
HATÁROZAT 

A HŐELLÁTÁS FELTÉTELEIRŐL ÉS MÓDJÁRÓL 

(Szabadka Város Hivatalos Lapja 39/2014, 43/2014 és 5/2016 szám) 

  
I ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK  

1. szakasz 

Ezen határozat, a törvénnyel összhangban, rendezi és előírja a hőenergia termelés, mint 
kommunális tevékenység feltételeit és módját Szabadka Város területén (továbbiakban: 
Város), valamint a hőellátás folytonosságát biztosító feltételeket és módozatokat, a 
kommunális tevékenységet végző és a hőenergia vásárló jogait és kötelezettségeit 
(továbbiakban: Vásárló), továbbá e terület felügyeletét.  

2. szakasz 

A hőenergia termelés és elosztás kommunális tevékenységét a Város területén a Szabadkai 
Távfűtőművek Kommunális Közvállalat (továbbiakban: Hőtelep) végzi, melyet a Város e 
tevékenység végzése céljából alapított.  

3. szakasz 

A hőenergia termelés és elosztás kommunális tevékenység, e határozat szellemében, a 
következő energetikai tevékenységeket öleli fel:  

- hőenergia termelés,  

- elosztás és  

- hőenergia ellátás. 

A Hőtelepnek rendelkeznie kell és szükség szerint fel kell újítania az 1. szakaszban leírt 
tevékenységéhez szükséges licenceket.  

4. szakasz  

A Vásárló, e határozat szellemében, minden olyan jogi vagy fizikai személy vagy vállalkozó, 
akinek a Hőtelep szolgáltat, illetve elad hőenergiát.  

1. Fogalmak  

5. szakasz  

Egyes fogalmak, melyek e határozatban alkalmazást nyernek, a következőket jelentik:  

1) az alállomás, olyan berendezések összessége, melyek működésük által biztosítják a 
hőszállítást a Vásárló belső installációiba és berendezéseibe, egyben a hőenergia 
átadásának helye, ahol az elsődlegesről a másodlagos vezetékre történik az energiaátvitel;  



2) a belső hő installációk és berendezések az alállomáshoz csatlakoznak, és különböző 
fűtési módokra használatosak: radiátor-, konvektor- és padlófűtésre, léghevítéses, 
szellőztetéses és egyéb fűtésre;  

3) a mérőhely, az alállomásban foglal helyet, ahol a hőenergiát mérő műszer foglal helyet;  

4) az átadás helye, szabály szerint, a mérőhely, ahol a Hőtelep a hőenergiát a másik 
energetikai szubjektumnak, azaz a Vásárlónak átadja;  

5) az elszámolási hely, az az épület (lakás, üzlethelyiség) amely után a Hőtelep a számlát 
kiállítja;  

6) a hőmennyiségmérő, az a mérőműszer, amely a törvényes feltételek mellett, közvetlenül 
méri a leszállított hőenergiát, amely által történik a Vásárló számára leszállított hőenergia 
elszámolása;  

7) a hőenergia költségelosztója, egy olyan berendezés, mely lehetővé teszi a közös 
mérőórán át leszállított hőenergia fogyasztásának elosztását több, egyazon alállomásra 
kötött, Vásárló között;  

8) az elosztóhálózat, egy berendezések és installációk forróvizes rendszere, melyek szerepe 
a hőenergia Vásárlóhoz juttatása;  

9) az elosztó rendszer, a forróvizes hálózat és az alállomások felszereléseinek összessége;  

10) a rákapcsolódási jóváhagyás, az elosztó rendszerre kérvényezett rákapcsolódás 
nyomán, a Hőtelep által kiadott okirat;  

11) a fűtött nap, a nap azon szakasza, mely során a Vásárló számára hőenergia szállítás 
történik;  

12) a hőátadó közeg, az a fluidum, mely a rendszeren belül keringve a Hőtelep hőforrásain 
felmelegedve, a Vásárló fűtőtesteiben pedig lehűlve, végzi a hőenergia átvitelét. A hőátadó 
fluidum, jelen esetben, a víz;  

13) az elszámolási időszak, azon időszak, melyre a leszállított  hőenergia leolvasása és 
elszámolása vonatkozik;  

14) a fűtött terület, a zárt lakótér vagy üzlethelyiség területe, a padlózat szintjén mérve, 
termikus burokkal övezve, függetlenül attól, hogy rendelkezik-e fűtőtesttel, kivéve a nyitott 
erkélyeket, teraszokat és páholyokat. A fűtött terület mértékegysége a m2;  

15) a beépített teljesítmény, minden fűtőtest és csővezeték összesített hőteljesítménye, a 
tervdokumentációban rögzített névleges hőmérsékleti paraméterek mellett. Az egyes elemek 
beépített teljesítménye az adott elem gyártójától származó dokumentációból ered. A 
beépített teljesítmény mértékegysége a kW.  

16) a kapcsolt teljesítmény, a beépített teljesítmények összege, esetleg a tartalék 
teljesítményekkel együtt, ami az épület és installáció kibővítését célozza, valamint az 
elkerülhetetlen technológiai veszteségeket tartja szem előtt a berendezésekben és a 
csővezetékben. A kapcsolt teljesítmény mértékegysége a kW. 



Az ebben a határozatban alkalmazott további fogalmak azonos értelműek, mint az 
Energetikai törvényben adottak.  

6. szakasz  

A Hőtelep köteles energetikai tevékenységét a Szabadkai Távfűtőművek Kommunális 
Közvállalat alapításáról szóló Határozat módosításáról szóló Határozat, ezen határozat, 
egyéb idevágó aktusok, valamint a Törvény szellemében végezni.  

II AZ ENERGETIKAI TEVÉKENYSÉG MŰSZAKI ÉS EGYÉB 
FELTÉTELEI  

1. Licenc  

7. szakasz  

A Hőtelep Szabadka Város területén energetikai tevékenységet folytathat ezen határozat 3. 
szakasza értelmében a helyi önkormányzat által kiadott licenc alapján.  

A licenc a Hőtelep kérésére kerül kiadásra, minden egyes energetikai tevékenységhez. 
Ezek:  

hőenergia termelése, elosztása és hőellátás.  

A licenc a törvényben meghatározott időszakra van kiadva.  

2. Energetikai engedély  

8. szakasz  

Az energetikai objektumok a törvényben meghatározott térrendezési feltételek és 
módozatok, az építési terület rendezése és használata valamint az építés műszaki és egyéb 
előírásai szerint épülnek, az előzőleg beszerzett energetikai engedély nyomán, amely a 
törvényes előírások szerint szerezhető be. 

Energetikai engedélyt az 1 MW teljesítményt meghaladó hőenergia termelő létesítmény 
kiépítéséhez kell beszerezni.  

Az energetikai engedélyt a helyi önkormányzat illetékes szerve adja ki a hatáskörébe tartozó 
területen épülő létesítményekhez.  

3. A hőenergia termelés kedvezményezettjei  

9. szakasz  

A hőenergia termelés kedvezményezettjei azok a termelők, melyek a hőenergia 
termeléséhez megújuló energiaforrásokat használnak, és közben kielégítik az 
energiahatékonyság feltételeit.  

A helyi önkormányzat illetékes szerve írja elő a kedvezményezett hőenergia termelői státusz 
elnyerésének feltételeit, e feltételek kielégítésének kritériumait, valamint e státusz 
elnyerésének módját és folyamatát.  



A helyi önkormányzat illetékes szerve, a törvény értelmében, nyilvántartást vezet a 
kedvezményezett hőenergia termelőkről.  

III A HŐTELEP ÉS A VÁSÁRLÓ FELSZERELÉSE  

10. szakasz  

A Hőtelep által a tevékenységéhez szükséges felszerelést olyan létesítmények, 
berendezések és műszaki-technológiai egységet képező, összeköttetésben lévő szerkezetek 
képezik, mint a következők:  

- tároló, megmunkáló berendezések, valamint az elsődleges energia- és vízellátást mérő és 
vezérlő szerkezetek,  

- hőforrások,  

- a Hőtelephez tartozó forrásokból kinyert hőenergiát mérő műszerek,  

- áramlást és nyomást biztosító szerkezetek,  

- forróvizes hálózat,  

- termikus alállomások (továbbiakban: alállomások) és  

- hőmennyiségmérők az alállomásokon, a vásárlóknak leszállított hőenergia mérésére.  

Az elosztó hálózat és szerelvényei a Hőtelep és az alállomások közti forróvizes vezetéket 
jelenti, az alállomások elsődleges bemeneteire szerelt szelepekkel bezárólag.  

11. szakasz  

A Hőtelep a beruházótól, térítés nélkül veszi át a csatlakozókat és alállomásokat.  

A csatlakozókat és alállomásokat a Hőtelep az üzleti és lakó-üzleti objektumok esetében a 
rákapcsolt létesítmények tulajdonosaitól veszi át, szintén térítésmentesen.  

A csatlakozók és alállomások ezek után a Hőtelep alapeszközévé válnak, és a cég 
kötelezettséget vállal azok karbantartására.  

