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Szi getvári Távh Ő Szo! g áItati N on profi t Kft. U zletsz abá|yzata

A Magyar Koztársaság országgy(Í|ése 2005. ápri|is 11.én e|fogadta a távhŐszo|gá|tatásrÓ| szÓ|ó, 2005. jri|ius 01-
el hatá|yba |épó 2005' évi X/|||. torvényt.
Ezt kovetóen 2005. szeptember 29-én hatá|yba |épett a Kormány 15712005' (V|l|.15') számrj rende|ete, a
távhószo|gá|tatásrÓ| szÓ|Ó 2005. évi Xt/| l |. tÖrvény végrehajtásárÓ|.
Végri| a torvényi és kormányrende|eti Íe|hata|mazás a|apján Szigefuár Város Önkormányzata Képvise|ótestri|ete
mega| kotta a távhószo I gá|tatás rÓ| szó|ó 22l 2012 ( | | |' 23) szám rende|etét.

A távhószo|gá|tatásrÓ| szÓlÓ torvény, a végrehajtására kiadott rende|et, va|amint a he|yi távhŐrende|et
sztikségessé tette az Szigetvári Távhó Szo|gá|tatÓ Kft. (továbbiakban: távhŐszo|gá|tati) iiz|etszabá|yzatának
e|készítését, tekintettel arra, hogy 2010' szeptember 30. napjátÓ| a társaság végzi Szigetvár város kozigazgatási
terti |etén a szo|gá|tatást.

Az tiz|etszabá|yzat tarta|mazzaa távhŐszo|gáltatÓ, a fe|haszná|Ó és a díjfizetó kozotti jogviszony jogszabá|yokban

Íog la|takon tt]|menŐ szabá|yait.
Az z|etszabá|yzat tiikrozi a távhószo|gá|tati |egÍontosabb cé|kitŰzését, ami a fe|haszná|Ói igényeknek jÓ|

megfe|e|ó, megbízhati és konekt, gazdaságos távhószo|gá|tatás fo|yamatos biztosítása.
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Szigetvári Távho Szolgáltati Nonprofit Kft. Uz|etszabá|yzaIa

1.

az Üztetszn gÁ LyzAr rÁRoYl, HATÁ LYA, HAIÁLYBI tÉ p Ése, u ó oos írÁsn És
ÉnvÉnyessÉor

Az z|etszabá|yzat tárgya a távhŐszo|gá|tati és a Íe|haszná|Ók, díjÍizetŐk kozotti jogviszonyban a
távhŐszo|gáltatással, i||etve a hóenergia véte|ezésse| kapcso|atos jogok és kote|ezettségek rogzítése, a
felhaszná|ik, díjÍizetŐk tájékoztatása, a szo|gá|tatási, fe|haszná|ási fe|téte|rendszer egyérte|m sítése, va|amint e
terti|eten az érdekek ko|csonos érvényesti|ésére vonatkozi igények biztosítása a kiegyens |yozott szo|gá|tatÓ/

ÍeIhaszná|Ó kapcso|at kia|akítása érdekében.
Az tiz|etszabá|yzat e|óírásait ke|| a|ka|mazni a távhószo|gá|tatÓ vonatkozásában a részére kiadott m kodési
engedé|yben meghatározott tert.i|eten végzett, a társaság alapítÓ okiratában megje|o|t távhŐszo|gá|tatói

tevékenysége során, va|amint a társaságti| hót véte|ezó, ve|e szezódéses jogviszonyban á||i fe|haszná|Ókra,

díjÍizetŐkre.

Az tiz|etszabá|yzat Szigetvár Város jegyzŐje jiváhagyásáva| |ép hatá|yba és határozat|an idóre szi|.

A távhószo|gá|tatÓ a szo|gá|tatást érintŐ koni|mények miatt kezdeményezett mÍjkodési engedé|y mÓdosítása

esetén - amennyiben az uz|etszabályzatban Íog|a|takat is érinti - tiz|etszabá|yzatát kote|es módosítani, ha a
távhószo|gá|tati tiz|etszabá|yzatátjogszabá|yi vá|tozás, a tevékenység gyakor|ása kozben tortént vá|tozás miatt
mÓdosítja, a midosítást Új tiz|etszabá|yzatként ke|| beny jtani a jegyzöhozjÓváhagyásra.

A midosítani kívánt tiz|etszabá|yzat tervezetet a terÜ|eti fogyasztivéde|mi hatiságok vé|eményének kikérése
után hagyja jÓvá - t1j e|járás keretében _ a jegyzo'
A jegyzó jiváhagyása á||amigazgatási határozatnak minŐsti|, ame|y el|en a határozat koz|ésétŐl számított 15

napon be|ti| a Kozigazgatási Hivata|nak címzett, a jegyzőhoz benytljtott fe||ebbezésse| é|het a távhŐszo|gá|tatÓ.

Hatá|yát vesztiaz tiz|etszabá|yzat,haaz|jogszabály hatá|yon kívti| he|yezi, Vagy a m kodésiengedé|yt kiadi a
távhószo|gá|tatÓ m kodési engedé|yét visszavonja.
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Szigetvári Távho Szolgáltati Nonprofit Kft. Uzletszabályzata

2.

n rÁvnŐszo loÁlrnró eeil|urnrÁsn

2. A Szigetvári Távhó Szolgá|tatÓ Kft cé|ja

A Szigetvári Távhó Kft. kti|detésének tekinti, hogy beruházásokka|, hatékonyabb és biztonságosabb
Üzeme|tetéssel a |akosság terheit fo|yamatosan csokkentse'

2.1, 
^távhószolgáltato 

legfontosabb adatai

Cégnév: SzigetváriTávhó Szo|gá|tatÓ Kft.

