
A felhasználási hely összes légtérfogata:………………………. lm3
Összes lekötött órai csúcsteljesítmény igény:………………………. kW
Hőhordozó közeg: változó tömegáramú forróvíz

6. Hőközpont adatai:
a. A felhasználási helyet ellátó hőközpont megnevezése, címe:....................................
…………………………………………………………………………………………...
b.
c.
d.
e.
f.

A hőközpont tulajdonosa:…………………………………………………………
A hőközpont üzemeltetője: …………………………………………………………
Hőhordozó közeg: változó tömegáramú forróvíz
A távhőszolgáltató által biztosított legnagyobb hőteljesítmény: ……………. kW
Éves hőmennyiség: ……………….. GJ

7. A fűtési hőenergia mérése
A szolgáltatott, illetve vételezett hő mennyiségét Szolgáltató a hőfogadóban elhelyezett,
MKEH által hitelesített hőmennyiségmérővel méri, melynek adatait az 1. sz. melléklet tartalmazza. A hiteles hőmennyiségmérő felhasználó felőli oldala a távhőszolgáltatás átadás-átvételi helye. A mérőberendezés bontatlanságát biztosító plombák épségéről, valamint a mérőberendezések állagmegóvásáról a Felhasználó köteles gondoskodni.
7.1. Szolgáltató a hőmennyiségmérőt havonta leolvassa és ellenőrzi, valamint meggyőződik
zavartalan működéséről.
7.2. Szolgáltatói hőközpontból ellátott egyéb célú felhasználók fűtési hőenergia elszámolása
havonta történik, az épületek hőfogadóiban felszerelt hitelesített hőmennyiség-mérőknek a hónap utalsó 5 napjában leolvasott számláló állása alapján.
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7.3. Felhasználói hőközpontból ellátott egyéb célú felhasználók hőenergia elszámolása havonta történik a hőközpont primerköri hitelesített hőmennyiség-mérőjének a hónap
utolsó 5 napjában leolvasott számláló állása alapján.
7.4. A hőmennyiségmérő adatait az 1. sz. melléklet tartalmazza.
7.5. Mérési hiányosság, valamint hibás mérő esetén a méretlen időtartam alatt a szolgáltatott,
illetve a vételezett távhő mennyiségét – egyéb megállapodás hiányában – az előző év
azonos időszakában mért hőmennyiség azonos szolgáltatási, illetve vételezési körülményekre történő korrekciójával kell meghatározni. Ilyen időszak hiányában a meghibásodás elhárítását követő, vagy a meghibásodás időpontját megelőző, legalább egy hónap
hőfelhasználása képezi a korrekció alapját. Jelentősebb időjárási különbség esetén azonos külső átlag-hőmérséklet melletti mért fogyasztást kell időegységre visszaszámolni
és a méretlen időtartamra vonatkoztatni.
8. Mérőműszer ellenőrzése
8.1. Szolgáltató a felszerelt hőmennyiségmérőt a jogszabályban előírt időszakonként hitelesítteti. Az elszámolási számlálóállás leolvasása a tárgyhó végén a Felhasználó és a Szolgáltató képviselőjével közösen történik.
8.2. Felhasználó a Szolgáltató üzemeltetésében lévő mérő ellenőrzését írásban bármikor kérheti. Ha a Felhasználó által ellenőrizni kért mérő hibás, a felmerülő költség a Szolgáltatót, ellenkező esetben a Felhasználót terheli. Nem hibás a mérő, ha az ellenőrzéskor az
előírásokban foglalt hibahatáron belül mér.
8.3. Amennyiben Felhasználó a hőmennyiségmérő zavarát észleli, Szolgáltató felé 8 napon
belül bejelentésre köteles. A hőmennyiségmérő karbantartása és hitelesítése Szolgáltató
terheli, az általa észlelt hibát a Felhasználónak bejelenti.
8.4. A mérőcserét Szolgáltatónak a Felhasználó aláírásával jegyzőkönyvezni kell, melynek
egy példánya csatolandó az 1. sz. melléklethez. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a
le- és felszerelt mérő adatait, számlálóállásait és a cserélés időpontját.
9. A szolgáltatás átadás – átvételi helye: a csatlakozási pont
10. Üzemvitellel kapcsolatos megállapodások:
10.1 A Szolgáltató hozzájárul, hogy a Felhasználó a rendelkezésre álló műszaki adottságokon
belül a hőfogyasztást szabályozza.
10.2 A Szolgáltató jogosult a Felhasználó vételezését a felhasználói berendezés állapotát a
