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ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ “СУБОТИЧКАТОПЛАНА” 
SZABADKAI TÁVFŰTŐMŰVEK KOMMUNÁLIS KÖZVÁLLALAT 
JAVNO KOMUNALNO PODUZEĆE  “SUBOTIČKA TOPLANA”  
24000 SZABADKA, Szegedi út 22., TEL: 024/548-200;  
FAX  024/548-205; Adószám: 100847219; Törzsszám: 08038180. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Szám: 727/16 
Kelt 2016. október 26-án,  
SZABADKA 
 
 

ÉRTESÍTÉS A VEVŐK RÉSZÉRE  
A HŐENERGIA ELADÁSÁRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉRŐL 

 
A Fogyasztóvédelmi törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye 62/2014 és 6/2016 másik törv. sz.) 13. és 87 
szakasza alapján a KKV Szabadkai Távfűtőművek, törzsszám: 08038180, adószám: 100847219, Szabadka Szegedi út 
22., 024/548-200, 0800-150-100- ingyenes vonal (a továbbiakban: Távfűtőművek) a Hőenergia eladására vonatkozó 
szerződés megkötése előtt értesíti Önt a következőkről:   
 
 
1. Az árú általános jellemzői: hőenergia eladása 
2. Az ár elszámolásának módja és a leszállított hőenergia elosztásának módja: 
 
       Szabadka Város Képviselő-testülete 2016. február 4-én elfogadta a Hőenergiával való ellátás feltételeiről és módjáról 
szóló határozat módosításáról szóló Határozatot (Szabadka Város Hivatalos Lapja 39/2014, 43/2014 és 5/2016, - a 
továbbiakban: Határozat) melynek hatálybalépésével megszűnik A díjjegyzék szerinti vásárlók részére leszállított 
hőenergia elszámolására vonatkozó díjjegyzék (Szabadka Város Hivatalos Lapja 39/2014 és 43/2014).A végleges 
felhasználók hőenergiával való ellátása ármeghatározásának módszertanáról szóló rendelettel  (Szerb Köztársaság 
Hivatalos Közlönye 63/2015) melyet a Szerb Köztársaság Kormánya fogadott el 2015. július 10-én, meghatározásra 
került, hogy a szolgáltatott hőenergia ára egy állandó és egy változó összetevőből áll. A fentiek alapján a Távfűtőművek 
értesíti a hőenergia vásárlóit, hogy Szabadka Város Képviselő-testülete 2016. február 4-én Határozatot hozott a 
hőenergia árára vonatkozó Határozat jóváhagyásáról a Szabadkai Távfűtőművek Kommunális Vállalatban Szabadkán, 
amellyel meghatározásra került az ár állandó (alapdij) és változó összetevője a lakossági és az ügyviteli vásárlók részére 
az alábbi táblázat szerint:         
 

 
DÍJSZABÁSI 

CSOPORT(ТГ) 
MÉRÉS MÓDJA DÍJSZABÁSI ELEM-

ENERGIA-a 
hőszolgáltatás 

ideje alatt 
 

DÍJSZABÁSI ELEM:  TERÜLET VAGY  
BEÉPITETT TELJESITMÉNYT 

12 hónapos fizetés 
 

  Те1- Energia- din/kWh 
 

Те2-Terület din/м2 
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din/kW 
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Тм2-az együttes 

mérőhelyről származó 
hőenergia költségeinek 
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27,32 
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Тм3-együttes mérőhely 
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231,01 
 



 2/4 

 

  
Тм4- az együttes 

mérőhelyről származó 
hőenergia költségeinek 

elosztására szolgáló 
berendezések  

 
 
 

ТФ14 

 
 
 

5,99 

  
 
 