KSH tozssám 22945033-3530-113-02

Cégjegyzékszám 02-09-076277

Adiszám 22945033-2-02

Távhóterme|Ői m kodési engedé|y száma 25712012'

TávhŐszo|gá|tatÓi m kodésiengedé|y váma 25312012'

Dátuma 2012.04'04

M kodés kezdeti idŐpont1a 2010.10'01

M kodésiidótartam Határozat|an

A cég tozstókéje 3 000 000 Ft

Üzbti év kezdete és vége 2010.10.01 _2010.12.31i||efue naptáriéwe|
megegyezik

2.2, 
^távhószoI 

gá|tato tevékenysége

HŐenergia terme|ése, e|osztása, fÚtés és haszná|ati me|egvíz szolgá|tatás a Szigetvár város terri|etén lévó,
távhószo|gá|tatásba kapcso|t |akossági és egyéb fe|haszná|ik részére.
E tevékenységhez tartozÓan további fe|adata a minóségi szo|gáltatás érdekében a szo|gá|tatÓi berendezések
|étesítése, azok tizeme|tetése, fenntartása, javítása és fej|esztése.

További Íe|adata a távhószo|gá|tatássa| kapcso|atos adminisztratív tevékenység, me|ynek során pontos

nyi|vántartást vezet a mindenkori fe|haszná|ii, díjÍizetói konŐ|' szám|ázzaés konyve|i a távhószo|gá|tatási díjakat.
Ugye|etén és gyfé|szo|gá|atán keresztti| fo|yamatosan arra torekszik, hogy a tevékenység e||átása mindig
megfe|e|jen a fe|haszná|ii, díjfizetói e|várásoknak.

2.3. M k désiteriilet

A távhŐszo|gá|tatÓ tevékenysége szempontjábÓ| m kodési terri|etnek minósri| Szigetvár város kozigazgatási
terti|etén be|ti| az a terti|et, ame|yre a távhószolgáltatÓ mtikodési engedé|ye kiterjed. Szigetvár város terti|etén
e|he|yezkedó, az Üz|e|szabá|yzat hatá|yba|épésének idópontjában a távhószo|gá|tatásba bekapcso|t épti|etek
téte|es fe|soro|ása a távhószo|gáltatii m kodési engedé|yben ta|á|hatÓ.

2.4. 
^ 

távhószoIgáltatÓ székhe|ye, te!ephelyei

Székhe|y 7900 Szigefuár, Szent |stván |tp. 7.

Te|ephe|y: 7900 Szigefuá1Zínyitér3'

7900 Szigefuár, Radován tér 3.

7900 Szigetvá1 &ent |stván ltp.7.

Ügyfé|szo|gá|at 7900Szigetvár,&échenyiu.42.
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Szigetvári Távho Szo|gáItati Nonprofit Kft. Uz|etszabá|yzata

2.5. A távhószolgáltatÓ szervezeti tagozÓdása, a tulajdonosi jogok gyakorlása

Tulajdonos

FeItigye|o bizottság
Ugyvezeto

Konyvvizsgá!i

Gazdasági Vezeto
Konyvelo

Muszaki vezeto

Koveteléskezelés, és
ÜgyféIszo!gá!at

A Kft. |egfóbb dontéshozÓ szerve a taggy(Í|és, a tu|ajdonosi jogokat 100 %-ban
gyakor|i Szigetvár Város Onkormányzata'
A Kft. e||enózó szerve a fe|tigye|ó bizottság.
A távhószo|gá|tatÓ é|én az tigyvezetó á||, aki a jogszabá|yok keretei kozott oná||Óan és
egyéni Íe|e|Ősségge| irányítja a cég tevékenységét.
A konywizsgá|Ó a tu|ajdonosi és hite|ezói érdekek torvényes védelmére megvá|asztott
szemé|y. A konywizsgá|i e||átja a vonatkozÓ torvények és jogszabá|yok, va|amint a
Társasági á|ta| részére megá||apított fe|adatokat.

UgyvezetŐ á|ta|ános he|yettese a gazdasági vezetó.
A konyve|ó e||átja a vonatkozÓ torvények és jogszabá|yok, va|amint a Társaság á|ta|

részére megá||apított gazdasági, pénztigyi feIadatokat.
A miiszaki vezetó e||átja a vonatkozi torvények és jogszabá|yok, va|amint a Társaság
á|ta| részére megá||apított m szaki, t.izeme|tetési, karbantartási, és fej|esztési
feladatokat.
Az tlgyfé|szo|gá|ati do|gozÓk e||átják a vonatkozÓ torvények és jogszabá|yok, va|amint

a Társaság á|ta| részt.ikre megá||apított' a távhószo|gá|tatássa| kapcso|atos fe|adatokat'

A távhŐszo|gá|tatÓ szervezeti fe|építésétaz 1' szám(l melléklet|arÍa|mazza'

2.6. Általános múktidési feltételek és jogszabályi keretek

A távhószo|gá|tatÓ a hatá|yos jogszabá|yok, va|amint a be|sŐ szabá|yzataiban meghatározott fe|téte|ekke| és a
Képviseló{est |eti határozatok keretei kozott mÍikodik. Tevékenysége Szigetvár városban mintegy 846 |akás és
30 koztj|et részére ny jtott távhószo|gá|tatásra (techno|Ógiai gózszo|gá|tatássa|, távf tésse| és/vagy haszná|ati
me|egvízze| torténó e||átására) irányu|.