felhasználási helyen ellenőrizni. Az ellenőrzés során tett megállapításról a felek bármelyikének kérésére közös jegyzőkönyvet kell felvenni.
10.3 A Felhasználó tulajdonában lévő berendezéseken átalakítási, bővítési munkát csak a
Szolgáltató által műszaki, biztonságtechnikai szempontból felülvizsgált tervek alapján
végezhet. A munkák megkezdését Felhasználó köteles Szolgáltatónak előzetesen írásban bejelenteni.
10.4 A Felhasználó köteles folyamatosan gondoskodni arról, hogy a tulajdonában lévő berendezések alkalmasak legyenek a hőenergia fogadására. Az alkalmassági-, vagy üzemeltetési hiányosságokból eredő károkat Felhasználó viseli.
Ha a Felhasználó kezelésében lévő berendezések műszaki állapota és színvonala a biztonságos és gazdaságos üzemeltetést veszélyezteti, a többi fogyasztó érdekében Szolgáltató a hiányosságok megszüntetésére szólítja fel Felhasználót. Amennyiben a
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felszólítást követően Felhasználó határidőre a szükséges intézkedések megtételét elmulasztja, a fogyasztásból – a hiányosságok megszüntetéséig – kizárható.
10.5 A Szolgáltató feladata, hogy a tulajdonában lévő berendezések üzemképes állapotban
tartásáról (felújításáról, karbantartásáról) és működéséről folyamatosan gondoskodjon,
a szolgáltatás teljesítését akadályozó és tudomására jutott hiba elhárítását vagyont, vagy
életet veszélyeztető esetben azonnal, egyéb esetekben 4 órán belül megkezdje és azt a
lehető legrövidebb időn belül befejezze.
10.6 Felhasználó a hőfogadó szolgáltatói tulajdont képező szerelvényeinek, mérőinek és szabályozóinak hozzáférését mindenkor biztosítani köteles, hogy saját tulajdonú berendezéseiket ellenőrizhessék, azokon karbantartást, esetleg cseréjét elvégezzék.
10.7 Felhasználó gondoskodik a leosztott ágak, strangok beállításának, vagy szabályozásának szükségéről. A beállítatlanság és szabályozhatatlanság nem lehet Felhasználói panasz alapja.
10.8 Az épület (épületrészek) fűtési és melegvíz hálózatának ürítése és töltése a Szolgáltató
kizárólagos joga, amelyet a felhasználói berendezések élet-, vagy vagyonbiztonságot
veszélyeztető meghibásodása esetén az épületrész tulajdonosa (Díjfizető), vagy a Felhasználó képviselője, vagy a jelen szerződés szerinti Megbízott a Távhőszolgáltató diszpécserszolgálatán a 88 479-018 telefonszámon jelenthet be. Az ürítés és visszatöltés térítésköteles.
10.9 Egyéb esetekben az épület (épületrészek) ürítését az épületrész tulajdonosa (Díjfizető)
és a Felhasználó képviselője, vagy a jelen szerződés szerinti Megbízott együttesen, írásban rendelheti meg a Távhőszolgáltatótól. Az ürítés és visszatöltés térítésköteles, a Szolgáltató által közzétett mindenkor érvényes díj alkalmazásával. A Szolgáltató a díj megváltoztatásának jogát fenntartja. A szolgáltatás díját a szolgáltatást megrendelő a Szolgáltatónak köteles megtéríteni.
10.10 A szolgáltatás teljesítése során a Szolgáltató feladata a megfelelő tömörségű szivárgásmentes épületfűtési hálózat üzemeltetéséhez szükséges feltöltöttség biztosítása és a központi légtelenítés elvégzése. Központi légtelenítő az a berendezés, mely legalább egy
felszálló vezeték légtelenítését szolgálja, az épület közös területén van és közvetlen hozzáférhetősége mindenkor biztosított.
11. Tulajdoni határok a hőfogadóban:
11.1 A Felhasználó hőfelhasználási építményében Szolgáltatói tulajdont képez az előremenő
és visszatérő közös fűtővezeték az osztókon lévő alap elzárókig bezárólag, valamint a
hőmennyiségmérő és tartozékai, melyeket szolgáltató hitelesíttet és cserél.
Felhasználói tulajdon: fenti elzárószerelvények fogyasztó felé eső oldala. E szerelvényektől kezdve az épületen belüli fűtési és használati melegvíz rendszer.
Tételesen:
•
•
•
•
•
•
•

