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SZABADKAI TÁVFŰTŐMŰVEK 
KOMMUNÁLIS KÖZVÁLLALAT  
Szám:  ________ 
Kelt: __________. 
SZABADKA 

A HŐENERGIA ELADÁSÁRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS 
 
Megkötve Szabadkán _____________ án/én a következő felek között:  
 
1. Szabadkai Távfűtőművek Kommunális Közvállalat,  Szabadka, Szegedi út 22., Adószám: 100847219, 
Törzsszám:  08038180, akikt Ahmetović Drevo okl. közgazdász képvisel, (a továbbiakban: Távfűtőművek) 
 
  
2. ________________________, Szabadka, u. ____________________, sz.. ________, személyi 

szám:________________________, a lakás  fogyasztói kódja _______________, (a továbbiakban: Vevő). 

 
1. Szakasz  

Ezen szerződéssel a hőenergia eladásáról (a továbbiakban: szerződés) Az energetikáról szóló törvénnyel 
(Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye 145/2014) és a a Hőenergiával való ellátás feltételeiről és módjáról 
szóló határozat módosításáról szóló Határozattal (Szabadka Város Hivatalos Lapja 39/2014, 43/2014 és 
5/2016, - a továbbiakban: Határozat) összhangban, szerződő felek megállapítják jogaikat és kötelezettségeiket 
a Vevő hőenergiával való ellátásával kapcsolatosan A Távfűtőművek ellátórendszerén keresztül. 

 
 

2. Szakasz 
A Távfűtőművek kötelezettséget vállal a Vevő hőenergiával való ellátására, lakóépületének fűtése céljából, 
amely Szabadkán, a/az ________________________________utca, __________szám alatt található, mint 
____ számú lakás, összesen _____  m2  nagyságú zárt, fűthető területtel.    

 
3. Szakasz 

A Vevő a hőenergiát  az alállomáson  keresztül veszi át, amely a következő cimen  található:  Szabadka, 
______________________ utca _____szám. 
A szolgáltatott hőenergia mérése a _______________ típusú mérőberendezéssel történik.  
 A vevő távfűtő felszerelése illetve az épületek tulajdonosainak egységes oszthatatlan közös tulajdona az 
összes felszerelés amely a pumpa csatlakozó szelepét követően található. 
 A szolgáltatott hőenergia költségelosztó berendezései és a fűtőtestek a lakóépületek külön részei 
tulajdonosainak a tulajdonát képezik.    
 
 

4. Szakasz 
A szolgáltatott hőenergia elszámolása a Határozat valamint a Szerb Köztársaság Kormánya által elfogadott A 
végleges felhasználók hőenergiával való ellátása ármeghatározásának módszertanáról szóló rendelet  (Szerb 
Köztársaság Hivatalos Közlönye 63/2015) rendelkezései alapján történik, a szolgáltatott hőenergia 
mennyiségétől függően.  
A szolgáltatott hőenergia ára alapdijbol és egy változó összetevőből áll. 
Az alapdijt   (27,32 DIN/м2  megnövelve 10%  adóval) a Vevő egész évben fizeti, míg a változó részt (4,79 
DIN/kWh megnövelve 10% adóval) a fűtési idény alatt fizeti.  
 
 

5. Szakasz 
A szolgáltatott hőenergiáért a Távfűtőműveket pénzbeli térítmény illeti. 
A hőenergia árát a Távfűtőművek Felügyelő Bizottsága határozza meg a törvénnyel, egyéb előírásokkal és a 
vállalat éves munka és ügyviteli tervével összhangban, az alapító jóváhagyásával. 
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6. Szakasz  

Amennyiben a Vevőnél 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.  
 
 

7. Szakasz  
Amennyiben a Vevőnél beépítésre kerültek a költségelosztó berendezések  az elhasznált hőenergia (a 
költségek változó összetevője) 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.  
A Vevő kötelezettséget vállal, hogy a Távfűtőműveknek térítést fizet a szolgáltatott hőenergia ellenértékeként a  
költségelosztó berendezésekről leolvasott adatok alapján. 
A Vevő köteles viselni a hőszolgáltatás költségelosztó berendezésének megfelelő műszaki állapotban való 
tartásának karabantartási költségeit.   

 
8. Szakasz  

A szolgáltatott és átvett hőenergia árának a megfizettetése a Távfűtőművek által a Vevőknek havi 
rendszerességgel kibocsátott számla alapján történik. 
A vevő a tartozását a  számlán meghatározott határidőben köteles kifizetni. 
Amennyiben a Vevő nem fizeti ki kötelezettségét a megadott határidőben, a törvénnyel összhangban kamatot 
számolunk el.   

 
 

9. Szakasz 
A Távfűtőművek köteles Vevő részére hőenergiát szolgáltatni és az átadási helyeken biztosítani a megfelelő 
mennyiségű hőenergiát.  
A hőenergiával való ellátást a Távfűtőművek a Határozat 31-33. szakaszai rendelkezéseinek érterlmében 
végzi.   

 
10. Szakasz 

A Távfűtőművek köteles hőenergiát szolgáltatni a Vevő részére a fűtési idény alatt, amely  a folyó év október 
15-én kezdődik és a következő év április 15-ig tart.  
A Távfűtőművek szolgáltatni fogja a hőeneregiát október 1-től április 30-ig, amennyiben a kinti hőmérséklet 
három egymást követő napon 21 órakor +12C0, vagy attól alacsonyabb.      
 