12. szakasz  

A Vásárló felszerelését képezi minden, az alállomás másodlagos részén található csatlakozó 
szelep utáni szerelvény, ide értve a leszállított hőenergia költségelosztóját is (továbbiakban: 
költségelosztó).  

A Vásárló köteles a felszerelését műszakilag és funkcionálisan kifogástalan állapotban 
tartani.  

 
 
 



IV ÉPÜLET RÁKAPCSOLÁSA AZ ELOSZTÓ HÁLÓZATRA  

13. szakasz  

Az elosztó hálózat működési szabályzata (továbbiakban: Szabályzat) meghatározza a 
Vásárló rendszerre történő rákapcsolásának műszaki feltételeit, valamint az elosztó rendszer 
működésének egyéb feltételeit, a törvényes szabályozással összhangban.  

E szakasz első bekezdésében említett Szabályzatot a Hőtelep Felügyelő Bizottsága hozza 
meg, a helyi önkormányzat illetékes szervének egyetértésével, és Szabadka Város Hivatalos 
Lapjában, valamint a Hőtelep honlapján kerül megjelentetésre.  

14. szakasz  

Az alállomás és a Vásárló felszerelése főtervének kidolgozása után, viszont a beépítést 
megelőzően, a beruházó köteles a Hőteleptől energetikai jóváhagyást kérni, valamint a 
Hőteleppel szerződést kötni.  

15. szakasz  

Az energetikai jóváhagyás kérvényezéséhez csatolni kell a következőket:  

- a Vásárló felszerelésének és alállomásának főterve, amely összhangban kell, hogy legyen 
az elsődleges jóváhagyással és más pozitív előírásokkal,  

- helyrajzi engedély és 

- egyéb okmányok, a rákapcsolni kívánt épület függvényében.  

Az energetikai jóváhagyás mellé szükséges okmányok és azok tartalma részletesen vannak 
rendezve a Szabályokban. 

Amikor egy meglevő épületet egy meglevő alállomásra vagy belső installációra kapcsolunk, 
a beruházó mellékeli a jóváhagyási végzést olyan munkálatokhoz, melyek nem igényelnek 
építési engedélyt.  

A Hőtelep a beruházó kérelmének átvételétől 30 napon belül köteles kiadni az energetikai 
jóváhagyást, amennyiben az ennek kiadásához szükséges feltételek ki vannak elégítve.  

16. szakasz  

Az energetikai jóváhagyás kiadásához a beruházónak be kell fizetnie a kiadás költségeit. 

Az energetikai jóváhagyás érvényességi ideje 2 év.  

Az energetikai jóváhagyást a jóváhagyott főtervek alapján adjuk ki.  

17. szakasz  

A Hőtelep köteles elbírálni a rákapcsolási kérvényt, egy Rákapcsolási jóváhagyás 
meghozatala által, az írásos kérvény kézhezvételétől számított 30 napon belül.  

A végzés ellen fellebbezni a Hőtelep Felügyelő Bizottságánál lehet, a végzés kézhez 
vételétől számított 15 napon belül.  



A Felügyelő Bizottság fellebbezés kapcsán hozott döntése végleges és ellene közigazgatási 
eljárás indítható.  

18. szakasz  

A rákapcsolási munkálatok kizárólag a fűtési idényen kívül végezhetők el.  

Kivételesen, a rákapcsolási munkálatok a fűtési idény alatt is elvégezhetők, amennyiben a 
beruházó előzőleg, a kiépítés során, biztosította a forróvizes csatlakozót, és a rákapcsolás 
nem akadályozza az épület zökkenőmentes hőellátását. 

A rákapcsolási munkálatokat az elsődleges vezetékre illetve az alállomáson kizárólag a 
Hőtelep végezheti.  

1. A hőellátás megkezdése  

19. szakasz  

Az alállomás és a belső installáció üzembe helyezésével kezdetét veszi az ideiglenes 
hőellátás.  

A rákapcsolás befejeztével, de a hőellátás megkezdése előtt, a beruházó köteles szerződést 
kötni a Hőteleppel az ideiglenes hőellátásról.  

Az ideiglenes hőellátás időtartama korlátozódik a szükséges vizsgálatok és a belső 
installáció beállítására, valamint a rendszer helytállóságának, alkalmasságának és 
biztonságosságának igazolására és nem lehet 3 hónapnál hosszabb a fűtési idényben.  

Az ideiglenes hőellátás időszaka lehet 3 hónapnál is hosszabb, amennyiben annak 
korlátozása az installáció és az épület biztonságát veszélyeztetné, valamint abban az 
esetben, ha egy ideiglenes objektum rákapcsolásáról van szó, mint amilyenek az 
építőhelyek, esetleg olyan épületek esetében, amikor engedélyezett a hosszabb 
próbaidőszak.  

Az ideiglenes hőellátás megszüntethető, amennyiben igazolást nyer, hogy olyan 
hiányosságok vannak, melyek lényegesen kihatnak az alkalmasságra, helytállóságra és a 
rendszer biztonságára, vagy ha azok nem lettek elhárítva a meghagyott határidőn belül.  

20. szakasz  

Szükség szerint, és a beruházó kérelmezése nyomán a Hőtelep végezhet hőellátást az 
épülőfélben lévő épület számára is, a belső munkálatok elvégzése céljából, a fűtési 
idényben, аz ideiglenes hőellátás megkezdése előtt. 

Az ezen szakasz első bekezdésében említett hőellátás végezhető, ha adottak a szükséges 
műszaki feltételek, éspedig az épülő objektum hőellátásáról szóló szerződés alapján. 

Az épülő objektum hőellátásáról szóló szerződés meghatározott időre köthető, a folyó fűtési 
idény végéig és nem hosszabbítható meg.  

21. szakasz  

A beruházó kötelessége, hogy az ideiglenes hőellátás során vezérelje és karbantartsa a 
belső installációt, az alállomást és feljegyezze az épületben, installációban és alállomáson 
elért fűtési és munkaparamétereket. 



A Hőtelep kötelessége feljegyezni a leszállított hőenergia mennyiségét. 

Az ideiglenes hőellátás feltételeit szerződésileg kell rögzíteni.  

22. szakasz  

Amennyiben az alállomáson és a kiépített belső vezetékkel nem érhetők el a tervezett 
feltételek, a beruházó kötelessége, hogy az ideiglenes hőellátás ideje alatt elhárítsa az 
okokat, illetve végeztesse el a szükséges változtatásokat a belső vezetéken és alállomáson.  

23. szakasz  

Amikor a beruházó, kivitelezőt fogadva, a belső vezetékeket és alállomást üzemképessé 
teszi és elvégzi az átadást a Hőtelep számára, kérvényeznie kell a hőellátás beindítását, 
mellékelve az üzemeltetési engedélyt a rákapcsolt épülethez, a lakások vagy üzlethelyiségek 
tulajdonosai listájával, mint leendő Vásárlókkal, aminek folytán megszűnik az ideiglenes 
hőellátás.  

A Hőtelep és a beruházó jegyzőkönyvileg rögzítik az üzemeltetés kezdetét, azaz a hőellátás 
megkezdését.  

24. szakasz  

A Hőtelep, az ezen határozat 23. szakaszában említett kérvényezés folytán, köteles 
üzemeltetési célból átvenni azt a helyiséget ahol az alállomás van, azt rendben tartani és 
biztosítani jogosulatlan behatolás ellen, mindezt ezen határozat és a Szabályzat 
szellemében.  

25. szakasz  

Azon lakások illetve üzlethelyiségek után, melyeket a beruházó nem adott el, neki magának 
kell a hőellátás költségeit fedezni, a lakás és üzlettulajdonosokra érvényes feltételek mellett.  

26. szakasz  

Az alállomás kiépítését követően és annak a Hőtelep részéről történt átvétele után, az 
alállomás megközelítése csak a Hőtelep illetékesei számára engedélyezett.  

Kivételesen, az ezen szakasz első bekezdésében foglaltakkal ellentétben, a fogyasztásmérő 
leolvasásakor, vagy írásos reklamáció esetén, az alállomás helyiségébe beléphet az épület 
megbízottja, vagy az a személy, akit a Vásárlók erre felhatalmaznak.  

A Hőtelep illetékesének jelenléte nélkül az alállomás helyiségébe kizárólag csak veszély 
esetén lehet belépni, amiről a Hőtelepet haladéktalanul értesíteni kell.  

Az alállomás helyiségeibe való beléptetés körülményeit Szabályzat rögzíti.  

27. szakasz   

A Hőtelep köteles az alállomások nyilvántartását vezetni. 

Ezen nyilvántartás tartalma a Szabályzat részét képezi.  



V AZ ELOSZTÓ RENDSZER KARBANTARTÁSA  

28. szakasz  

A Hőtelep köteles az elosztó hálózatot és alállomásait racionálisan és gazdaságosan 
használni és üzemképes állapotban tartani.  

A Hőtelep köteles ötéves fejlesztési tervet készíteni, melyben rögzíti az új elosztó rendszer 
kiépítésének, valamint a meglévő és egyéb elosztási kapacitások felújításának módját és 
dinamikáját.  