a hőfogadók csatlakozási pont utáni szerelvényei
fűtési csővezeték hálózat
fűtőtest az elzáró és szabályozó szerelvényekkel együtt
használati melegvíz- és cirkulációs hálózat
kifolyók és ehhez kapcsolódó szerelvények
a fűtési költségmegosztók
légtelenítők

A felhasználói berendezések üzemeltetése, karbantartása, felújítása a felhasználók feladata.
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12. Vételezés
Fűtési időszak a szeptember 15. és május 15. napja közötti időszak. A fűtési idény október 15.
és április 15. közötti időszak.
A fűtési időszakban a Szolgáltatónak rendelkezésre állási kötelezettsége van, ezen belül a fűtési idényben fűtési kötelezettsége van.
Szeptember 15 – október 15. és április 15 – május 15. között a Szolgáltató abban az esetben
indítja el, illetve állítja le a fűtésszolgáltatást, amennyiben a Felhasználó képviselője, vagy a
jelen szerződésben megnevezett Megbízott azt írásban a távhőszolgáltatónak bejelenti. A Felhasználóval kötött eltérő tartalmú megállapodás hiányában a Szolgáltató kérés nélkül akkor
indíthatja el a fűtési szolgáltatást, ha a külső hőmérséklet három napon keresztül a +12 oC,
vagy egy napon a +10 oC napi átlagot nem haladja meg. Kérés nélkül megszünteti a fűtési
szolgáltatást, ha a külső hőmérséklet napi átlaga a +15 oC-ot meghaladja.
13. Szolgáltatási díj és számlázási rend
Számlakészítés, fizetési kötelezettség havonta történik és áll fenn.
A külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díját – mint legmagasabb hatósági
árat – a hatósági ár szerkezetét és alkalmazási feltételeit a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal javaslatának figyelembevételével a miniszter rendeletben állapítja meg.
(Tszt. 57/D. § (1) bekezdés).
A távhőszolgáltató által a külön kezelt intézménnyel kötött közszolgáltatási szerződésben a
hatósági árnál magasabb árat érvényesen kikötni nem lehet.
A hatósági árnak a közszolgáltatási szerződés megkötése után bekövetkező változása esetén a
megváltozott hatósági ár az érvényes közszolgáltatási szerződés részévé válik, a felek azonban
az új ártól lefelé – közös megegyezéssel – eltérhetnek.
A hatósági ármegállapítással kapcsolatos eljárási szabályokról a Tszt. 57/D, E, F §-ai rendelkeznek.
Az egyéb célú felhasználó hődíját a rászámított tüzelőanyag-költség, valamint az értékesített
hő hányadosa adja meg. Mértéke: Ft/GJ.
Az egyéb célú felhasználók módosított díjtételeit távhőszolgáltató az önkormányzat képviselő-testületének tájékoztatásképpen bemutatja.
A távhőszolgáltató a megváltoztatott távhőszolgáltatási díjakat hatályba lépésük előtt a helyi
információs kiadványban, saját honlapján és a kiküldött számlalevélben köteles közzé tenni.
13.1 Díjtételek
Alapdíj:
A távhőszolgáltatás alapdíja a tüzelőanyag költségén kívüli összes olyan költség fedezete,