A távhŐszo|gá|tatásra vonatkozi jogszabá|yok:

a) A távhószo|gá|tatásrÓ| szÓ|Ó 2005. évi XVl||' torvény (továbbiakban: Tszt.)
b) A Kormány 15712005, (V|||'15') Korm. szám rendelete a távhószo|gá|tatásrÓ| szÓ|Ó 2005' évi )0/|||.

torvény vég rehajtásári| (továbbiakban : Vhr.)
c) Szigetvár Város onkormányzata Képvise|ŐtestÜ|etének 2212012' (|||.23.) rende|ete a távhószo|gá|tatásrÓ|

Szigetvári TávhŐ Szolgáltato Nonprofit Kft.
7900 Szigetvár
Szent lstván |tp' 7.
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3.

3,1 távho:

3,2 távhoszolgáltatás:

FoGALoMMEGHATÁRoásoK

A távh oszo l g á ltatás ra vo n atk ozo jog szabá l yo k a ! ka| m a zásában,.

3,3 távhŐszolgáltati:

3,4 távhŐtermelŐ:

3.5 felhasználo:

az a höenergia, amelyet a távhötermeló létesítményböl hŐhordoző k zeg (gŐz, melegített víz)
alkalmazásával, távhövezeték-hálizaton kereszt l, zletszertl tevékenység keretében a
fe l h aszn álási he ly re eljuttatn ak
az a kÖz zemi szolgáltatás, amely a felhasználinak a távhŐtermelö létesítményböl
távhövezeték-hálizaton kereszt l, az engedélyes által végzett, zletszer tevékenység
keretében t rténŐ hŐellátásával f tési' illetve egyéb hŐhasznosítási cél(l energiaellátásával
valisulmeg
az a gazdálkodi szeruezet, amely meghatározoft telep lésen vagy a telep lés meghatározoft
részén a távhŐ t)zletszer szolgáltatására engedélyt kapott
az a gazdálkodi szervezet, amely távhŐ termelésére engedélyt kapoft
a távhövel ellátoft ép letnek, építménynek, a tÖruényben meghatározoft esetben az
ép letrésznek a távhŐszolgáltatÓval a távhŐ mérés szerint t rténó szolgáftatására
vonatkozian kÖzijzemi szezŐdéses jogviszonyban álli tulajdonosa, tÖbb tulajdonos esetén
a tulajdonosok kÖzÖssége [a társasház, a lakássz vetkezet, a Polgári T ruényk nyvrŐl szőli
1959' évi lV. toruény (a továbbiakban: Ptk.) szerinti kÖzÖs tulajdon esetén a
tulajdonostársak]' Abban az esetben, ha a távhöfelhasználás a tÖbb személy tulajdonában
lévŐ ép let valamennyi épt)letrészében mérhetö, a felhasználi az egyes ép letrészek
tulajdonosa is lehet' Afelhasználi lehet lakosságivagy egyéb felhasználÓ'
a lakiép let és a vegyes céka használt ép let tulajdonosa, tulajdonosainak kÖzÖssége,
ép letrészenkénti hŐmennyiségmérés esetén az egyes épi)letrészektulajdonosa

a 3'6' pontban nem emlÍtett ép let' építmény tulajdonosa, tulajdonosainak kÖzÖssége'
ép letrészenkénti hömennyiségméres esetén az egyes ép letrészektulajdonosa
ép letrészenkénti díjmegosztás eseÍén az ép letrésznek a kÖz zemi szezödésben
megnevezeft tulajdonosa, a Tszt-ben meghatározott esetekben az ép let, építmény vagy az
ép letrész bérlóje' használija távhóvel ellátott ép let: az egy felhasználii hökÖzpontbÓl

ellátott éptilet vagy szolgáftatii hŐk zpontbil tÖrténó távhöszolgáltaÍás eseÍén egy hófogadi
állo m ásril e ll átott é p l etegysé g

a távhövel ellátoft ép letnek, épÍtménynek, ingatlannak funkcionálisan ÖnállÓ, kt)lÖn vagy
kÖzÖs tulajdonban Iévó része (lakás, t)zlethelyiség, IépcsŐház stb,)

a távhószolgáltatási célra hŐt termelő létesítmény, távhót elöállíti f tŐm , kazántelep, kazán,
hulladékégetŐ mŰ, geotermikus energiát távhószolgáltatás céljára kitermelö vagy más
meg(ljuli energiát (pl. biokazán, höszivatty(l, napkollel<to) és hulladékhŐt hasznosÍtó
távh Őte rme lö bere n d ezé s
az a csŐvezetékrendszer - a hozzá taftoző míitárgyakkal, hálizati szerelvényekkel,
kapcsolÓdő automatikákkal, mŰszerekkel, elektromos berendezésekkel egy tt _, amely a
távhónek (höhordozi k zegnek) a távhŐtermelö létesÍtménytŐl a csatlakozási pontig tÖrténö

