Általános szerződési feltételek

Előzetes tájékoztatás, igénybejelentés

Tisztelt Felhasználó!
Az alábbiakban tájékoztatjuk a távhőszolgáltatás igénybevételével kapcsolatos
igénybejelentések, illetve szolgáltatói tájékoztatások jogszabályi előírások szerinti tartalmi
és formai szabályairól.
1. Az új felhasználási hely létrehozásában vagy a többletteljesítmény lekötésében érdekelt
építtető, a tulajdonos vagy képviselőjük (a továbbiakban együtt: érdekelt) a
távhőszolgáltatás, illetőleg a többletteljesítmény iránti igény kielégítésének feltételeiről még
az igénybejelentés előtt tájékoztatást kérhet, amelyre a távhőszolgáltató a megkeresés
beérkezésétől számított 30 napon belül írásban köteles válaszolni.
2. A távhőszolgáltatói tájékoztatásnak tartalmaznia kell, az érdekelt előzetes tájékoztatás
iránti kérelmében előadottak és a mellékelt iratokban, tervekben foglalt adatok és igények
figyelembevételével, a szükséges műszaki-gazdasági feltételeket, az egyes szükséges
engedélyeket, hozzájárulásokat és az eljárás módját.
3. Az érdekelt kérésére a távhőszolgáltató köteles a felhasználói hőközpont tervezéséhez
szükséges adatokról a Távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 54. §-ának (2)
bekezdésében foglaltak figyelembevételével, a megkeresés beérkezésétől számított 30 napon
belül írásban tájékoztatást adni.
4.1. A távhőszolgáltatásra, illetőleg a többletteljesítményre vonatkozó igényt az érdekeltnek
a távhőszolgáltatónál írásban kell bejelentenie. A szerződésmódosítás érdekében történő
igénybejelentésnek tartalmaznia kell:
4.1.1. a szerződő fél azonosítására alkalmas adatokat;
4.1.2. a felhasználási hely címét, helyrajzi számát;
4.1.3. a távhőmennyiség mérésének a helyét;
4.1.4. a felhasználási helyen vételezni kívánt legnagyobb hőteljesítményt és a tervezett
éves hőigényt;
4.1.5. a távhővételezés megkezdésének tervezett időpontját;
4.1.6. a távhő felhasználásának célját (fűtés, használati melegvíz-készítés, technológiai cél,
esetlegesen hőhordozóval együttes igénybevétel).
4.2. Az igénybejelentésre a távhőszolgáltató a megkeresés beérkezésétől számított 30 napon
belül írásban köteles válaszolni. Egyéb felhasználó esetében a távhőszolgáltató az igénylőtől
a 4.1. pontban felsoroltakon túlmenően további kiegészítő adatokat kérhet.
4.3. A 4.2. pont szerinti válasznak tartalmaznia kell:
4.3.1. az igény kielégítésének műszaki feltételeit, a bekapcsoláshoz szükséges, az
igénybejelentő által elvégzendő munkálatok megjelölését,
4.3.2. az igénybejelentőt terhelő költségek jogcímét, mértékét, a fizetendő csatlakozási díj
összegét,
4.3.3. azt az időtartamot, ameddig a távhőszolgáltató az általa adott ajánlathoz kötve van,
amely 90 napnál rövidebb nem lehet.