mely a távhőszolgáltatói és távhőtermelői tevékenység érdekében merül fel. Az alapdíj, illetve
teljesítménydíj a távhőszolgáltatás folyamatos igénybevételének lehetőségéért és a távhőszolgáltatás igénybevételéért fizetendő egy légköbméterre, illetve 1 kW egységre megállapított
éves díj, melyet a Felhasználó 1/12-ed részben, havonta előre fizet.
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Külön kezelt intézményeknek alapdíj költségét az alapdíj és a fűtött légtérfogatok szorzataként vagy az alapdíj és a szerződött legnagyobb teljesítmény szorzataként kell meghatározni.
Mértéke: Ft/lm3/év vagy Ft/kW/év.
Az egyéb célú felhasználóknak alapdíj költségét az alapdíj és a fűtött légtérfogatok szorzataként vagy az alapdíj és a szerződött legnagyobb teljesítmény szorzataként kell meghatározni.
Mértéke: Ft/lm3/év vagy Ft/kW/év.
A Felhasználó a jelen szerződésben lekötött hőteljesítménynek, vagy a felhasználási hely légtérfogatának megfelelő éves alapdíját akkor is köteles a távhőszolgáltató részére megfizetni,
ha távhőt nem vételezett. Meg kell fizetni az alapdíjat akkor is, ha a távhőszoláltató a Tszt.
51. § (3) bekezdésének a) és b) pontjaiban szabályozott jogaival élve a távhőszolgáltatást felfüggesztette, továbbá a szerződés megszűnéséig abban az esetben is, ha a távhőszolgáltató a
szerződést a Tszt. 38. § (7) bekezdése alapján felmondta.
Hődíj
A hődíj a felhasználó által vételezett (felhasznált) és mérés szerint meghatározott, egységnyi
hőmennyiség (1 GJ) mindenkori díjtétele alapján megállapított érték.
A felhasznált hőenergia díjának elszámolása és beszedése számla alapján havonta történik,
közös számláló leolvasás útján és a teljesítést követően.
Fizetési feltétel: Díjfizető a számlákat az azon feltüntetett határidőig, tárgyhónapban köteles
kiegyenlíteni. Késedelmes teljesítés esetén a Szolgáltató a mindenkori jegybanki alapkamatot,
mint késedelmi kamatot jogosult felszámítani. Nemfizetés esetén a fogyasztói helyen a szolgáltatás felfüggeszthető.
Pótdíj
A Felhasználó vagy a Díjfizető Várpalota város Önkormányzata Képviselő-testületének rendeletében meghatározott mértékű pótdíjat köteles fizetni, ha:
• a lekötött csúcsteljesítményt folyamatosan 30 percnél hosszabb időtartamon keresztül
túllépi,
• a Tszt. 49. § (2) bekezdésének c), d), f) és g) pontjaiban szabályozott szerződésszegést
valósít meg.
Díjvisszatérítés:
A távhőszolgáltató köteles a felhasználó, vagy díjfizető részére a szerződésben meghatározott alapdíj – szüneteltetés időtartamával arányos részét – visszatéríteni, ha felróható
magatartása folytán a távhőszolgáltatás megszűnik, vagy azt a Tszt.40-41. §-okban foglaltakon túlmenően szünetelteti vagy korlátozza.
14. Szerződésszegés
a.) Szerződésszegés a távhőszolgáltató részéről:
Szerződésszegést követ el a távhőszolgáltató, ha
-