szállítására szolgál'
a geincvezeték, az elosztÓvezeték, a bekÓtŐvezeték (primer távhövezeték), valamint a
szolgáltatÓi hök zpontbÓl kiindulÓ és az átalakított hŐvel ellátott ép let vagy építmény
hŐfogadÓ állomása fŐelzárÓ szerelvényéig, ennek hiányában a felhasználási helyet magában
foglalÓ ingatlan telekhatáráig terjedó vezeték (szekunder távhövezeték)
a primer távhŐvezeték-hálÓzat átlagosnál nagyobb terhelésíj és csöátméroj , a höszállítás
s(tlyvonalában elhelyezkedó szakasza'
a primer távhóvezeték-hálizat geincvezeték és bekÖtövezeték ki)z tti része, ami tÖbb
hó kÖzpo nt hŐel l átás át szo lg álj a
az elosztÓvezeték (esetleg gerincvezeték) és az ellátoft hŐkÖzpont elsŐ elzári szerelvénye
kÖzÖtti vezeték, ami egy hök zpont hŐellátását szolgálja
a höhordozÓ k zeg kadására, elosztására, fogadására, átalakítására, mennyiségének
szabályozására' illetŐleg a távhö átadására szolgáli technolÓgiai berendezés' A hŐk zpont
lehettermelŐi hŐkÖzpont, szolgáltatii hök zpont és felhasználÓi hŐkÖzpont:

3.6 lakossági
felhasználő:

3,7 egyéb felhasználo:

3' 8 díjfizetŐ:

3.9 ép letrész,,

3.10 távhotermelö
létesÍtmény:

3,11 távhovezeték-
hálozat:

3,12 távhovezeték
hálizat részet

3,13 gerincvezeték:

3,14 elosztővezeték:

3,15 bekÖtŐvezeték:

3,16 hŐkÖzpont:

Szigetvári Távhó SzolgáItato Nonprofit Kft.
7900 Szigetvár
Szent |sfuán ltp. 7.
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3,17 termel ih k zpont:

3,18 szolgáltatii
hokÖzpont:

3'19 felhasználői
hokozpont:

3,20 hofogado állomás:

3'21 szolgáltatoi
berendezés:

3,22 felhasználoi
berendezés:

3,23 felhasználoi
vezetékhálizat:

3,24 csatlakozási pont:

3,25 teljesÍtési hely:

felhasználási hely:

használati melegvÍz
(HAtv)

futési idŐszak:

f(jt tt légtérfogat:

3,30 f(jt tt helyiség:
3,31 zletszabályzat:

3,32 felhasználoi
érdekképviselet:

326
327

328
329

a távhó termelöjénél távhöellátás céljábil a hŐhordozi kÖzeg kiadására, továbbÍtására,
elosztására, átalaWtására, mennyiségének szabályozására, esetenként mérésére szolgáli
te ch nolÓgiai be re ndezé s

tobb ép let vagy építmény távhŐvezeték.hálizat (Íján tÖrÍénŐ hőellátása céljából, az
ellátandi épt)leteken vagy építményeken kív l, vagy azok egyikében elhelyezett, a
höhordozÓ k zeg fogadására, átalakítására, mennyiségének szabályozására, elosztására,
mérésére szolgálő technolÓgiai berendezés' A szolgáftatii hŐk zpontokkal azonos mÓdon
kell kezelni azokat a kazánházakat, melyekböl - hök zpont kÖzbeiktatása nélkÍjl -
k zvetlen l tÖtténik a fogyasztik höellátása
egy ép let vagy építmény höellátása céljábil a hŐhordozi kÖzeg fogadására, átalakítására,
mennyiségének szabályozására, mérésére szolgáli technoligiai berendezés

egy épt)let vagy építmény távhŐellátása céljábil, a höhordozi kÖzeg fogadására,
továbbítására szolgálÓ technolÓgiai berendezés, ahol a felhasználik részére átadott

távhömennyiség mérése, mennyiségi szabályozása is t fténhet
a távhötermelő létesítmény, a távhövezeték-hálÓzat, a szolgáltatÓi hŐk zpont, az elszámolás
alapjául szolgálő, a távhŐszolgáltatÓ tulajdonában IévŐ mérŐeszkÖz, a hŐkÖzpont pimer
oldali föelzárÓi és mennyiségszabályozii
a felhasználói hŐkÖzpont, a hŐfogadi állomás, a felhasználii vezetékhálizat, a hŐleadÓ

készt)lékek, a höhasznosÍtó és keringtetö berendezések, a tágulási taftály és a felhasználó

áftal felszerelt f tési és használati melegvíz-mérŐk, kÖltségmegosztik
az a csŐvezetékrendszer, amely a hŐnek hóhordozi kÖzeg által, a csatlakozási ponttÓl a
felhaszn álÓi berendezésekhez való továbbítását szolgálja
a szolgáftatii és a felhasználii berendezés határán, találkozási pontján beépÍtett elzáro
szerelvénynek a felhasználő felé esö oldala, elzári szerelvény hiányában a felhasználási
helyet magában foglaló ingatlan (ép let, épÍtmény, telek) tulajdoni határa' A távhŐszolgáftató