4.4. A távhőszolgáltató által közölt feltételek elfogadásáról az igénybejelentő írásban köteles
nyilatkozni.
5. Ha a felhasználói berendezés létesítéséhez valamely engedély vagy idegen ingatlan
igénybevétele szükséges, az engedélyeket (ideértve az esetleg szükséges vezetékjogi
engedélyt is) az igénybejelentő köteles megszerezni.
6. Az előzetes tájékoztatás és az igénybejelentés megtörténtét követően a távhőszolgáltató és
az igénybejelentő a felhasználási hely távhőszolgáltatásba való bekapcsolásának
megvalósulásához szükséges feltételeket szerződésben rögzítheti. Abban az esetben, ha az
igénybejelentő nem azonos a felhasználóval, a szerződésben meg kell jelölni a
távhőszolgáltatóval közüzemi szerződést kötő felhasználót.
7.1. Ha az igénybejelentő az igénybejelentés visszaigazolásában, illetőleg a 6. pont szerinti
megállapodásban foglalt kötelezettségeket teljesítette, a távhőszolgáltató az e pontban
foglaltak teljesítésről szóló igazolások beérkezésétől számított 30 napon belül köteles a
közüzemi szerződés tervezetét az igénybejelentő részére átadni.
7.2. Ha a közüzemi szerződés tervezetének elkészítéséhez szükséges, a 7.1. pont szerinti
igazolások nem állnak a távhőszolgáltató rendelkezésére, abban az esetben a
távhőszolgáltató köteles az érdekelteket a hiányzó igazolások pótlására felhívni, az
igazolások beérkezésétől számított 15 napon belül. Ebben az esetben a 7.1. pont szerinti
határidő az igazolások pótlásának teljesítésével kezdődik.
7.3. Ha az igénybejelentő a szerződéstervezetet a kézhezvételtől számított 30 napon belül
aláírva nem küldi vissza a távhőszolgáltatónak, vagy arról érdemben nem nyilatkozik, a
távhőszolgáltató ajánlati kötöttsége megszűnik.
7.4. A közüzemi szerződésben megnevezett felhasználót a szerződésben meghatározott
időponttól illetik meg és terhelik az abban foglalt jogok és kötelezettségek, ezen időpontig
az igénybejelentőt kell felhasználónak tekinteni.
8. A csatlakozási díj fizetésére és az igénybejelentésre vonatkozó 3-6. pontokban foglalt
rendelkezések nem érintik azokat a felhasználókat, akik a távhőszolgáltatásba már
bekapcsolt felhasználási helyek tulajdonosváltozása miatt válnak új felhasználókká, feltéve,
hogy többletteljesítmény igényük nincs. A felhasználási hely műszaki jellemzőinek
változása esetén értelemszerűen alkalmazni kell a 3-6. pontokban foglaltakat is.

Tisztelettel:
NYÍRTÁVHŐ Kft.

A közüzemi szerződés tartalma

Tisztelt Felhasználó!
Az alábbiakban tájékoztatjuk a távhőszolgáltató és a távhőszolgáltatást igénybevevő
felhasználók közötti szerződéses jogviszony jogszabályi előírások szerinti tartalmi és formai
követelményeiről:

A közüzemi szerződésnek tartalmaznia kell:
1. a távhőszolgáltató cégnevét, székhelyét, cégazonosító adatait, a szolgáltatást végző
szervezeti egységének cégnevét és címét;
2. az igénybejelentő és a felhasználó megnevezését és címét, természetes személyazonosító
adatait (cégnevét, székhelyét, cégazonosító adatait); ha a közüzemi szerződést az
igénybejelentő kötötte, annak az időpontnak a meghatározását, amikor a felhasználó az
igénybejelentő helyébe lép;
3. a felhasználó képviselőjének nevét és címét;
4. a felhasználási hely címét és helyrajzi számát;
5. a távhőellátás módját és a hőmennyiségmérés helyét a 3. és 4. pont szerint;
6. a felhasználási hely hőigényét meghatározó jellemzőket, a légtérfogatot és
hőteljesítményt;
7. a felhasználó által igényelt hőellátás mértékét, a távhőszolgáltató előbbiekkel kapcsolatos
kötelezettségét;
8. a teljesítési hely megnevezését;
9. a távhő díjának elszámolására szolgáló hőmennyiségmérők helyének, azonosító adatainak
megjelölését;
10. a felhasználási helyet ellátó hőközpont azonosító adatait, tulajdonosát, üzemeltetőjét, és
abban az esetben, ha a felhasználási helyen használati melegvíz ellátás van, a melegvízkészítéshez szükséges közműves ivóvíz rendelkezésre bocsátójának megnevezését és címét;
11. a felhasználási helyen lévő berendezések fenntartására vonatkozó kötelezettségeket;
12. a távhőszolgáltatás és a vételezés megkezdésének időpontját;
13. a fűtési célú szolgáltatás időtartamát, illetve megkezdésének és befejezésének feltételeit;
az üzemvitel során a felhasználó és a szolgáltató együttműködésének szabályozását;
14. a távhő díját (díjszabást), hatósági ár esetében az erre történő utalást;