11. Szakasz 
A mérőberendezések leolvasását a Távfűtőművek végzi.  
A Vevő köteles biztosítani a Távfűtőművek  illetékes személyeinek a  mérőberendezésekhez illetve a 
költségelosztókhoz való hozzáférést, azok leolvasása illetve azok ellenőrzése céljából.    
 

 
12. Szakasz  

A vevő jogosult írásos kifogás benyújtására elégtelen hőmérséklet esetén az épületben, a hőenergia 
elszámolását illetőleg és a Távfűtőművek egyéb szolgáltatásai kapcsán.  
Műszaki jellegű kifogások esetén a kifogás megtehető a  0800-105-100 számú ingyenes telefonvonalon.  

 
A  számlával vagy a Szerződéssel kapcsolatos kifogásokat a Vevő köteles írásos formában megtenni a 
Tavfűtőművek székhelyén, a Szegedi út 22. szám alatt, postán keresztül, vagy elektronikus úton az 
office@toplanasubotica.co.rs.e-mail címen, 5 napos határidőn belül azok fogadását követően 
A Távfűtőművek köteles halasztás nélkül de legkésőbb 8 (nyolc) napon belül válaszolni a vevőnek a benyujtott 
kifogásaival kapcsolatban a Fogyasztóvédelmi törvény rendelkezései alapján, irásos vagy elektronikus úton.  



3/4 

 

A kifogás megoldásának a határideje nem lehet hoszabb 15 napnál, kivéve ha objektív körülmények állnak 
fenn és a Vevő jóváhagyja  ezt.  
Amennyiben megállapítást nyer, hogy a kifogás megalapozott azaz, hogy a nyújtott szolgáltatás nem felel meg 
az előlátott minőségnek (megállapításra kerül a Távfűtőművek felelőssége), a  Távfűtőművek lehetővé teszi a 
többletbefizetés visszatérítését a vállalat Gazdasági-logisztika Osztályának döntése alapján.   
 

 
13 Szakasz 

Amennyiben a Vevő tartósan nem használja a lakást eladás vagy kiköltozés miatt, köteles erről írásban 
tájékoztatni a Távfűtőműveket, amely egyeben a Szerződés megszüntetésére irányuló kérelemnek is minősül.   

 
14. Szakasz 

Ezen szerződés meghatározatlan időre kerül megkötésre, hatályba lép és alkalmazandó az aláírás napjától.  
A vevő jogosult, hogy felmondja a Távfűtőművekkel a távhőszolgáltatást.  
 
A felmondást írásos formában kell megtenni a Távfűtőművek a fűtési idény kezdete előtt, legkésőbb augusztus 
15-ig.  
             A  Távfűtőművek 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 Távfűtőműve 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 Távfűtőművek szolgáltatását a lekacsolásra vonatkozóan a hatályos díjjegyzék 
alapján.  
              A hőszolgáltatás felmondásra vonkozó feltételek az ezen szakasz 4. bekezdésében meghatározott  
Tanulmánnyal és a Szolgáltató rendszerek működésére vonatkozó szabályzattal összhangban kerülnek 
meghatározásra.         
 

              A tanulmányt a vevő benyújtja a Távfűtőműveknek, 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 Távfűtőműveket. A Távfűtőművek bizottságilag értékeli az elvégzett munkák 
megfelelőségét és a Tanulmánnyal való összehangoltságát és erről múszaki beszámolót készít, amely alapján 
megvalósulhat a státuszbeli változás.   
 

15 Szakasz 
A vevő reszére történő hőenergia eladásnak hozzáférhető áron kell történnie.   
A hőenergia vásárlójának lehetősége van és jogosult megváltoztatni a szolgáltatót minen külön térítmény 
nélkül.   
 

16. Szakasz 
A díjjegyzékre vonatkozó adatokról amelyek tartalmazzák a hálózatra való rákapcsolódás díját, a szolgáltatói 
hálózatra való rákapcsolódás határidejét, a vevő a  024-548-200 telefonszámon érdeklődhet a vállalat Műszaki 
részlegében a Műszaki, analitikai tervezési és mérnöki szolgálatnál. 
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17. Szakasz 
Szerződő felek megállapodnak, hogy azon kérdésekben amelyek nincsenek szabályozva ezen szerződéssel, a 
Határozat és az egyéb hatályos előírások amelyek szabályozzák ezt a területet, az irányadók. 
 

18. Szakasz  
Az  összes felmerülő vitás kérdést felek megoldhatják perenkívüli fogyasztói megegyezéssel, a Vevő illetve a 
Távhőszolgáltató javaslata alapján.  
A Vevő és a  Távfűtőművek megállapodása alapján a vitás kérdéseket megoldásával megbíhatnak közvetítőt 
(mediátor) vagy döntőbírót. 
A perenkívüli eljárás megindítása és lefolytatása nem zárja ki a bírósági jogvédelmet, felek megállapodnak a 
Szabadkai bíróság illetékességében.  

 
 

                                                                              19. Szakasz 
 

A szerződés egyes elemeinek illetve feltételeinek a megváltozása esetén a Távfűtőművek időben értesíti a 
Vevőket, amit a szerződés módosítása fog követni.  
 
 

20. Szakasz 
Ezen szerződés 2 (két) azonos példányban került megkötésre, amelyből  mindegyik felet 1 (egy) példány illet. 

 
 
Vevő                                                                                                       Távfűtőművek 
                                                                                                                    Igazgató, 
 
________________                                                                          ___________________ 

                                                                            Dervo Ahmetović okl. közgazdász 

 