-

a hőenergia szolgáltatást a közszolgáltatási szerződés szerinti időpontban nem kezdi
meg;
a hőenergiát nem a közszolgáltatási szerződésben meghatározott, illetőleg nem a
tőle elvárható módon szolgáltatja;
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a távhő felhasználó részére történő szolgáltatását nem hitelesített mérőeszköz használatával végzi;
a távhőszolgáltatás előre tervezhető munkák miatti szüneteltetéséről a felhasználót
az üzletszabályzatban vagy a szerződésben előírt módon és időben nem értesíti;
felróható magatartása folytán a távhőszolgáltatás megszűnik, vagy azt a Tszt. 4041 §-okban foglaltakon túlmenően szünetelteti vagy korlátozza;
a távhőszolgáltatás felfüggesztése esetén a felfüggesztési ok megszüntetésére vonatkozó írásbeli értesítése kézhezvételét követő munkanapon a felhasználó részére
a távhőszolgáltatást nem kezdi meg.

-

b.) Szerződésszegés a Felhasználó, Díjfizető részéről:
Szerződésszegést követ el a Felhasználó, illetőleg Díjfizető, ha:
- a szerződésben meghatározott hőteljesítményt túllépi;
- a távhő folyamatos és biztonságos szolgáltatását, illetőleg más felhasználó vagy
díjfizető szerződésszerű távhővételezését zavarja vagy veszélyezteti;
- a mérőeszközt vagy a mérőeszköz hitelességét tanúsító jelet vagy plombát megrongálja, eltávolítja vagy – amennyiben a mérőeszköz olyan helyiségben van elhelyezve, amelybe a fogyasztó állandó bejutása, illetve felügyelete biztosított – ezek
sérülését, illetve hiányát a távhőszolgáltatónak nem jelenti be;
- a mérőeszköz befolyásolásával vagy megkerülésével – ideértve a mérőeszköz vagy
annak hitelességét tanúsító jel megrongálását és eltávolítását is – távhőt vételez;
- a távhő díját nem vagy nem a szerződésben meghatározott időben fizeti meg;
- a korlátozási rendelkezéseknek nem tesz eleget;
- a távhő vételezését nem a Tszt. 38. § (2), (4), illetve (5) bekezdésében foglalt feltételekkel szünteti meg.
c.) A közszolgáltatási szerződés megszegésének következményei:
-

díjvisszatérítés, illetőleg pótdíjfizetés;
kötbér;
kártérítés;
csökkentett mértékű szolgáltatás;
távhőszolgáltatás felfüggesztése;
közszolgáltatási szerződés felmondása.

A pótdíj mértékét és a díjvisszatérítésre vonatkozó rendelkezéseket a távhőszolgáltatásra vonatkozó önkormányzati díjrendelet tartalmazza.
A díjvisszatérítés, a pótdíj és a kötbér megfizetése nem mentesít az okozott kár megtérítése alól.
15. A távhőszolgáltatás szüneteltetése, korlátozása
15.1 A Szolgáltató jogosult az élet-, egészség- vagy a vagyonbiztonság veszélyeztetése, a
szolgáltatói berendezés üzemzavara esetén, valamint más módon el nem végezhető
munkák elvégzéséhez a távhőszolgáltatást a szükséges legkisebb felhasználói körben és
időtartamban szüneteltetni.
15.2 Az előre tervezhető karbantartási, felújítási munkát az év május 16. napja és
szeptember 14. napja között kell elvégezni. A munkálatokról, azok megkezdésének és
várható befejezésének időpontjáról a felek kötelesek egymást nyolc (8) nappal korábban
írásban (épületekben kifüggesztett hirdetményben, helyi médiában) tájékoztatni. Eltérő
megállapodás hiányában a Szolgáltató a munkát köteles 8 napon belül befejezni.
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A váratlan meghibásodás miatt szükséges munkát a felek – egymás egyidejű írásbeli
értesítése mellett – a lehető legrövidebb időn belül végzik el. A felek a munkálatok lehető legrövidebb időn belüli elvégzés érdekében minden tőlük elvárható együttműködést, információt és segítséget megadnak egymásnak.
15.3 A Szolgáltató jogosult Várpalota Város Önkormányzatának távhőszolgáltatásról szóló
rendeletében foglaltak szerint
• országos tüzelőanyag-hiány miatti termeléskiesés esetén, vagy
• környezetvédelmi érdekből
a szolgáltatást korlátozni.
A korlátozás bevezetéséről és annak okairól a Szolgáltató Várpalota Város Önkormányzatát köteles tájékoztatni.
15.4 Korlátozás esetén a Szolgáltató köteles a hírközlő eszközökön keresztül a Felhasználókat tájékoztatni a korlátozás szükségességéről és várható időtartamáról.
15.5 A távhőszolgáltatás korlátozásához a felhasználói korlátozási sorrendet Várpalota város
Önkormányzatának távhőszolgáltatásról szóló rendelete tartalmazza, mely szerint Felhasználó besorolása:
……………………………………………………………………………………..
15.6 A távhő vételezését korlátozó eszközök, berendezések beszerzése, felszerelése, üzemeltetése, karbantartása és ellenőrzése, az ezekkel kapcsolatos költségek viselése a távhőszolgáltató kötelessége. (Tszt. 17. §)
16. Az egyedi közszolgáltatási szerződés módosítása
Jelen szerződés módosítását bármely fél a tárgyévet megelőző évben szeptember 15-ig kezdeményezhet. Szolgáltató által készített módosított szerződés tervezetet Felhasználó a kézhezvételtől számított 15 napon belül visszaküldi.
Amennyiben a szerződés érvényességi ideje alatt a távhőszolgáltatási tevékenység jogi szabályozása, illetőleg az ár alkalmazás jogszabályi feltételei megváltoznak, a szerződés változással
érintett részei helyébe az új jogszabály rendelkezései lépnek.
17. Szerződés hatálya, megszüntetése
17.1. Ezen szerződés ………….……………………………….napjától
…………………………………………. ideig tart.