15. a Távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 44. § (1) bekezdése szerinti
megállapodás esetén a díjfizetők nevét, címét, természetes személyazonosító adatait, a díj
megosztásának a felhasználó által meghatározott módját, arányait;
16. az elszámolásra, a számlázásra és a díjfizetésre vonatkozó rendelkezéseket;
17. a távhőszolgáltató és a felhasználó szerződésszegésének következményeit;
18. országos tüzelőanyag-hiány vagy környezetvédelmi ok esetén az önkormányzat
rendeletében megállapított korlátozás mértékét;
19. a közüzemi szerződés hatálybalépésének és megszűnésének időpontját, a módosítás
lehetőségét és feltételeit, a felmondási időt és a felmondás egyéb feltételeit.
20. Az egyedi közüzemi szerződésnek a 9. pontban foglaltakon kívül tartalmaznia kell még
a következőket:
21. a hőhordozó közeg megnevezését, a távhőszolgáltató által biztosított legnagyobb
hőteljesítményt és az éves hőmennyiséget, valamint a szolgáltatás egyéb mennyiségi és
minőségi jellemzőit,
22. a felhasználó által visszaadandó hőhordozó közeg mennyiségi és minőségi jellemzőit,
23. a felhasználó üzemének jellegéből adódó, a távhőszolgáltató üzembiztonságát vagy más
felhasználó vételezését esetileg zavaró vagy veszélyeztető hatások megszüntetésének
módját,
24. a távhő vételezését korlátozó eszközökre, berendezésekre vonatkozó megállapodást,
25. a települési önkormányzat által jóváhagyott korlátozási sorrend szerinti besorolást.
26. Ha a közüzemi szerződés a Távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 37. § (5)
bekezdése szerint a szolgáltatás igénybevételével létrejött, abban az esetben a távhővételezés
tényét a felhasználó legkésőbb az igénybevétel megkezdését követő 30 napon belül a
távhőszolgáltatónak írásban bejelenti. A bejelentési kötelezettség elmulasztása, vagy a
határidő túllépése esetén a szabálytalan vételezés jogkövetkezményeit kell alkalmazni.
27. A felhasználónak joga van a lekötött hőteljesítménynek is megfelelően, a hőellátás
mértékét és egyéb jellemzőit, a fűtési célú hőellátás megkezdését, befejezését, a napok,
napszakok szerinti változását a hőközpont üzemeltetőjének közreműködésével
meghatározni, illetve szabályozni. Fűtési időszakon kívül a távhőszolgáltató a fűtési célú
hőellátást abban az esetben biztosítja, ha az a 157/2005. (VIII.15.) Kormányrendelet 3. sz.
melléklete16.1. pont szerinti karbantartási munkálatok elvégzését nem akadályozza. Az egy
hőközpontból ellátott felhasználók az önálló szabályozás műszaki feltételeinek
megteremtéséig [Távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 48. § (2) bekezdés] az
előzőekről csak együttesen rendelkezhetnek. Egyéb megállapodás hiányában a
távhőszolgáltató a fűtési célú hőellátást az üzletszabályzatában meghatározott időpontban,
illetőleg feltételek megléte esetén kezdi meg és fejezi be.
28. Ha a felhasználó a hőhordozó közeg felhasználására is igényt tart, illetőleg, ha a távhő
vételezése csak a hőhordozó közeg felhasználásával lehetséges, jogosult abból olyan
mennyiséget felhasználni, amennyit a közüzemi szerződésben lekötött. Egyéb esetben a

felhasználó a hőhordozó közegből nem vételezhet, illetőleg azt köteles
távhőszolgáltatónak a csatlakozási ponton a szerződésben előírt minőségben visszaadni.

a

29. Ha a felhasználó az igénybejelentésében nagyobb hőteljesítmény igényt jelentett be,
mint amennyit a közüzemi szerződésében lekötött, és a csatlakozási díjat aszerint fizette
meg, jogosult a bejelentett és a le nem kötött hőteljesítmény közötti különbözet erejéig a le
nem kötött hőteljesítményre vonatkozó igény fenntartására. Ha a felhasználó által le nem
kötött és fenn nem tartott hőteljesítmény-igény különbözetre más felhasználó igényt tart, és
az igényével arányos csatlakozási díjat a távhőszolgáltatónak megfizette, a távhőszolgáltató
köteles az előző felhasználó részére a le nem kötött és általa fenn nem tartott hőteljesítményigény utáni csatlakozási díjat visszafizetni.
30. A felhasználó képviselőjének jogállását a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII.
törvény, a lakásszövetkezetről rendelkező 2004. évi CXV. törvény, egyéb esetben a Ptk.
474-477. §-ai szabályozzák.
31. A felhasználó képviselője köteles a távhőszolgáltatónak átadott minden információt
dokumentálni és a társasházi, illetve lakásszövetkezeti iratokkal együtt megőrizni.
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