A Hőtelep felelős az ezen szakasz 2. bekezdésében említett fejlesztési terv 
megvalósításáért, amiről éves jelentést köteles tenni a helyi önkormányzatnak.  

29. szakasz  

Az elosztó hálózaton és alállomásokon, a következő fűtési idény előkészítését célzó 
javításokat és egyéb munkálatokat a Hőtelep végzi, a fűtési idény végeztével és azokat 
köteles folyó év szeptember 20-ig köteles befejezni.  

A szeptember 15-e és 30-a közötti időszakban a Hőtelep, a Szabályzat értelmében, köteles 
elvégezni az elosztó hálózat próba üzemeltetését.  

30. szakasz  

A létesítmények elosztó rendszerre kapcsolt belső installációit üzemképes állapotban kell 
tartani.  

A belső installáció előkészítési munkálatainak folyó év szeptember 1-ig be kell fejeződniük.  

A belső installációk karbantartása a lakó vagy üzleti létesítmény tulajdonosainak vagy az 
épület megbízott szerveinek feladata.  

A belső installációk karbantartásával a lakó vagy üzleti létesítmény tulajdonosai vagy az 
épület megbízott szervei megbízhatnak olyan jogi személyt vagy vállalkozót akik az ilyen 
munkálatok végzésére vannak bejegyezve.  

A lakó vagy üzleti létesítmény tulajdonosainak vagy az épület megbízott szerveinek 
kötelessége a belső installációkon észlelt hiányosságok elhárítása.  

Az e szakasz 4. bekezdésében foglaltak megvalósulása esetén, a belső installációk 
karbantartására felhatalmazott jogi személy vagy vállalkozó köteles az elvégzett 
munkálatokról értesíteni a Hőtelepet.  

VI HŐELLÁTÁS  

31. szakasz  

A Hőtelep a vásárlónak hőenergiát szállít és az átadás helyén azt a szükséges 
mennyiségben biztosítja a fűtési időszak ideje alatt.  

 



32. szakasz  

A fűtési idény terezett kezdete folyó év október 15-e, vége pedig a következő év április 15-e.  

A Hőtelep a hőellátást vásárlóinak biztosítja október 1-e és április 30-a között, amennyiben a 
külső hőmérséklet, a Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet jelentései alapján, három 
egymást követő napon nem haladja meg a +12 °C-t.  

A Rendszer üzemeltetésének felső hőmérsékleti korlátja +14 °C.  

33. szakasz  

A Hőtelep kötelessége a Vásárlók hőellátása 5 és 21 óra között, amennyiben megvalósultak 
az e határozat 32. szakaszának 2. bekezdésében foglalt körülmények.  

A Hőtelep kötelessége a Vásárlók hőellátása oly módon, hogy a fűtött helyiségek 
hőmérséklete elérje a 21 °C-t.  

A Hőtelep kötelessége a hőátadó közeg tervezett áramlási és hőmérsékleti paramétereinek 
fenntartása az alállomásokon, ami a vásárló helyiségeiben biztosítja a tervezett hőmérséklet 
elérését, feltételezve, hogy a Vásárló installációja kifogástalan, helyesen méretezett és 
karbantartott, valamint a létesítmény a tervdokumentációban foglaltak szerint van használva.  

Amennyiben a Vásárló létesítményében biztosítottak a műszaki feltételek (termosztátos 
radiátorszelepek, zárható vezérlő szelepek) a hőmérsékletet igényei szerint fogja 
megválasztani a műszaki megoldások alkalmazásával.  

Amennyiben a Vásárló nem rendelkezik a hőmérséklet szabályozásának műszaki 
lehetőségeivel, az e szakasz 2. bekezdésében említett hőmérséklet túllépése nyomán 
fellépő hőenergia többlet a Hőtelepet terheli, a Szabályzatban foglaltak alapján.  

VII A VÁSÁRLÓK HŐELLÁTÁSA FOLYAMATOSSÁGÁNAK 
BIZTOSÍTÁSA  

34. szakasz  

A Hőtelep köteles tevékenységét és ügyvitelét úgy szervezni, hogy biztosított legyen a:  

1) a Vásárlók tartós és zavartalan ellátása a törvényben, előírásokban és törvényes 
rendelkezések alapján meghozott szabványokban foglaltak szerint;  

2) kommunális szolgáltatás előírt vagy szerződött terjedelme és minősége, ami a határidők 
pontos betartását, valamint a Vásárlók pozitív előírások szerinti szolgáltatásbeli és higiéniai, 
illetve egészségügyi biztonságát jelenti;  

3) kommunális tevékenységhez szükséges kommunális létesítmények, berendezések és 
felszerelés karbantartása, fejlesztése és biztonsága;  

4) kommunális szolgáltatások fejlesztése és minőségének előmozdítása, valamint a 
tevékenység hatékonyságának növelése.  



A Vásárlók nem szenvedhetnek hiányt a hőellátásban, kivéve a törvényben és e 
határozatban rögzített feltételek mellett.  

Az e szakasz 1. bekezdésében foglalt kötelezettségek teljesítése során, a Hőtelep köteles 
minden szükséges lépést megtenni az elosztó rendszer karbantartása céljából, hogy az 
idevágó műszaki és egyéb előírások szerint, melyek az ilyen jellegű létesítmények és 
installációk kiaknázásának feltételeire, azok törvényben és egyéb előírásokban előírt 
biztonsági és környezetkímélő voltukra vonatkozik, biztosított legyen annak állandó, 
biztonságos és kifogástalan működése.  

35. szakasz  

Amennyiben a kommunális tevékenység végzésében nem tervezett vagy váratlan 
rendellenesség, esetleg fennakadás lépne fel, a Hőtelep erről azonnal köteles értesíteni 
Szabadka Város ellenőrző-felügyeleti feladatokkal megbízott Titkárságát (továbbiakban: 
illetékes titkárság) és egyidejűleg lépéseket tegyen a rendellenességek elhárítása 
érdekében.  

Amennyiben ezt a Hőtelep az illetékes titkárság által meghatározott határidőn belül 
elmulasztaná, az illetékes titkárság jogában áll, hogy a kommunális tevékenységet végző 
terhére, sürgős lépéseket tegyen a veszélyeztetett kommunális létesítmények és egyéb 
vagyon védelmére.  

36. szakasz  

Az ellátás nem tervezett fennakadásáról kapott tájékoztatás nyomán, illetve a kommunális 
tevékenység folytatásában észlelt rendellenesség vagy fennakadás megállapítását 
követően, az illetékes titkárság köteles:  

- elsőbbségi sorrendet meghatározni és módot találni azon Vásárlók ellátásának 
biztosítására, akiknél a fennakadás életveszélyes helyzetet, a lakosság és jogi személyek 
munkavégzésének ellehetetlenülését, esetleg jelentős, pótolhatatlan veszteségeket okozna;  

- minden szükséges lépést megtenni a veszélyeztetett kommunális létesítmények és egyéb 
vagyon sürgős védelmére;  

- megállapítani a rendellenesség, illetve fennakadás és a keletkezett károk okait és 
esetleges felelőseit.  

A Hőtelep az illetékes titkárság meghagyása nyomán, a szükséges eszközök biztosítása 
mellett, köteles a kommunális tevékenységgel kapcsolatos rendkívüli munkálatokat 
elvégezni, amennyiben ez nélkülözhetetlen a Vásárlók szükségleteinek kielégítésére.  

37. szakasz  

Amennyiben a hőellátásban vis major, természeti csapás, meghibásodás vagy egyéb előre 
nem látható, esetleg nem megelőzhető okok miatt rendellenességre vagy fennakadásra 
kerülne sor, a Hőtelep késedelem nélkül köteles megtenni a szükséges lépéseket a 
rendellenesség illetve fennakadás okainak és következményeinek elhárítására. Ezek a 
következők:  

1. amennyiben az lehetséges, biztosítani a vásárlók hőellátását alternatív forrásokból (más 
energiaforrásokra történő átkapcsolással),  



2. a foglalkoztatottak bevonásával elhárítani a rendellenesség okait és következményeit, 
valamint lehetőség szerint harmadik személyek bevonásával feltételeket teremteni a 
vásárlók hőellátása folytonosságának biztosítása érdekében,  

3. sürgősen kijavítani és kicserélni azokat a berendezéseket, melyek biztosítják a vásárlók 
hőellátását, valamint megakadályozni az elosztó rendszer további meghibásodásait, és  

4. a Város illetékes szervei meghagyása alapján, további lépéseket foganatosítani.  

38. szakasz  

A Város Képviselő Testülete vagy az általa meghatalmazott szerv, a Hőtelep illetékes 
szervének javaslatára, időlegesen, az elosztó rendszer működése fennakadásának idejére, a 
fűtőidény ideje alatt, megváltoztathatja vagy korlátozhatja a vásárlók hőellátását a fűtési 
idény időtartamának, a fűtött napok, a helyiségek hőmérsékletének, valamint az ellátási 
elsőbbségek módosításával.  