és a felhasználi k l n megállapodása alapján a csatlakozási pont a fentiel<tölelterhet'

hŐk zponti mérés szeinti távhöszolgáftatás esetén a csatlakozási pont, ép letrészenkénti
mérés szeinti távhöszolgáltaÍás eseÍén a felhasználÓi vezetékhálÓzaton elhelyezeft hiteles
hŐmennyiségmérö felhasználÓ felé esö oldala
az az ép let illetve ép letrész, amelynektávhövelt fténó ellátására jogviszony létrejÖtt'

távhövel felmelegített kÖzmíives iviviz termálvíz

az év szeptember 15. napja és a kÖvetkezŐ év május 15' napja kÖzÖfti idöszak
azon helyiségek légtélogatának Összege, amelyekben höleadi, vagy a szomszédos
helyiségekbŐl átáramlÓ hö biztosítja az elöírás szerintihömérsékletet (az Msz 04-140a.
A helyiségek légtérfogatának szolgáltati által tÖrténö meghatározásánál alapter letként a
vakolt falsíkok kÖzÖfti, valamint a beépített szekrények által elfoglaft ter letet kellfigyelembe
venni: Nem vehetók figyelembe a falsíkon kív l esö teriletek. Nem vehetŐk figyelembe
továbbá a falsíkbil kiugri falpillérek áftal elfoglalt terijletek, ha azok alapter lete 0'5 m2-nél
kisebb, nem vehetŐ figyelembe az éléskamra (kamraszekreny), valamint a lakás (helyiség)
légterének a kÖzm vezetékeket védŐ burkolat mÖgÖtti része, a fÍjrdöszoba légterének csak
60 %-a vehetö figyelembe, ha az elöírt hŐmérsékletet míiszakiteruek alapján kiegészÍtŐ f tés
(pl': villamos vagy gáz hösugázÓ) biztosÍtja,

amelyben f tötest vagy a szomszédos helyiségekbŐl átáramli hö biztosítja a hŐmérsékletet,

a m kÖdési engedélyt kiadÓ kÖzigazgatási szeru által jiváhagyoft és az illetékes

fogyasztÓvédelmi fel gyelöség áftal véleményezett szabályzat, amely a helyi szolgáltatási

saláÍosságok figyelembevételével szabályozza a távhöszolgáltatÓ m k dését és
meghatározza a távhöszolgáltati k telezettségeit és jogait, szabályozza a távhöszolgáftati

és a felhasználi szerzödéses viszonyát, a mérés és elszámolás rendjét, valamint a
szolgáftatónak a felhasználÓval, a fogyasztÓvédelmi fel gyelöségekkel és a felhasználik
társadalmi érdek-képviseleti szervezeteivel való egy ttm k dését'
magánszemélyek által az egyesÚ/ésí jogrol szili 1989' évi ll' torvény alapján létrehozott
társadalmi szeruezet, illetve ezek sz vetsége, ha az alapszabályban meghatározott célja a
felhasználik érdekeinek védelme, e célnak megfelelóen legalább két éve m k dik, és
magánszemély tagjainak száma legalább Ötven fö'

Szigetvári Távhó Szolgáltato Nonprofit Kft.
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KAPc so LAT A F E LHAsz nÁ ló rKA L, oíJ F l zerctt<eL, Ü GYF E LE KKE L

4.í. ElŐzetes tájékoztatás

Az j fe|használási he|y |étrehozásában Vagy tobb|ette|jesítmény |ekotésében érdekelt építtetŐ vagy megbízottja
(beruházÓ' tervezó, kivite|ezó, a továbbiakban egytitt: érdeke|t) kérésére a távhószo|gá|tatás, i||etó|eg a
tobb|ette|jesítmény iránti igény kie|égítésének m szaki gazdasági fe|téte|eiró| még a konkÉt igénybeje|entés e|ótt

a távhószo|gá|tatÓ e|ózetes tájékoztatást ad. A távhószo|gá|tatÓ egytittm kodik az érdeke|tte| a legkedvezóbb
vételezési mÓd meghatározásában, majd a beje|entéstó| számított 30 napon be|ti| az e|Őzetes tájékoztatást
írásban a rendelkezésére bocsátja.
A távhószo|gá|tatÓi e|Őzetes tájékoztatásnak tarta|maznia ke|| az érdeke|t kére|mében e|óadott és ahhoz me||éke|t

iratokban, tervekben fog|a|t adatok és igények Íigye|embevéte|éve| a sztikséges m szaki-gazdasági
kovete|ményeket (távhószo|gá|tatás paramétereit, kiépítendó vezetékszakasz kb. hosszát' érvényes alapdíjat és
hódíjat, évkozbeni szo|gá|tatási sztinetek idópontjait' stb.).

A vonatkozÓ onkormányzati rende|etben meghatározottak szerint fizetendó csat|akozási díj osszegét, az egyes
engedé|yek, hozzájáru|ások szÜkségességét és az e|járás mÓdját, va|amint a tervezó kérésére a fe|haszná|Ói

hókozpont kiviteIi tervének e|készítéséhez sztikséges adatokat.