érvényes

és

17.2. A határozott időtartamú egyedi közszolgáltatási szerződést csak rendkívüli felmondással (súlyos szerződésszegés), illetve közös megegyezéssel lehet felmondani.
17.3. A határozatlan időtartamú szerződést felek az év szeptember 30. napjára 6 (hat) hónapi
felmondási idővel mondhatják fel a vonatkozó jogszabályokban foglaltak betartásával.
17.4. Szerződő felek közös megegyezéssel a szerződést bármikor megszüntethetik.
17.5. A műszaki feltételeket a felmondás elfogadásával egy időben állapítja meg a Szolgáltató.
17.6. A közszolgáltatási szerződés felmondását írásban kell közölni. A közszolgáltatási szerződésnek a távhőszolgáltató által a Tszt. 49. § (2) bekezdés b) és e) pontjaiban meghatározott szerződésszegésen alapuló felmondása esetén a távhőszolgáltató értesíti a felhasználót, a díjfizetőt és a távhővel ellátott ingatlan tulajdonosát.
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17.7. A szerződés felmondása és a szerződés módosítása esetén a Felhasználó vagy Díjfizető
díjfizetési kötelezettsége abban az időpontban szűnik meg, amikor a Felhasználó a jogszabályi feltételeket teljesítette, a távhő bármilyen módon való igénybevételét megszüntette, továbbá épületrész leválása esetén a hődíj szétosztására vonatkozóan a szerződés
módosítása megtörtént.
18. Ügyfélszolgálat
Ügyfélszolgálati helyek, ügyfélfogadási idők
A várpalotai és inotai fűtőmű vonatkozásában a diszpécserszolgálat elérhetősége:
Telefon: +36 88/479-018 (naponta 0 – 24 óráig)
E-mail: vezenylo@vpkozuzem.hu
Telephely címe: 8100 Várpalota, Hétvezér u. 6.
Ügyfélszolgálati iroda:
- Címe: Várpalotai Közszolgáltató Nonprofit Kft. Várpalota, Fehérvári út 7.
- Ügyfélszolgálat telefonszáma: +36 88/592-113, 88/592-114
- Ügyfélfogadás:
Hétfő, kedd, csütörtök, péntek: 7:00 – 15:00 óráig
Szerda: 7:00 – 19:00 óráig
Pénztár:
Nyitva tartás:
Telefonszám:

Hétfő, kedd, csütörtök, péntek: 6:00 – 14:00 óráig
Szerda: 6:00 – 19:00 óráig
+36 88/479-017

19. Vegyes rendelkezések
19.1 Üzemzavar esetén intézkedésre jogosult:
• Szolgáltató részéről: területileg illetékes ügyeleti szolgálat (Tel.: 88/479-018)
• Felhasználó részéről: …………………………………………………….
19.2 Szerződő felek megállapodnak abban, hogy ezen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. általános rendelkezései az irányadók.
20. A közszolgáltatási szerződésben nem szabályozott kérdések, jogszabályváltozások, tájékoztatás
E közszolgáltatási szerződésben használt fogalmi meghatározásokra és a benne nem szabályozott kérdésekben a Távhőszolgáltató Üzletszabályzata, valamint az alábbi jogszabályok előírásai irányadóak:
a.) távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény,
b.) a távhőszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.)
Korm. rendelet,
c.) Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 3/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete a távhőszolgáltatásról,
d.) a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény,
e.) a lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény,
f.) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény.
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Amennyiben a szerződés érvényességének ideje alatt az előbbi a.) – f.) pontokban felsorolt
jogszabályok módosulnak, a Szolgáltató jogosult a szerződésben foglaltak helyett az új
jogszabályi rendelkezéseket alkalmazni.
Ezen szerződés 2 példányban készült, melyből 1 példány a Felhasználót, 1 példány a Szolgáltatót illet
meg.
Ezen szerződés a csatolt 1. sz. melléklettel együtt érvényes, melyet felek aláírásukkal láttak el.
Várpalota, …………………………………