39. szakasz  

A Hőtelep köteles az e határozat 37. szakaszában említett lépéseit úgy foganatosítani, hogy 
a Vásárlók hőellátásának megszakítása minél rövidebb ideig tartson.  

40. szakasz  

A Hőtelep a tájékoztatási eszközök által, vagy más módon köteles értesíteni Vásárlóit az 
ellátásban várható, tervezett vagy esetleges zavarokról és kiesésekről, legkésőbb 24 órával 
a várható fennakadások beállta előtt.  

41. szakasz  

A Hőtelep köteles könnyen elérhető és ingyenes vonalat biztosítani a felhasználók 
segítésére, az elosztó rendszerre való rákapcsolódásukkal, valamint a szolgáltatások 
minőségével és felhasználásukkal kapcsolatos tájékoztatás céljából.  

VIII SZERZŐDÉS ÉS A VÁSÁRLÓ NYILVÁNTARTÁSA  

42. szakasz  

A hőenergia eladásával kapcsolatos szerződés megkötése csak írásban történhet  

A hőellátásról szóló írásos Szerződés tartalma a következő:  

- Hőtelep és a Vásárló adatai,  

- Vásárló fogyasztói száma,  

- rákapcsolódás ideje,  

- átadás helye (mérőhely),  

- fűtött terület,  



- fűtött objektum energiaosztálya,  

- kivitelezett beépített teljesítmény,  

- mérőműszer adatai,  

- hőenergia átvétel tarifarendszeri besorolása,  

- leszállított hőenergia elszámolási módja,  

- befizetések módja és határideje,  

- Szerződés megszüntetésének feltételei és módja,  

- reklamációk és  

- egyéb, az illető Szerződés kapcsán fontos adatok.  

43. szakasz  

A hőenergia eladásáról szóló Szerződés határozatlan időre köttetik, kivéve, ha erről a 
szerződő felek másként nem döntenek.  

43a. szakasz  

Amennyiben a vásárló nem írja alá a hőenergia eladásáról szóló Szerződést, viszont nem 
nyújtott be kérelmet a hőellátás megszüntetésére, azaz nem járt el e határozat 61. szakasza 
szerint, úgy tekintendő, hogy a leszállított hőenergiát átvette, tehát köteles azt kifizetni. 

44. szakasz  

Amennyiben a Vásárló elidegenítés vagy kiköltözködés folytán végérvényesen megszünteti a 
lakás vagy üzlethelyiség használatát, köteles a Szerződés szerződésbontást részletező 
rendelkezéseinek szellemében eljárni.  

Az új Vásárló köteles írásban értesíteni a Hőtelepet az e szakasz első bekezdésében foglalt 
körülmények bekövetkezéséről, és a tulajdonosi viszony, illetve a lakhatási jog 
átruházásának bizonyítékát adni.  

45. szakasz  

Kivételesen, amennyiben a Vásárló nem nyújtja be a Hőtelepnek a 44. szakaszban említett 
értesítést, a Hőtelep pedig ellenőrzés útján megállapítja az új Vásárló jelenlétét, említettet a 
vásárlók nyilvántartásába felveszi, amennyiben a lakótér illetve üzlethelyiség kielégíti a 
Tervezésről és építésről szóló Törvényben foglalt feltételeket..  

Az új Vásárló köteles viselni a hőellátás költségeit a lakásba vagy üzlethelyiségbe való 
beköltözési jogának életbe lépése napjától.  

 

 



1. Vásárlók nyilvántartása  

46. szakasz  

Ügyvitelének érdekében a Hőtelep vezeti a vásárlóinak nyilvántartását.  

A fizikai személyek kapcsán vezetett nyilvántartás tartalma a következő:  

- Utónév és Családnév, JMBG és lakcím,  

- munkaviszony adatai,  

- vásárló fogyasztói száma,  

- az elosztó hálózatra kapcsolt létesítmény adatai,  

- fűtött létesítmény energiaosztálya,  

- a fűtési installáció adatai.  

A fizikai személyek (ideértve a lakóházakat és vállalkozókat is) kapcsán vezetett 
nyilvántartás tartalma a következő:  

- ügyviteli megnevezés és székhely,  

- a felelős személy Utó- és Családneve,  

- folyószámla száma,  

- adóazonosító szám,  

- cégjegyzéki szám,  

- - vásárló fogyasztói száma,  

- az elosztó hálózatra kapcsolt létesítmény adatai,  

- fűtött létesítmény energiaosztálya,  

- a fűtési installáció adatai és  

- az eladásról szóló Szerződés megkötésének dátuma.  

Minden változást a Hőtelep rendszeresen vezet, az előző vásárló adatai pedig a vásárlói 
nyilvántartásban elmentve maradnak.  

IX A HŐTELEP ÉS A VÁSÁRLÓ KÖTELEZETTSÉGEI  

47. szakasz  

A Hőtelep kötelezettségei a következők:  



1. hogy anyagi lehetőségei és a Város fejlődésének dinamikáját követve karbantartsa, 
fejlessze és építse az elosztó hálózatát;  

2. hogy a beruházó terhére elvégezze az alállomások kiépítésének felügyeletét;  

3. hogy a törvény, e határozat és a Szabályzat szellemében létesítményeket kapcsoljon az 
elosztó hálózatára;  

4. hogy elvégezze a fűtésrendszer szellőztetését, amennyiben létezik az alállomáson 
központi szellőztető egység;  

5. hogy megóvja az elosztó hálózat tervdokumentációját;  

6. hogy megszervezze az ügyeletes szolgálatot a reklamációk fogadására és időben 
reagáljon a felszerelésén történő meghibásodások illetve a vásárlói reklamációk esetén;  

7. hogy tájékoztassa a vásárlóit az elosztó hálózat állapotáról és annak tervezett 
fejlesztéséről, a hőenergia felhasználásról és annak dinamikájáról, a hőenergia és a 
szolgáltatások áráról, azok változásairól, a fogyasztásmérők leolvasásáról és minden egyéb, 
a vásárlókat érintő fejleményről;  

8. hogy hirdető táblán illetve a helyi médiumok által tájékoztassa vásárlóit a fűtési időszak 
előtti belső rendszer feltöltéséről;  

9. hogy a hőenergia fogyasztás ésszerűsítése érdekében korszerűsítse fogyasztásmérő 
rendszerét, népszerűsítse és ösztönözze a mérés rendszerét, minek köszönhetően a 
vásárlók csupán a fogyasztásuk után fizetnek.  

48. szakasz  

A Hőtelep kötelessége egy közvetlen telefonos tájékoztatási vonal létrehozása a vásárlók és 
az energetikai szolgáltatást használók érdekében, aminek célja a reklamációk rendszeres 
átvétele és nyilvántartása, valamint a vásárlók időbeni és valóságon alapuló tájékoztatása a 
rendszeren történő eseményekről.  

A tájékoztatási szolgálat a fűtési idényben napi 24 órás ügyeletet tart, a rendelkezésre álló 
telefonszámokról pedig a vásárlókat tájékoztatni kell a helyi médiumok, az internet által és 
egyéb módon.  

A tájékoztatási szolgálat a fűtési idényen kívül a Hőtelep rendes munkaideje alatt üzemel.  

49. szakasz  

A Vásárló kötelezettségei a következők:  

1. hogy a hőenergiát és belső fűtésrendszerét az e határozatban megfogalmazottak szerinti 
feltételek mellett és módon használja és karbantartsa;  

2. hogy a Hőtelep illetékeseinek hozzáférést biztosítson az alállomáshoz, illetve 
fogyasztásmérőhöz és csatlakozóhoz, a leolvasás, ellenőrzés, hibaelhárítás, csere és 
karbantartás érdekében;  



3. hogy a Hőtelep illetékeseinek hozzáférést biztosítson a belső fűtésrendszer vizsgálata és 
ellenőrzése céljából;  

4. hogy rendben tartsa az alállomáshoz, segédberendezésekhez vezető térséget;  

5. hogy szellőztesse a belső fűtésrendszert, amennyiben az alállomás nem rendelkezik 
szellőztetővel;  

6. hogy figyelemmel kísérje a Hőtelep tájékoztatásait a hőellátás terén történt zavarokról;  

7. hogy értesítse a Hőtelepet a hőellátásban történt zavarokról és a belső fűtésrendszerén és 
felszerelésén történt meghibásodásokról;  

8. hogy felelősséget vállaljon az illetéktelen beavatkozása nyomán létre jött kárért az 
alállomáson, belső fűtésrendszeren és berendezéseken;  

9. hogy ne értékesítse a leszállított hőenergiát;  

10. hogy lehetővé tegye harmadik személy rendszerre kapcsolását az ő csatlakozására, 
amennyiben annak kapacitása ezt megengedi és említett törlesztette a rákapcsolódás 
költségeit;  

11. hogy lehetővé tegye a Hőtelep számára a felszerelés távellenőrzését célzó berendezés 
beépítését, lemondva az ezzel járó kártérítési követelés jogáról;  

12. hogy értesítse a Hőtelepet a berendezéseken észlelt meghibásodásokról;  

13. hogy e határozat szerint fizesse tartozásait;  

14. hogy az alállomáshoz ne engedélyezze harmadik személyek hozzáférését.  