4.2. lgénybejelentés és tájékoztatás

A távhóhá|Ózatra csatlakozni szándékozÓ tij, vagy a korábbiná| nagyobb hőte|jesitményt igény|ó meg|évó

fe|haszná|ási he|y tu|ajdonosának konkÉt igényét az a|ábbi tarta|omma| ke|| a távhószo|gá|tatinak írásban
bejelenteni:

a) az igény|ó neve, címe
b) a felhaszná|ási he|y adatai (cím, megnevezés)
c) f tési csticshóigény (kW)

d) használati melegvíz készítés csticshŐigény (kW)

e) egyéb cé|ti csticshóigény (kW)

f) osszes csticshóigény (kW)

g) f tott |égtérfogat (|égms)

h) az tjzembe he|yezés igénye|t idópontja

i) egyéb adatok.
Bóvítés esetén a meg|évó és a tervezett csticshóigényt is Íe| ke|| ttintetni.

A konkrét igénybeje|entés kézhezvéte|éve| a távhŐszo|gá|tatÓt tájékoztatási kote|ezettség terhe|i. A Íelhaszná|Ói
igénybeje|entés a|apján hóte|jesítmény-|ekotési szezódés kothetó, me|y a fe|ek jogi kote|ezettségvá||a|ását fejezi
ki arri|' hogy a |étesítmények e|készti|te után a fe|haszná|ási he|yre vonatkozoan a távhószo|gá|tatási kozr.izemi
szerzódést egymás kozott létrehozzák' Atávhószo|gá|tatÓ a konkrét igénybeje|entésre vonatkozÓ tájékoztatását
elózetes tájékoztatás meg|éte esetén 15 napon beltil, annak hiányában 30 napon be|Ü| írásban kri|di meg az
igénybeje|entó részére'
4'2'1 A távhoszo| g á |tatÓi tájé koztatÓ tarta I ma :

a) a fe|haszná|Ói konkrét igénybeje|entés e|ózŐekben fe|soro|t adatai,

b) a távhóvezeték-háIÓzat |egva|Ószín bb |eágazási pontjának megadása,
c) a |eágazási pontban a sztikséges hóenergia rende|kezésre á||ására vonatkozÓ nyi|atkozat,

d) a távhószo|gá|tatási rendszemek a |eágazási pontra vonatkozÓ paraméterei,

e) évkozbeniszo|gá|tatásisztinetekidópontjai,
f) a fe|haszná|ási helyig kiépítendó primer vezeték kb. hossza,
g) a csat|akozási pont megje|o|ése,
h) a hókozpontra vonatkozÓ kikotések, tervezési adatok,
i) egyes engedé|yek, hozzájáru|ások szrikségessége és e|járási mÓdjaik, észrevéte|ezési

tervdokumentáciira vonatkozÓ kovete|mények,j) a primer vezeték beruházijának és tu|ajdonosának meghatározása,
k) hŐmennyiségmérés kiépítésének fe|téte|ei'

Szigetvári TávhŐ Szolgá|tato Nonprofit Kft.
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|) a csat|akozás, i||etve a szo|gá|tatás míÍszaki|ag indoko|t és jogszabá|yban e|óírt pénztigyi Íe|téte|ei,

így a csat|akozási díj osszege, a sz kséges |étesítmények finanszírozási fe|téte|ei, a szo|gá|tatás
díjára vonatkozÓ jogszabá|y megje|o|ése.

4'2'2 Felhaszná|ási he|y(ek) épti|et(ek)' épti|etrész(ek) kia|akításának fe|téte|ei j feIhaszná|ási he|yek
|étesítése esetén, meg|évŐ feIhaszná|ási heIy(ek) átaIakítása, bóvítése esetén,
a) m szaki átadás-átvéte|en, va|amint t.izembe he|yezési e|járáson va|Ó részvéte|,
b) ko|tségvise|ók és tu|ajdonosok meghatárczása, fe|adataik kije|o|ése,

c) kozos tu|ajdont érintŐ esetekben sztikséges teendŐk meghatározása
d) a távhószo|gá|tatÓi tájékoztatás érvényességi ideje,

e) koztizemi szezódés kotésére vonatkozÓ tájékoztatás,
f) atiipkoztatássa| kapcso|atban fe|vi|ágosítást adÓ személy neve, telefonszáma.

A tájékoztatásnak a csat|akozásra vonatkozÓ m szaki-gazdasági Íe|téte|ei az eset|egesen korábbiakban
megkti|dott elózetes tájékoztatásban fog|a|t fe|téte|ekke|, annak érvényességi idején be|ti| meg ke|| egyezzenek.

4.3 csatlakozás feltételel

4.3.1. M szaki fe|téte|ek

Ú1 fetnaszná|ói berendezést Úgy ke|| tervezni, |étesíteni és tizeme|tetni, hogy az a távhórendszer
biztonságát, más fe|haszná|i véte|ezését ne veszé|yeztesse, tervezett paraméterei i||eszkedjenek a

meg|évó távhŐe||átási rendszer ny jtotta |ehetóségekhez.

A |ehetséges |eágazási pont he|yét és a fe|haszná|ii csat|akozás mÓdját a távhőszo|gá|tatÓ a

távhórendszer adottságainak figye|embevéte|éve| az érvényes jogszabá|yok, m szaki e|óírások, és a
fe|haszná|Óva| torténó megá||apodás a|apján határozza meg.