……………………………….
Szolgáltató

……………………………..
Felhasználó
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1. sz. melléklet
A Várpalotai Közszolgáltató Nonprofit Kft. és a

……………………………………………………………..
Felhasználó
……………………… számú Egyedi Közszolgáltatási Szerződéséhez

Az elszámolás alapját szolgáló hőmennyiségmérő adatai:
1. Beépítés helye:

……………………………………………………….

2.

Típusa:

……………………………………………………….

3.

Teljesítmény:

……………………………………………………….

4.

Gyártási száma:

……………………………………………………….

5.

Hitelesítési év:

……………………………………………………….

6.

Beszerelés időpontja:

……………………………………………………….

7.

Induló állás:

……………………………………………………….

Hitelesség érvényes:

……………………………………………………….

Hőteljesítmény igény meghatározása:
Külső hőmérséklet:

…………... oC

Belső hőmérséklet:

…………... oC

Összes légtérfogat:

…………… lm3

Lekötött teljesítmény:

…………… kW

Várpalota, …………………………………

……………………………….
Szolgáltató

……………………………..
Felhasználó
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25.8

8. sz. melléklet: Munkavállalási feltételek az épületek szekunder rendszerein végzendő beavatkozásoknál

Az épületen belüli fűtési rendszer a Társasház/Lakásszövetkezet osztatlan közös tulajdona, annak üzemeltetése a tulajdonosi közösség feladata, így az azon végzendő munkákra megrendelést csak a Társasház/Lakásszövetkezet hivatalos fogyasztói képviselőjétől fogad el a távhőszolgáltató. 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 épületben, a lakásokban a felújítási munkák miatti ürítéseket május 16. és augusztus 15. között
tervezetten, az épületen belül előre egyeztetett időpontban, maximum 2 hetes időszakra szükséges elvégeztetni. A Szolgáltató a Felhasználó közös képviselőjének kérésére évente egy alkalommal 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 költségét a Megrendelő/Díjfizető a távhőszolgáltató felé köteles a munka megrendelésekor
kiegyenlíteni a www.vpkozuzem.hu honlapon közzétett, mindenkor érvényes díjak figyelembevételével. 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 (rendelkezésre állási időben) a leürítés – visszatöltés, valamint légtelenítés költségét a Megrendelő/Díjfizető a távhőszolgáltató felé köteles a munka megrendelésekor kiegyenlíteni a www.vpkozuzem.hu honlapon közzétett, mindenkor érvényes díjak figyelembevételével. 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 távhőszolgáltató. A leürítés – visszatöltés, valamint légtelenítés költségét a Megrendelő/Díjfizető a távhőszolgáltató felé köteles a munka megrendelésekor kiegyenlíteni a
www.vpkozuzem.hu honlapon közzétett, mindenkor érvényes díjak figyelembevételével. A munka megkezdésének feltétele a számla kiegyenlítése, mely tartalmazza a leürítés – visszatöltés díját, a légtelenítés és a kiszállás költségét. A fűtési rendszer legfeljebb 6 órát lehet leürített állapotban.
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Illegális leürítés:
Az ürítési tevékenység csak a Felhasználó Képviselőjének vagy a közszolgáltatási szerződésben megjelölt megbízottjának írásbeli engedélyével, a távhőszolgáltató vagy megbízottja által
végezhető.
Amennyiben a távhőszolgáltató illegális leürítést tapasztal, (nem a távhőszolgáltató vagy megbízottja által történt leürítés) abban az esetben a társasház felé kiszámlázza a fűtési szezonban
végzett leürítés – visszatöltés mindenkori díjának a négyszeresét.
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Várpalota, Fehérvári út 7.