50. szakasz  

A Vásárló számára kimondottan tilos:  

1. hogy a Hőtelep írásos egyetértése nélkül, az elosztó rendszerre, vagy arról rá, illetve 
lekapcsoljon bármilyen szerkezetet;  

2. hogy a Hőtelep írásos egyetértése nélkül, vízzel töltse fel vagy ürítse a belső 
fűtésrendszert;  

3. hogy a Hőtelep írásos egyetértése nélkül megváltoztassa a létesítmény csatlakozó 
teljesítményét;  

4. hogy földelésre használja saját hőenergetikai felszerelését;  

5. hogy módosítsa az alállomáson beállított áramlási és hőmérsékleti értékeket, és  

6. hogy a Hőtelep írásos egyetértése nélkül, bármilyen munkálatokat végezzen saját 
hőenergetikai berendezésein.  

 



51. szakasz  

A Hőtelep és Vásárlói kölcsönösen kötelesek egymást értesíteni a felszerelésükön észlelt 
olyan szabálytalanságokról, amelyek fennakadásokat okozhatnak a Hőtelep és a Vásárló 
felszerelésének üzemeltetésében.  

X LESZÁLLÍTOTT HŐENERGIA MÉRÉSE  

52. szakasz  

Minden átadási helynek rendelkeznie kell fogyasztásmérővel.  

A fogyasztásmérő beszerzését és felszerelését a Hőtelep végzi a vásárló terhére.  

A fogyasztásmérő típusát, méretét és felszerelésének módját a Hőtelep határozza meg, a 
Szabályzat értelmében.  

A fogyasztásmérőnek ki kell elégítenie a törvényben és egyéb szabályokban megfogalmazott 
követelményeket.  

A fogyasztásmérő beépítése a jóváhagyott tervdokumentáció alapján történik, a Hőtelep 
kötelező felügyelete és igazolása mellett.  

53. szakasz  

A fogyasztásmérő, illetve az alállomás képezi az energiaátadás helyét, és a Hőtelep és a 
Vásárló felelősségi szférájának határát.  

54. szakasz  

Minden vásárlói kategória esetében, amennyiben léteznek erre műszaki feltételek, 
beépíthetők költségelosztó berendezések - elosztók, amelyek a központi fogyasztásmérőn 
lemért hőenergia elosztására, elszámolására és megfizettetésére szolgálnak,.  

Az újépítésű létesítményekben, és a vásárló újépítésű fűtésrendszerébe, amely egy közös 
alállomástól kapja a táplálást, az elosztó beépítése kötelező.  

Az elosztó beépítésének költségei a létesítmény építésének beruházóját terhelik.  

A Hőtelep elosztó rendszerére kötött létesítménybe az elosztót akkor lehet beépíteni, ha 
ebbe a létesítményben lakó minden vásárló beleegyezik.  

A létesítménybe csupán egy fajta elosztó építhető be, azonos típussal és jellemzőkkel.  

Az elosztó beépítésének költségei a vásárlót, illetve beruházót terhelik.  

Az elosztó a vásárló tulajdona, karbantartása tehát az ő kötelezettsége.  

 

 



55. szakasz  

Az átvételt követően, valamint azok szavatossági idejének lejártával, a fogyasztásmérők 
javítását és a meghibásodottak cseréjét, a Hőtelep, vagy az általa meghatalmazott személy 
végzi, és viseli azok költségeit.  

56. szakasz  

A leszállított hőenergia mennyiségének mérése közvetlen.  

A fogyasztás lemérésének és nyilvántartásba vételének ellehetetlenülése esetén 
(meghibásodás, sérülés, hozzáférhetetlenség és egyéb), a fogyasztást számítási úton 
állapítjuk meg, figyelembe véve a létesítmény termo-fizikai jellemzőit és az adott időszak 
valós meteorológiai adatait.  

57. szakasz  

Az elfogyasztott hőmennyiséget a mérőhelyen elhelyezett fogyasztásmérő közvetlen 
leolvasása által állapítjuk meg.  

Amennyiben a műszaki lehetőségek ezt lehetővé teszik, a Hőtelep a leolvasást távleolvasó 
által végzi, a fogyasztásmérő megközelítése nélkül.  

A fogyasztók külön kérésére, a fogyasztás leolvasása az ő személyes jelenlétükben is 
történhet.  

58. szakasz  

A vásárló a fogyasztás leolvasása és a műszer üzemképessége megállapítása érdekében, 
köteles hozzáférést biztosítani a Hőtelepnek, illetve az általa meghatalmazott személynek, a 
fogyasztásmérőhöz.  

XI A LESZÁLLÍTOTT HŐENERGIA KÖLTSÉGEI 
ELOSZTÁSÁNAK MÓDJA  

1. A leszállított hőenergia elosztása az I Tarifacsoportba – lakótér – tartozó 
vásárlóknál  

58a. szakasz  

A leszállított és központilag lemért hőenergia mennyiség egyes meghatározott időszakban 
az I Tarifacsoportba – lakótér – tartozó vásárlók számára a tömblakásokban eloszlik a 
létesítmény minden egyes fűtött egysége között.  

A leszállított hőenergia mennyiség elosztása az I Tarifacsoportba – lakótér – tartozó vásárlók 
számára a többemeletes épületekben, az egyes zárt lakóterületi egységek és az összes zárt 
lakóterületi egység arányában történik.  

A fűtött terület mértékegysége a két tizedes pontosságra kikerekített m2.  

 



2. A leszállított hőenergia elosztása a II Tarifacsoportba – üzlethelyiség – 
tartozó vásárlóknál  

58b. szakasz  

A leszállított és központilag lemért hőenergia mennyiség egyes meghatározott időszakban 
az  II Tarifacsoportba – üzlethelyiség – tartozó vásárlók számára, akik egy közös alállomásra 
vannak kapcsolva, eloszlik minden arra kapcsolt vásárló között.  

Az elosztás a szemlélt alállomásra kapcsolt egyes vásárlók fogyasztói össz beépített 
teljesítményének és az össz fogyasztó beépített teljesítményének arányában történik.  

3. A leszállított hőenergia elosztása a kombinált vásárlói kategória esetén  

58c. szakasz  

A közös-központi alállomás által leszállított és központilag lemért hőenergia mennyiség, 
azon vásárlók esetében, akik a kombinált kategóriába tartoznak, egyes meghatározott 
időszakban, külön elszámolás alá esik az I Tarifacsoportba – lakótér, és külön a II 
Tarifacsoportba – üzlethelyiség – tartozó vásárlók számára.  

Az elosztás külön az I Tarifacsoportba – lakótér, és külön a II Tarifacsoportba – üzlethelyiség 
– tartozó, de a szemlélt közös alállomásra kapcsolt vásárlók számára, a II Tarifacsoportba – 
üzlethelyiség – tartozó vásárlók fogyasztóinak össz beépített teljesítménye és az össz 
fogyasztó beépített teljesítményének arányában történik.  

A leszállított hőenergia az I Tarifacsoportba – lakótér fogyasztóira eső részének elosztása 
minden egyes fogyasztó esetében külön-külön történik, az egyes zárt lakótéri egység 
(lakótér/üzlethelyiség) és az össz zárt lakótéri egység (lakótér/üzlethelyiség) arányában.  

A fűtött terület mértékegysége a két tizedes pontosságra kikerekített m2. 

A leszállított hőenergia a II Tarifacsoportba – üzlethelyiség – tartozó vásárlókra eső részének 
elosztása minden egyes fogyasztó esetében külön-külön történik, az egyes vásárlók 
fogyasztói össz beépített teljesítménye, és az összes fogyasztó beépített teljesítménye 
arányában. 

4. A leszállított hőenergia elosztása azon létesítményekben, melyek 
rendelkeznek költségelosztó berendezéssel  

58d. szakasz  

Amennyiben a közös alállomásból hőenergiával ellátott létesítmény minden vásárlója (100%) 
rendelkezik költségelosztóval, a fogyasztás elosztása úgy történik, hogy annak 20%-a 
szétoszlik minden vásárlóra, azok össz zárt lakóterülete/üzlethelyisége arányában, míg 80%-
a az illető berendezésről lesz leolvasva.  

Kivételesen, amennyiben az egy alállomásról ellátott vásárlók egyetértenek abban, hogy a 
központilag lemért fogyasztás a Közös fogyasztás elaborátuma szerint is végezhető, amihez 
a Hőtelep előzetes jóváhagyása szükséges.  

 



58e. szakasz  

Azon tömblakásokban ahol elosztóval csupán a vásárlók egy része rendelkezik, a Hőtelep 
köteles a fennmaradt vásárlókat elosztóval ellátni legkésőbb 2016.09.30-ig.  