231,01 
 

 
            Az összes árra 10 %-os adó (PDV) kerül elszámolásra. 
            A hőenergia vásárlói az ár változó részét a fűtési idény alatt fizetik, míg az (állandó részét) alapdijt egész évben 
fizetik. A hőenergia új ára a 2016 március hónaptól szolgáltatott hőenergiára vonatkozóan kerül alkalmazásra.  
             Szintén a Hőenergiával való ellátás feltételeiről és módjáról szóló határozat módosításáról szóló Határozattal, 
annak 58 d szakaszával, meghatározásra került a szolgáltatott hőenergia elosztásának új módozata, amennyiben az 
épületben amelyik hőenergiával kerül ellátásra beépítésre kerültek a költségelosztó berendezések az összes (100%) 
felhasználó esetében. Ebben az esetben az elhasznált hőenergia oly módon kerül elosztásra, hogy az elhasznált  
hőenergia 20%-a amely a hőszámláló segítségével mérésre került, egyenlő arányban kerül elosztásra az összes 
felhasználó között arányosan a lakás vagy az ügyviteli helyiség területétől függően, 80%-a pedig a berendezésről való 
adatleolvasás alapján.  
             Azon  lakossági ügyfeleknél ahol költségelosztó berendezések nem kerültek beépítésre, az elhasznált hőenergia 
mennyisége minden felhasználó esetében a többemeletes házakban, a lakás összterületének arányában kerül 
meghatározásra az összes lakás összterületéhez viszonyítva abban a többemeletes épületben.  
 Azon üzleti ügyfeleknél ahol költségelosztó berendezesék nem kerültek beépitesre, az elhasznált hőenergia 
mennyiségét az egyes Vevőknél beepitett fütőtestek teljesitményétöl és az az alállomásra csatlakozott összes Vevő  
beepitett fütőtestek teljesitményének a viszonyítása alapján kerül meghatározásra, vagy a szolgáltatott hőenergia 
mennyisége számítás alapján formula segítségével (órák száma x napok száma x hőmérsékleti tényező x beepitett  
fütőtest teljesitmény)). 
 A szolgáltatott hőenergia árának a megfizettetése a Távfűtőművek által a vevőknek havi rendszerességgel kibocsátott 
számla alapján történik, a vevők pedig kötelesek havi kötelezettségük kifizetésére a számlán meghatározott határidőben.              
 
 
3. A hőenergia szolgáltatásának módja és ideje: 
A Távfűtőművek a vevő részére az átvevőehelyen szolgáltatja a hőenergiát és biztosítja a megfelelő mennyiséget a fűtési 
idény alatt.  
Terv szerint a fűtési idény folyó év október 15-én kezdődik, és a következő év április 15-ig tart.  
Kivételesen a Távfűtőművek a vevők részére szolgáltatni fogja a hőenergiát október 1-től október 15-ig illetve április 15-től 
április 30-ig, amennyiben a kinti hőmérséklet három egymást követő napon 21 órakor +12C0, vagy attól alacsonyabb.      
  
 
4. Törvényes felelősség megléte az árú vagy a szolgáltatás nemmegfelelősége esetén a szerződés szerint: 
A vevő jogosult írásbeli kifogás benyújtására az épületben levő nem elégséges hőmérséklet esetén (a Határozat 38. 
szakaszában foglalt eseteket kivéve), a hőenergia elszámolására és egyéb szolgáltatásokra vonatkozóan amelyeket a 
Távfűtőművek nyújt. A Távfűtőművek felszerelése az összes tévfűtő felszerelés, amely a pumpa csatlakozó szelepéig 
található a hőpumpa alállomásának másodlagos oldalán, és köteles azt működőképes állapotban és műszakilag 
megfelelő állapotban tartani.  
A vevő távfűtő felszerelése illetve az épületek tulajdonosainak egységes oszthatatlan közös tulajdona az összes 
felszerelés amely a pumpa csatlakozó szelepét követően található a hőpumpa alállomásának másodlagos oldalán. 
A szolgáltatott hőenergia költségelosztó berendezései és a fűtőtestek a lakóépületek külön részei tulajdonosainak a 
tulajdonát képezik.    
     
 
5. A kifogás kijelentésének a módja és megoldása:   
A Fogyasztóvédelmi törvény 56. szakaszának értelmében a vevő jogosult kifogás benyújtására jogai megvalósulása 
érdekében, amennyiben a szolgáltatások hiányosak, amennyiben hibásan lettek elszámolva az árak a szerződés alapján, 
5 napos határidőn belül azok fogadását követően. 
A kifogásokat írásos formában lehet benyújtani az erre előlátott űrlap kitöltésével, minden munkanap 7-től 15 óráig a 
Tavfűtőművek székhelyén, a Szegedi út 22. szám alatt, a 0800-150-100 számú ingyenes telefonvonalon, postán 
keresztül, vagy elektronikus úton az office@toplanasubotica.co.rs.e-mail címen.  
    
A Távfűtőművek köteles halasztás nélkül de legkésőbb 8 (nyolc) napon belül a kifogás fogadását követően, írásos vagy 
elektronikus úton válaszolni a vevőnek a benyújtott kifogással kapcsolatban.  A Távfűtőművek válaszának tartalmaznia 
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kell, hogy elfogadja-e a kifogást, véleményt a kifogásról, javaslatot és határidőt a megoldásra vonatkozóan. A határidő 
nem lehet hoszabb 15 napnál a kifogás benyújtását követően.  
 