Munka megrendelőlap
Fűtési rendszer ürítésének megrendeléséhez szükséges adatok:
Ürítés címe:_______________________________________________________
Ürítés időpontja:____________________________
Töltés időpontja:____________________________
Kérjük, az alábbiakban X-el jelölje a kívánt szolgáltatást!
1. Fűtési rendszer ürítése fűtési időszakon kívül (május 16 – augusztus 15. között)
Díjmentes ürítés: A Felhasználó képviselője évente egy alkalommal kérheti, maximum 14 napos
időszakra.
Díjköteles ürítés: A fűtési rendszer számlázott ürítés esetében legfeljebb 7 napig lehet leürített
állapotban.
2. Fűtési rendszer ürítése rendelkezésre állási időben (április 16 – május 15., augusztus 16 –
október 14. között)
Díjköteles ürítés: A fűtési rendszer rendelkezésre állási időszak alatt legfeljebb 24 órát lehet
leürített állapotban.
3. Fűtési rendszer ürítése fűtési időszakban (október 15 – április 15. között)
Díjköteles ürítés: A fűtési rendszert csak nagyon indokolt esetben lehet leüríteni, pld. hibaelhárítás miatt. A fűtési rendszer legfeljebb 6 órát lehet leürített állapotban.
A fűtési rendszer leürítésének – visszatöltésének és légtelenítésének mindenkor érvényes díjai a
www.vpkozuzem.hu honlapon metalálhatók.

Megrendelő számlázási adatai
Név:____________________________________ Telefonszám:_______________________
Számlázási cím: (Ha eltér a Felhasználási hely címétől):_________________________________
___________________________________________________________________________
Várpalota, 20….. év ………………….hó ……..nap
Megrendelő aláírásával tudomásul veszi, elfogadja a fentieket, és nyilatkozik, hogy a Megrendelőlap hátoldalán szereplő „Fontos tudnivalók az ürítés megrendeléséhez” c. tájékoztatót elolvasta. A Felhasználó
képviselője aláírásával hozzájárul a fenti szolgáltatás megrendeléséhez. Aláírásommal hozzájárulok ahhoz,
hogy a fenti telefonszámot a Várpalotai Közszolgáltató Kft. szolgáltatásaival összefüggő kapcsolattartás
érdekében nyilvántartásában rögzítse.
……………………………….
Megrendelő (cégszerű) aláírása

………………………………
Felhasználó Képviselőjének (cégszerű) aláírása
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Fontos tudnivalók az ürítés megrendeléséhez
Megrendelés bejelentése: A tervezett munka megkezdése előtt minimum 2 munkanappal a megrendelést a távhőszolgáltató részére el kell juttatni az alábbi lehetőségek egyikére:
-

Elektronikusan (e-mail): vezenylo@vpkozuzem.hu

-

Faxon: 88 592 115

-

Személyesen: Várpalotai Közszolgáltató Nonprofit Kft. 8100 Várpalota, Fehérvári út 7. szám alatt
működő távhő ügyfélszolgálatán.

Az ürítési – visszatöltési tevékenységet társaságunk munkatársai munkanapokon 8 és 14 óra között végzik.
Várpalota város Önkormányzati Képviselő-testületének 3/2015. (II.24.) rendelete értelmében Várpalotán
a távhőszolgáltatói vagyon részét képező, a hőközponti, illetve a hőközponthoz tartozó berendezések
működtetése a Várpalotai Közszolgáltató Nonprofit Kft. feladata. Ennek értelmében a jogi és műszaki
lehetőségek figyelembevételével az épületek fűtési hálózatának ürítésére és töltésére csak Társaságunk jogosult.
Szolgáltatás díjának kiegyenlítése: Megrendelő a szolgáltatás díját a Szolgáltató által a Megrendelő
nevére és címére kiállított számla alapján a Várpalotai Közszolgáltató Nonprofit Kft. 8100 Várpalota,
Fehérvári út 7. szám alatt működő pénztárában a munka megkezdése előtt köteles megfizetni. A munka
megkezdésének feltétele a számla kiegyenlítése, mely tartalmazza a leürítés – visszatöltés díját, a légtelenítés és a kiszállás költségét.
Az ürítési tevékenység – mint azt az Üzletszabályzat is tartalmazza – csak a Felhasználó Képviselőjének írásbeli engedélyével végezhető.