Azon tömblakásokban ahol elosztóval csupán a vásárlók egy része rendelkezik, az elosztók 
beépítéséig minden vásárló számára, az elszámolás módja a következő:  

A lemért össz hőfogyasztásból, számítás által, meghatározzuk az elosztóval nem rendelkező 
vásárlók részét, azok fűtőtestei beépített teljesítménye alapján, éspedig a következő képlet 
szerint:  

E = 
Q  

x h x t x 
ti max − te.SR 

[kWh ]  
1000 ti − te. PR 

ahol:  

E [kW h] az adott időszak hőfogyasztása  

Q [W ] a belső fűtőrendszer beépített teljesítménye  

h [h/nap] napi fűtött órák száma (fűtött nap)  

t [nap] elszámolási időszak napjainak száma  

ti max [°C] a helyiség legmagasabb hőmérsékletének értéke. Szabványosan 24 °C.  

te SR [°C] az elszámolási időszak átlagos külső hőmérséklete, amit az illetékes meteorológiai 
szerv ad meg  

te.PR [°C] a legalacsonyabb külső hőmérséklet, amely alapján méretezve lett a belső 
fűtőrendszer, ami nem lehet alacsonyabb -20 °C-nál (mínusz 20 Celsius fok).  

Az alállomás fogyasztásmérőjéről leolvasott hőmennyiség, valamint az így, az elosztóval 
nem rendelkező vásárlókra eső fogyasztási rész közti különbség képezi az elosztóval 
rendelkező vásárlókra eső részt.  

Az így megállapított hőfogyasztás az elosztóval rendelkező vásárló között úgy történik, hogy 
annak 20%-a szétoszlik minden vásárlóra, azok össz zárt lakóterülete arányában, míg 80%-
a az illető berendezésről lesz leolvasva. 

Kivételesen, amennyiben az egy alállomásról ellátott vásárlók egyetértenek abban, hogy a 
központilag lemért fogyasztás a Közös fogyasztás elaborátuma szerint is végezhető, amihez 
a Hőtelep előzetes jóváhagyása szükséges.  

58f. szakasz  

Azon vásárló fogyasztása, aki szándékosan megrongálja vagy eltávolítja az elosztóját, az 
58e szakasz 2. bekezdésében adott képlet szerint lesz megállapítva, annak beépített 
teljesítményéből kiindulva.  



XII A LESZÁLLÍTOTT HŐENERGIA ELSZÁMOLÁSA ÉS 
MEGFIZETTETÉSE 

59. szakasz  

A vásárló a Hőtelep számára kifizetni a hatályos előírások szerint elszámolt és leszállított 
hőenergiát, a mennyiség függvényében.  

60. szakasz  

A Hőtelep köteles a szolgáltatások utáni számlákat késedelem nélkül kézbesíteni, olyan 
határidőben, hogy a Vásárló figyelemmel követhesse az elszámolási időszakban, tehát 
legfeljebb egy hónapban megvalósított fogyasztását.  

60a. szakasz  

Az elhasznált hőenergia elszámolása A hőenergia végső felhasználói által fizetendő ár 
meghatározásának Módszertanát rendező Szabályozás szellemében történik.  

60b. szakasz  

A fogyasztásmérő meghibásodása esetén az elfogyasztott hőenergia a következőképpen 
lesz kiszámítva:  

E 
=  

Q  x h x 
t  

ti − te.SR 
[kWh ]  

1000  ti − te. PR 

ahol:  

E [kW h] az adott időszak hőfogyasztása 

Q [W ] a belső fűtőrendszer beépített teljesítménye  

h [h/nap] napi fűtött órák száma (fűtött nap)  

t [nap] elszámolási időszak napjainak száma  

ti [°C] a helyiség tervezett belső hőmérséklete  

te SR [°C] az elszámolási időszak átlagos külső hőmérséklete, amit az illetékes meteorológiai 
szerv ad meg  

te.PR [°C] a legalacsonyabb külső hőmérséklet, amely alapján méretezve lett a belső 
fűtőrendszer, ami nem lehet alacsonyabb -20 °C-nál (mínusz 20 Celsius fok),  

2) az összehasonlító elszámolási időszak fogyasztása alapján  

Az elszámolás e módját abban az esetben alkalmazzuk, ha a fogyasztásmérő 
meghibásodott és nem üzemel az elszámolási időszakban 24 óránál tovább, viszont 
rendelkezésre állnak valamely előző-összehasonlításra alkalmas elszámolási időszak 
fogyasztásmérési adatai.  



E = Em 
t R 

x 
ti − te.R 

[kWh]    
t m ti − te.m 

ahol:  

E [kW h] az adott időszak hőfogyasztása 

Em [kW h ] lemért fogyasztás az összehasonlító időszakban, amikor a mérés zökkenőmentes 
volt, a belső fűtésrendszer azonos beépített teljesítmény mellett,  

tR [nap] a számítással megállapítandó fogyasztási időszak fűtött napjainak száma (fűtött nap)  

tm [nap] az összehasonlításul szolgáló időszak napjainak száma  

ti [°C] a helyiség tervezett belső hőmérséklete  

te.R [°C] a számítással meghatározandó elszámolási időszak átlagos külső hőmérséklete, amit 
az illetékes meteorológiai szerv ad meg  

te.m [°C] átlagos külső hőmérséklet az összehasonlítás alapjául szolgáló időszakban, ami a 
Hőtelep területén, hitelesített mérőeszközökkel végzett mérések eredménye.  

60c. szakasz  

A leszállított hőenergia ellenértékének megfizettetése a Hőtelep által havonta kiadott 
számlák alapján történik. A Vásárlók kötelesek havi tartozásukat a számlán feltüntetett 
határidőn belül törleszteni.  

Amennyiben a Vásárló nem törleszti időben tartozását, sor kerül a Törvényben előírt kamat 
felszámolására.  

Az ügyviteli év során leszállított és átvett hőenergia végelszámolását a Hőtelep a következő 
év február 28-ig kézbesíti vásárlóinak.  

60d. szakasz  

Az ideiglenes hőellátás időszakában a leszállított hőenergia elszámolását a beruházónak 
kézbesítik. 

XIII A HŐENERGIA FELHASZNÁLÁSÁNAK FELMONDÁSA  

61. szakasz 

A Vásárló joga, hogy felmondja a Hőtelep távhőszolgáltató rendszere által nyújtott 
távhőszolgáltatás használatát.  

Az ezen szakasz 1. bekezdésében említett felmondást a vásárló, írásos formában nyújtja be 
a Hőtelepnek, a fűtési idény megkezdése előtt, de legkésőbb augusztus 15-ig.  

A Hőtelep e felmondást elfogadja ha:  



1) biztosítottak a műszaki és fizikai feltételek ahhoz, hogy a vásárló létesítménye ne tudjon 
hőenergiát felvenni a Hőtelep rendszerétől:  

(1) a vásárló házi alállomással rendelkezik és nincsenek olyan közfalai vagy emelet 
elválasztó szerkezetei olyan helyiségekkel, melyek továbbra is a Hőtelep által fűtve lesznek. 
Ekkor a lekapcsolás az elsődleges vízvezeték fizikai leválasztásával, a csővezeték 
közterületen lévő részének elvágásával és behegesztésével történik. 

A lekapcsolás technológiáját és módját A hőenergia felhasználása felmondási feltételeinek 
kielégítési Elaborátuma (továbbiakban: Elaborátum) tartalmazza, és  

(2) ha a vásárló a tömbházban levő lakását kívánja lekapcsolni, a lekapcsolás technológiáját 
és módját az Elaborátum határozza meg;  

2) ha a vásárló kifizeti a Hőtelep szolgáltatását a lekapcsolás kapcsán, a hatályos árjegyzék 
szerint.  

A lekapcsolás feltételeinek kielégítettségét az e szakasz 3. bekezdésében említett 
Elaborátum alapján lehet megállapítani.  

Az Elaborátumot a Vásárló eljuttatja a Hőtelepnek, amely azt köteles véleményezni és erről 
írásos jelentést kiállítani. Az Elaborátum jóváhagyása nyomán a vásárló köteles, az 
Elaborátumban foglaltak szerint, elvégezze a szükséges műszaki műveleteket legkésőbb 
folyó év szeptember 14-ig, és ezek sikeres befejezése után ezt jelentsa a Hőtelepnek.  

A Hőtelep bizottságilag ellenőrzi a munkálatok helytállóságát és az Elaborátummal való 
összehangoltságát, amiről műszaki jelentést készít, minek nyomán megvalósul a vásárló 
státuszváltása. 

62. szakasz 

Az ezen határozat 64. szakasza 2. bekezdése 1) pontja (2) alpontja szerinti Vásárló, az 
Elaborátum összeállítását követően, köteles az Elaborátumba foglalt értékek és más elemek 
arányában meghatározott térítményt fizetni.  