A m szaki terveket a távhŐszo|gá|tatÓi tájékoztatás a|apján ke|| e|készíteni. Az e|készti|t kivite|i terveket 3
pé|dányban vé|eményezésre be ke|| ny jtani' A kivite|ezést csak a távhŐszo|gá|tatÓ á|ta| vé|eményezett

tervek birtokában |ehet e|kezdeni. A primer vezeték és a fe|haszná|Ói rendszer tervezéséhez sztikséges
m szaki adatokat a távhószo|gá|tatÓ a tervezŐ részére megadja.
A primer táwezeték méretét tervezó határozza meg'

Csak e|ószigete|t vezetékek tervezhetóek. lndoko|t esetben az ettö| va|i e|téÉst a távhŐszo|gá|tativa|

egyeztetni ke||' Uj fe|haszná|ási he|y a távhórendszene Íelhaszná|Ói hókozpontta| csat|akozhat.

A fe|haszná|oi berendezések (pl.: feIhaszná|ii hókozpont, fe|haszná|ii vezetékhá|Ózat, hó|eadÓ

kész |ékek stb.) |étesÍtése a fe|haszná|Ó fe|adata.

A fe|haszná|Ói hŐkozpont kivite|i tervének e|készítéséhez a távhŐszolgá|tatÓ kote|es dÍjmentesen adatokat
szoIgá|tatni.

A |akiépti|etek és a Vegyes cé|ra haszná|t épti|et(ek) fe|haszná|Ói berendezéseinek kivite|i terveit a
távhószo|gá|tatÓ koteIes d íjmentesen feItiIvizsgá|ni.

Az elkészÜ|t fe|haszná|Ói berendezés átadás-átvéte|i e|járására, va|amint tizembe he|yezési e|járására a
távhŐszo|gá|tatÓt meg ke|| hívni, abban a távhószo|gá|tatÓ díjmentesen kozrem kodni kote|es.
Az e|készti|t Íe|haszná|Ói berendezést a szo|gá|tatÓi berendezésse| - az e|ózetesen meghatározott
Íeltéte|ek me||ett - csak a távhŐszo|gá|tati kapcso|hatja ossze. Ezze| egyidej |eg a távhŐszo|gá|tató

kote|es fe|szere|ni a távhóÍogyasztás mérésére és e|számo|ására a|ka|mas, a méroeszkoz hite|ességét

tan sítÓ je|le| e||átott mérót.

A csat|akozás á|ta|ános m szaki fe|téte|e: a jÓváhagyott teruek szerint e|készti|t fe|haszná|Ói és szo|gá|tatii
hóe||átási rendszer'
A munka befejeztéve| a kivite|ezó á|ta| nyomásprÓbát, tomorcégi vizsgálatot ke|| végezni és be ke|| mutatni

a beépített berendezések m bizony|atait is.

A felhaszná|Ói berendezések szere|ését végzó szervezet, i||etö|eg személy a bekapcso|ás e|ótt kote|es
írásban nyi|atkozni, hogy a fe|haszná|Ói berendezéseket a jÓváhagyott tervek a|apján, a muszaki
e|óírásokban, kote|ezŐen a|ka|mazandi szabványokban fogla|taknak megfe|e|ően készítette e|'

A távhószo|gá|tatÓ a szo|gá|tatÓi berendezések tizembiztonsága, a vagyonbiztonság, va|amint az é|et- és
egészségvédelem érdekében a fe|haszná|Ói berendezéseket Íe|ti|vizsgá|hatja és ha azt á||apítja meg, hogy
az nem fe|e| meg a mÍÍszaki e|óírásoknak, szabványoknak, a bekapcso|ást fe|téte|hez kotheti, i||etó|eg

megtagadhatja.

Szigetvári Távhó Szolgá|tato Nonprofit Kft.
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Ha a Íe|haszná|ii berendezés |étesítéséhez va|ame|y engedé|y vagy idegen ingat|an igénybevéte|e
sztikséges, az engedé|yeket (ide éftve az eset|eg sztikséges vezetékjogi engedé|yt is) az igénybejelentó
koteles megszerezni.
A koztizemi szezódés hatá|yba|épéséig a távhószo|gá|tatÓ és az igénybeje|entó kote|es e|végezni
mindazokat a munkákat, ame|yek a távhószo|gá|tatásához, i||etŐ|eg véte|ezéséhez sztikségesek.
Az ingatlan tu|ajdonosának távhóe||átását szo|gá|i bekotóvezeték az adott ingat|anon - tu|ajdonosi
hozzájáru|ássa| - vezetékjogi engedé|y és kárta|anítás né|kti| |étesíthetó. A hozzdjáru|ás nem vonhatÓ
vissza.

4.3.2. Pénztigyi fe|téte|ek

Uj vagy novekvŐ távhó igénnye| je|entkezó fe|haszná|ási he|y tu|ajdonosátÓ| a távhŐszo|gá|tatÓ a
távhószo|gá|tatás díjáva| nem fedezett Íej|esztési .ko|tségekre |egfe|jebb az onkormányzat kti|on

rende|etében meghatározott csat|akozási díjat kérhet. (0nk. rende|et 8. szám me||ék|et).

A csat|akozási díj megÍizetése a távhórendszene va|Ó rácsat|akozás |ehetóségét biztosítja a
távhószolgá|tató á|ta| meghatározott he|yen. A csat|akozási díj a hótermelói, a gerinc- és e|osztÓvezetéki,

va|amint a hŐmennyiségmérŐ berendezések |étesítési, i||etve bóvítési ko|tségeinek fedezetére szo|gá|.

A csat|akozási díj nem tarta|mazza a bekotóvezetékek, hókozpontok - be|eértve a hómennyiségmé
né|kti|i hökozponti átadÓ b|okkot is - |étesítési és bŐvítési ko|tségeit.