 
 
Amennyiben a Távfűtőművek objektív okok miatt nem tud eleget tenni a vevő kérelmének a megbeszélt határidőben, 
köteles a kifogás megoldása határidejének meghosszabbításáról értesíteni a vevőt, és új határidőt meghatározni amely 
alatt az megoldásra kerül, és meg kell szereznie ahhoz a vevő hozzájárulását, amit be kell jegyeznia a kifogások 
nyilvántartásába.  
A kifogások megoldási határidejének a hosszabbítása csak egy esetben lehetséges. 
Amennyiben megállapítást nyer, hogy a kifogás megalapozott azaz, hogy a nyújtott szolgáltatás nem felel meg az előlátott 
minőságnek (megállapításra kerül a Távfűtőművek felelőssége), a Távfűtőművek lehetővé teszi a többletbefizetés 
visszatérítését a vállalat Gazdasági-logisztika Osztályának döntése alapján.   
 
6. A szerződés felmondásának feltételei:   
A Határozat 61. szakaszának értelmében a vevő jogosult, hogy felmondja a Távfűtőművekkel a távhőszolgáltatást a 
következő módon: 
             A felmondást írásos formában kell megtenni a Távhőműveknek a fűtési idény kezdete előtt, legkésőbb augusztus 
15-ig.  
             A Távhőszolgáltató elfogadja a felmondásra vonatkozó kérelmet azzal a feltétellel ha:  
             1.) biztosítottak a műszaki feltételek arra, hogy a vevő ne tudjon hőenergiához jutni a Távhőszolgáltató 
rendszeréből: 
                       (1) amennyiben a vevőnek van házi hőalállomása és nincsenek válaszfalai az emeletekkel és egyéb 
helyiségekkel, amelyeket a Távhőszolgáltató rendszeréből fűtenek, a lekapcsolás a vezetékek fizikai levágásával és a 
csőrendszer beheggesztésével történik, közterületen. A lekapcsolás műszaki megoldása és módja a Hőenergia 
használata feltételeinek felmondásáról szóló verifikációs tanulmánnyal van szabályozva (a továbbiakban: Tanulmány) és  
                       (2) amennyiben a vevő kérelmezi a saját lakásának a lekapcsolását kollektív lakóépületben, a lekapcsolás 
műszaki megoldása és módja szintén a Tanulmánnyal van szabályozva.  
 
              2.) a vevő kifizeti a Távhőművek szolgáltatását a lekapcsolásra vonatkozóan a hatályos díjjegyzék alapján.  
              A hőszolgáltatás felmondásra vonkozó feltételek a Tanulmány 61. szakaszának 3. bekazdésével kerültek 
meghatározásra a Szolgáltató rendszerek működésére vonatkozó szabályzattal összhangban.         
 
              A tanulmányt a vevő benyújtja a Távhőműveknek, aki köteles azt értékelni és arról írásos jelentést adni. 
              Amennyiben a vevő a tanulmányra jóváhagyást kap, köteles, hogy a Tanulmánnyal összhangban elvégezze az 
összes szükséges műszaki műveletet legkésőbb folyó év szeptember 14-ig és annak sikeres voltáról értesíteni a 
Távhőszolgáltatót. A Távhőpszolgáltató bizottságilag értékeli az elvégzett munkák megfelelőségét és a Tanulmánnyal 
való összehangoltságát és erről műszaki beszámolót készít, amely alapján megvalósulhat a státuszbeli változás.   
 
 
7. A hőenergia eladására vonatkozó szerződés meghatározatlan időre kerül megkötésre.  
 
8.  A vevő reszére történő hőenergia szolgáltatásnak hozzáférhető áron kell történnie.   
 
 
9. A díjjegyzékre vonatkozó adatokról, a hálózatra való rákapcsolódás díjáról, a szolgáltatói hálózatra való rákapcsolódás 
határideiről, a vevő a  024-548-200 telefonszámon érdeklődhet a vállalat Műszaki részlegében a Műszaki, analitikai 
tervezési és mérnöki szolgálatnál. 
 
 
10. A hőenergia vásárlójának lehetősége van és jogosult megváltoztatni a szolgáltatót, minden külön térítmény nélkül.   
 
 
11. A  Távfűtőművek értesíti a vevőket a szolgáltatói viták perenkívüli rendezésének módjáról.  
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12. A  Távfűtőművek értesíti a vevőket, hogy a szerződés egyes elemeinek a megváltozása esetén a hőenergia 
eladásáról a vevők időben érteítve lesznek, amit a szerződés módosítása fog követni.  
 
 
 
13. A  Távfűtőművek a hőenergia eladásáról szóló szerződés szövegét nyivánossá teszi a vállalat honlapján 
www.toplanasubotica.co.rs és a vállalat hivatali helyiségeiben a Szabadka, Szegedi út 22. szám alatt.  
 
 
  
 

Igazgató 
 

_________________________ 
Drevo Ahmetović okl. közgazdász 