XIV A HŐELLÁTÁS FELFÜGGESZTÉSE  

63. szakasz 

A Hőtelep , írásbeli figyelmeztetés mellett, felfüggesztheti a vásárló hőellátását:  

- ha a vásárló, berendezései által, zavart okoz a hőellátásban,  

- a vásárló felszerelésén végzendő karbantartási illetve hibaelhárítási munkálatok miatt,  

- a belső hőrendszer és berendezéseinek bővítése céljából,  

- ha a vásárló megrongálva saját vagy a Hőtelep felszerelését, veszélyezteti a 
távhőszolgáltatást, és ha zavarja a többi vásárló hőellátását,  

- ha a vásárló a Hőtelep jóváhagyása nélkül hőenergiát vesz át,  



- ha a vásárló nem tartja karban felszerelését és ezzel nem biztosítja a zavartalan működést, 
illetve hőellátást,  

- ha a vásárló nem biztosítja a felszerelését tartalmazó helyiség biztonságos megközelítését,  

- ha a vásárló a hőenergia viszonteladását végzi,  

- ha a vásárló felszerelésének lejárt a próbaüzeme, és határidőre nem kapta meg működési 
engedélyét,  

- ha a vásárló írásban nem értesíti a Hőtelepet a tulajdonjogi, státuszbeli és egyéb 
változásokról, amelyek hatással vannak a köztük lévő viszonyra. 

A Hőtelep ideiglenesen felfüggesztheti a vásárló hőellátását, ha az nem törleszti adósságát 
annak megvalósulását követő két hónapon belül.  

A Hőtelep köteles a vásárlót, az e szakasz 2. bekezdésében foglalt esetben, írásban 
figyelmeztetni annak kötelezettségére, és felszólítani elmaradt kötelezettségeinek 
kielégítésére, a figyelmeztetés kézbesítésétől számított legalább 30 napon belül.  

A törvény értelmében Hőtelepnek tilos felfüggesztenie a hőellátást a fűtési idény ideje alatt, 
amennyiben a háztartásban kiskorú, hátrányos helyzetű vagy beteg személy él.  

Az észlelt rendellenességeket és hiányosságokat a Vásárló a felszerelés átvételétől 
számított 15 napon belül köteles elhárítani.  

64. szakasz  

A hőellátás felfüggesztése 66. szakaszban foglalt okainak megszűntével, a Hőtelep folytatja 
a hőellátást, amint a Vásárló törlesztette adósságát a Hőtelepnek, kivéve a 66. szakasz 2. 
bekezdésében foglalt esetben, amikor a Hőtelep köteles a hőellátás folytatására az elmaradt 
tartozás törlesztésének kézhezvétele utáni 2 nap alatt.  

65. szakasz 

A Hőtelep ideiglenesen felfüggesztheti a hőellátást, előzetes értesítést követően (átirat, sajtó, 
elektronikus tájékoztatási eszközök és egyéb) a saját felszerelésén elvégzendő 
karbantartási, illetve hibaelhárítási munkálatok miatt.  

66. szakasz 

Amennyiben a hőellátás az egész létesítményben megszűnik, a Hőtelep felelőssége is 
megszűnik a Vásárló létesítménye, belső fűtésrendszere és felszerelése iránt.  

A hőellátás újbóli biztosítása akkor esedékes, amikor elhárultak a felfüggesztés okai és a 
Vásárló a Hőtelep iránt törlesztette minden ebből fakadó költségeit.  

67. szakasz  

A tömbházak egyes lakásai vagy üzlethelyiségei hőellátásának felfüggesztése úgy történik, 
hogy az elosztó szekrényben csupán az érintett lakás vagy üzlethelyiség lesz lekapcsolva.  



Amennyiben ilyen szekrény nincs, a hőellátás felfüggesztése úgy történik, hogy a fűtőtestek 
kerülnek fizikailag leválasztásra, a csatlakozó csövek levágása és behegesztése által.  

Ezen szakasz 1. és 2. bekezdésében foglalt esetekben a Vásárló köteles kifizetni a Hőtelep 
költségeit, a hatályos árjegyzék alapján.  

XV VÁSÁRLÓI REKLAMÁCIÓK  

68. szakasz  

A Hőtelep köteles bizottságot létrehozni a fogyasztói reklamációk megoldására, melynek 
összetételében jelen kell, hogy legyenek a bejegyzett szervezetek és szövetségek képviselői 
is.  

69. szakasz  

A Vásárló reklamálhat ha:  

- létesítményében elégtelen a hőmérséklet, kivéve az e határozat 38. szakaszában foglaltak 
esetén,  

- a hőmérsékletek a 33. szakaszban foglaltaknál magasabbak,  

- kifogása van a hőellátás elszámolásával kapcsolatban, és  

- ha kifogásai vannak a Hőtelep egyéb szolgáltatásaival kapcsolatosan.  

70. szakasz 

A reklamációt a Vásárló írásos formában nyújtja be.  

Kivételesen, a műszaki jellegű reklamációját, a Vásárló a reklamációk számára fenntartott 
telefonszámon is bejelentheti.  

A kikézbesített számlára, elszámolásra vagy Szerződésre, a Vásárló esetleges reklamációját 
köteles benyújtani az azok kézhezvételétől számított 5 napon belül.  

Amennyiben a hőmérsékletre tett reklamáció helytállósága bebizonyosodik, az a reklamáció 
benyújtásának pillanatától lesz figyelembe véve.  

71. szakasz  

Ha műszaki vagy egyéb okok miatt zavarok jelentkeznek a hőellátásban, melyekért a 
Hőtelep a felelős, a Hőtelep ezek elhárításához azonnal hozzá kell, hogy lásson, de 
legkésőbb 24 óra alatt.  

72. szakasz 

A Hőtelep köteles minden egyes reklamációt nyilvántartásba venni.  

A műszaki jellegű reklamációkat a Hőtelep köteles nyilvántartásba venni és 24 óra, de 
legkésőbb 2 nap alatt kezelni, akképpen, hogy a helyszínen jegyzőkönyvileg megállapítja az 



állapot jellegét és azonnal hozzálát a hiányosságok elhárításához, amennyiben ezt a Hőtelep 
műszaki lehetőségei lehetővé teszik.  

A jegyzőkönyv tartalmazza a vásárló létesítményének adatait, a fűtött helyiségek 
hőmérsékleteit, a létesítmény területét, a beépített teljesítmény értékét, a fűtőtestek állapotát, 
az épület állapotát, a mérés napját és idejét, az alállomáson mért paramétereket, szükség 
esetén egyéb nélkülözhetetlen adatokat.  

A jegyzőkönyvet a Hőtelep képviselője és a reklamációt benyújtó személy egyaránt aláírja.  

73. szakasz 

Amikor az ezen határozat 75. szakaszának szellemében kiállított jegyzőkönyvben 
megállapítást nyer, hogy a hőmérséklet az e határozatban előírt érték alatt van, a Hőtelep 
hozzálát a hiányosságok elhárításához, ha a hiányosságok az ő oldalán vannak.  

Amennyiben a megbeszélt időben a Vásárló nem tartózkodik lakásában, vagy nem 
engedélyezi a Hőtelep hivatalos személyeinek a belépést lakásába, a reklamáció 
alaptalannak lesz tekintve.  

A helyiség hőmérsékletének mérése annak geometriai középpontjában, a padlótól 1,2 m 
magasságban történik.  

Az illetékes felügyelőség kérésére a Hőtelep köteles abban az időben és helyiségekben 
elvégezni a mérést, ahol azt a felügyelő kijelöli.  

Megalapozatlan reklamáció esetén, a Hőtelep költségeit a reklamációt benyújtó személy, 
azaz a Vásárló állja.  

A költségek összege a Hőtelep árjegyzéke alapján kerül megállapításra.  

XVI A HŐENERGIA JOGOSULATLAN FELHASZNÁLÁSA  

74. szakasz 

Tilos a létesítmény, a berendezések és az installáció jogosulatlan rákapcsolása a 
távhőszolgáltató rendszerre.  

Tilos a hőenergia felhasználása a mérőműszerek megkerülésével, valamint a jóváhagyott 
műszaki feltételek figyelembe vétele nélkül.  

XVII FELÜGYELET  

75. szakasz 

Az ezen Határozat rendeleteinek betartását és a Hőtelep működésének törvényességét az 
alapító illetékes szerve végzi.  

A vizsgálati-felügyeleti tevékenységet ezen Határozat és az ez alapján hozott aktusok 
alkalmazásával kapcsolatban, a vizsgálati-felügyeleti tevékenységben illetékes közigazgatási 
szerv végzi, amennyiben Törvényileg vagy más előírások által e felügyelet egyes 
tevékenységi körei nincsenek egyéb szervezetek hatáskörébe helyezve.  



76. szakasz 

A kommunális-rendőrségi feladatokat a kommunális rendőr látja el, aki a törvényes 
felhatalmazásai mellett még a következő felhatalmazásokkal is rendelkezik:  

1) szabálysértési végzés kiadása;  

2) szabálysértési eljárás indítványozása;  

3) bűncselekményi feljelentés benyújtása az illetékes szerv felé;  

Amennyiben a kommunális rendőr kommunális-rendőri tevékenységének lefolytatása közben 
az előírások olyan megsértését észleli, ami más szerv hatáskörébe tartozik, erről azonnal, 
írásos formában, értesíti e szervet.  

XVIII KAZNENE ODREDBE  

77. szakasz  

A Hőtelep szabálysértésért 50.000-től 1.000.000 dinárig terjedő pénzbírsággal sújtható 
amennyiben:  

1. nem dönt a vásárló rákapcsolódási kérelméről az e Határozat 17. szakasza 1. 
bekezdésében foglalt határidőn belül;  

2. nem tartja tiszteletben az e Határozat 32. szakaszában foglalt határidőket a fűtési idény 
kezdetéről és befejezéséről;  

2. az e Határozat 33. szakaszában foglaltak szerint nem végzi hőellátási tevékenységét;  

3. az e Határozat 46. szakaszában előírt módon nem végzi vásárlóinak nyilvántartását;  

4. az e Határozat 72. szakaszában foglaltak szerint nem jár el a vásárlói reklamáció nyomán.  

A Hőtelep felelős beosztású személye az, e szakasz 1. bekezdésében foglalt 
szabálysértésért, 5.000-től 75.000 dinárig terjedő pénzbírsággal sújtható.  

78. szakasz  

A vásárló, mint jogi személy, szabálysértésért 50.000-től 1.000.000 dinárig terjedő 
pénzbírsággal sújtható amennyiben:  

1. az e Határozat 49. szakaszában foglaltakkal ellentétben jár el;  

2. az e Határozat 50. szakasza 1. bekezdése 1. pontjában foglaltak szerint, a Hőtelep írásos 
jóváhagyása nélkül rákapcsolja vagy lekapcsolja felszerelését az elosztó hálózatról;  

3. az e Határozat 50. szakasza 1. bekezdése 2. pontjában foglaltak szerint, a Hőtelep írásos 
jóváhagyása nélkül vízzel feltölti vagy kiüríti belső fűtésrendszerét;  

4. az e Határozat 50. szakasza 1. bekezdése 3. pontjában foglaltak szerint, a Hőtelep írásos 
jóváhagyása nélkül módosítja létesítménye kapcsolódó teljesítményét;  



5. az e Határozat 50. szakasza 1. bekezdése 4. pontjában foglaltak szerint, földelésre 
használja saját hőenergetikai felszerelését;  

6. az e Határozat 50. szakasza 1. bekezdése 5. pontjában foglaltak szerint, alállomásán 
módosítja a beállított áramlási és hőmérsékleti értékeket;  

7. az e Határozat 50. szakasza 1. bekezdése 6. pontjában foglaltak szerint, a Hőtelep írásos 
jóváhagyása nélkül munkálatokat végez felszerelésén;  

8. (törölve) 

9. az e Határozat 61. szakaszában foglaltakkal ellentétben, lekapcsolja felszerelését a 
hőellátó rendszerről;  

10. az e Határozat 73. szakasza értelmében, a Hőtelepnek létesítményébe nem biztosít 
hozzáférést a hibaelhárítás vagy a reklamáció nyomán szükséges eljárás lefolytatása 
céljából;  

11. az e Határozat 74. szakasza értelmében, önkényesen rákapcsolja létesítményét a 
távhőszolgáltató rendszerre, vagy hőellátását a mérőműszerek megkerülésével vagy az e 
Határozatban rögzített feltételek figyelmen kívül hagyása mellett oldja meg. 

12. (törölve) 

A jogi személynél foglalkoztatott felelős személy, az e szakasz 1. bekezdésében 
megfogalmazott szabálysértésért 5.000-től 75.000 dinárig terjedő pénzbírsággal sújtható.  

A vállalkozó, az e szakasz 1. bekezdésében megfogalmazott szabálysértésért 10.000-től 
250.000 dinárig terjedő pénzbírsággal sújtható.  

A fizikai személy, az e szakasz 1. bekezdésében megfogalmazott szabálysértésért 5.000-től 
75.000 dinárig terjedő pénzbírsággal sújtható. 

78a. szakasz  

A meghatalmazott személyek mérőműszerekhez való hozzáférésének akadályozása 
szabálysértésnek minősül, ami szabálysértési meghagyás kiadását vonja maga után (58. 
szakasz).  

Az e szakasz 1. bekezdésében megfogalmazott szabálysértésért kiadott meghagyás 
összege:  

1. fizikai személynek 5.000,00 dinár;  

2. felelős személynek a jogi személynél 5.000,00 dinár;  

3. vállalkozónak 10.000,00 dinár;  

4. jogi személynek 50.000,00 dinár.  

78b. szakasz  

A szabálysértési meghagyás a következő jogorvoslatokat és figyelmeztetéseket tartalmazza:  



1) amennyiben az a személy, aki ellen szabálysértési meghagyás lett kiadva, felelősségét 
elismeri és a meghagyás átvételétől számított nyolc nap alatt kifizeti a kiszabott pénzbírság 
összegének felét, a pénzbírság másik felének kifizetése alól mentesül;  

2) az a személy, aki ellen szabálysértési meghagyás lett kiadva, felelősségét a nyolc napos 
határidő lejárta után ismeri el, mentesül a végrehajtási eljárástól, amennyiben a 
szabálysértési meghagyásban foglalt pénzbírság teljes összegét kifizeti a végrehajtási 
eljárás megkezdése előtt;  

3) amennyiben az a személy, aki ellen szabálysértési meghagyás lett kiadva, felelősségét 
nem ismeri el, jogában áll a meghagyás kézhezvételétől számított nyolc napon belül bírósági 
döntést kérvényezni, oly módon, hogy személyesen vagy postai úton eljuttatja a 
szabálysértési meghagyást az illetékes kihágási bíróságnak, feltüntetve azt a bíróságot, 
melynek a kérvényt benyújtja;  

4) az a személy, aki ellen szabálysértési meghagyás lett kiadva, köteles a szabálysértési 
meghagyásban foglalt pénzbírság kifizetése mellett, ha bírósági döntést kért és a bíróság 
döntésében megállapítja szabálysértési felelősségét, fizetni a bírósági költségeket is;  

5) a szabálysértési meghagyás véglegessé és végrehajtandóvá válik a kézhezvételtől 
számított nyolc napon belül, ha az a személy, aki ellen szabálysértési meghagyás lett kiadva 
említett határidőn belül nem fizeti ki a pénzbírságot vagy nem kérvényez bírósági döntést a 
kiadott szabálysértési meghagyás kapcsán;  

6) az a személy, aki ellen szabálysértési meghagyás lett kiadva, pénzbírsága végrehajtás 
általi behajtása esetén köteles a szabálysértési eljárásról szóló végzésben foglalt 
végrehajtási eljárás költségeit fizetni;  

7) azon fizikai személy, vállalkozó vagy jogi személynél illetékes személy esetében, aki ellen 
szabálysértési meghagyás lett kiadva, a ki nem fizetett pénzbírság felcserélhető 
börtönbüntetésre vagy közhasznú munka végzésére.  

XIX ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK  

79. szakasz  

Azon vásárlók rákapcsolási, illetve meg lévő fűtésrendszerei módosításának folyamatai, 
melyek ezen Határozat hatályba lépése előtt kezdetüket vették, az addig hatályos, A 
hőellátás feltételeiről és módjáról szóló Határozat rendelkezéseinek értelmében lesznek 
befejezve.  

80. szakasz 

A Hőtelep köteles a hőellátásról Szerződést kötni minden Vásárlójával 2016. december 30-
ig.  

81. szakasz 

Az e Határozat hatályba lépésének napjától hatályát veszti A hőellátás feltételeiről és 
módjáról szóló Határozat (Szabadka Község Hivatalos Lapja 29/08 szám és Szabadka 
Város Hivatalos Lapja 26/09 és 55/11 szám).  

 



82. szakasz 

E Határozat a Szabadka Város Hivatalos Lapjában történő megjelentetést követő nyolcadik 
napon lép hatályba, és 2015. január 1-től lesz alkalmazva.  

  

A hőellátás feltételeiről és módjáról szóló Határozat módosítási Határozatának 
önálló szakasza 

(Szabadka Város Hivatalos Lapja, 43/2014 szám) 

2. szakasz  

E Határozat a Szabadka Város Hivatalos Lapjában történő megjelentetést követő nyolcadik 
napon lép hatályba. 

  

A hőellátás feltételeiről és módjáról szóló Határozat módosítási Határozatának 
önálló szakaszai 

(Szabadka Város Hivatalos Lapja, 5/2016 szám) 

16. szakasz  

Az árakról szóló határozat alkalmazásának napjával, hatályát veszti a Tarifavásárlók 
hőfogyasztása elszámolásának tarifarendszere (Szabadka Város Hivatalos Lapja 39/14 és 
43/14 szám).  

17. szakasz  

E Határozat a Szabadka Város Hivatalos Lapjában történő megjelentetést követő nyolcadik 
napon lép hatályba, kivéve e határozat 7, 8, 9. és 10. szakaszának rendelkezéseit, melyek 
az árakról szóló határozat jóváhagyását követően kerülnek alkalmazásba.  

 