Fenti berendezések kozriI a fe|haszná|ási he|y tu|ajdonosa a távhószo|gá|tatÓnak átadja a bekotóvezetéket
és a hómennyiségméró né|ktj|i hókozponti átadÓ b|okkot'

Az átadás feltéte|eiben a Íe|ek kti|on á||apodnak meg.

A csat|akozássa| járÓ fe|haszná|ói koltségek csokkentése és az optimá|is mÍiszaki mego|dás érdekében -
tiz|etpo|itikai okokbÓ| - a távhószo|gá|tati kozrem kodést vá|la|hat a csat|akozás e|ósegítésében (p|. saját
koltség beruházásban, saját kivite|ezésben, Vagy onko|tségi áron vá||a| fe|adatot, rész|etfizetési
Iehetóséget biztosÍt, stb.).

4.3.3. Egyéb Íe|téte|ek

A fe|haszná|ási he|y |étesítését' bóvítését, áta|akítását meg ke|| tervezni, a terveket vé|eményezésre a
távhószo|gáItatÓ részére 3 pé|dányban meg ke|| k |deni, me|ybŐ| 2 pé|dány a távhószo|gá|tatÓná| marad'

A |akossági fe|haszná|Ó igényének kie|égítéséhez sztlkséges primer vezeték és a Íe|haszná|Ói hókozpont
kivitelezésiterveit a távhószo|gá|tatÓ kote|es díjmentesen 30 napon be|tiIfe|ti|vizsgá|ni'

A felri|vizsgá|at során tett, a fo|yamatos és biztonságos szolgáltatást biztosítÓ távhószo|gá|tatÓi aján|ásokat

az igénybeje|entó kote|es mér|ege|ni és a távhószo|gá|tati bevonásáva| az á|ta|a sztikségesnek vé|t

korben egyeztetni.
A fe|haszná|Ói hŐkozpont tizembe he|yezési és az azokat magában fogla|Ó épti|et haszná|atbavéte|i
eljárásához a távhószo|gá|tatÓt meg ke|| hívni, az e|járásokban a távhószo|gá|tatÓ kote|es részt venni'
A |akÓép |et és a vegyes cé|na haszná|t épti|et fe|használÓi hókozpontjának Üzembe he|yezési e|járásában
va|i kozremÍikodésétt a távhószo|gá|tati d.t1at nem számíthat fe|.

A fe|haszná|Ói berendezés Üzeme|tetése és Íenntartása a fe|haszná|ási he|y tu|ajdonosának kote|essége'
Az tizeme|tetó fo|yamatos és biztonságos e||átás érdekében kote|es az á|ta|a tizeme|teteft berendezés
Üzemképes á||apotárÓ| gondoskodni'

4.4. A fe!használÓi berendezések átaIakítása

A távhószo|gá|tatásba már bekapcso|t, a távhószo|gá|tatÓ tu|ajdonában, vagy keze|ésében |évó hókozpontro|

e||átott fe|haszná|Ó csak a távhószo|gá|tatÓ e|ózetes hozzájáru|ásáva|, vé|eményezett tervek a|apján |étesíthet uj

fe|haszná|Ói berendezést, he|yezhet át, a|akíthat át meg|évó fe|haszná|Ói berendezést.
Saját hókozpontta| rende|kezŐ fe|haszná|i csak a távhószo|gá|tatÓ e|ózetes hozzájáru|ásáva| |étesíthet o|yan j

felhasználii berendezést, ame|y a hóte|jesítmény igényt nove|i.

A távhószo|gá|tatÓ e|Őzetes hozzájáru|ásának fe|téte|ei:

a) A tervezési paraméterek a meg|évó rendszeréve| megegyezók |egyenek'
b) A tervek tarta|mauák a meglévŐ rendszer bŐvíthetŐségének fe|Ü|vizsgá|atát.

c) A f tési rendszer Íe|to|tése, |etirítése és |égte|enítése biztosított |egyen

d) A tervezett hő|eadÓk és csóvezetékek a meg|évŐ rendszer hó|eadóival azonosak, Vagy azonos
anyag ak legyenek

Szigetvári Távhó Szolgáltato Nonprofit Kft.
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e) A hó|eadÓk kiszakaszo|hatÓsága (e|óremenó és visszatéró vezetékben is) és szabá|yozhatÓsága -
ha sztikséges, a beszabá|yozási értékek megadásáva|- biztosított |egyen

f) A vízmennyiségek e|osztását strangszabá|yozik beépítéséve| és beszabá|yozásáva| biztosítani ke||

g) Meg|évó f tési rendszer termosztatikus radiátorsze|epekke| torténó áta|akításakor vizsgá|ni ke|| a
f tési rendszerre va|i kihatástés a beavatkozás sztikségességét, mÓdját

h) Az egyedi mérés, Vagy a ko|tségmegosztás kia|akítása csak a távhŐszo|gá|tativa| torténó kti|on

egyeztetés a|apján tortén het
i) A tu|ajdonostársak hozzdjáru|ása a munká|atok engedé|yezéséhez

Az áta|akított fe|haszná|Ói berendezést csak a távhószo|gáltatÓ kapcso|hatja ossze a meg|évó szo|gáltatÓi

berendezésse|, a sztikséges tjrítés, fe|to|tés, |égte|enítés e|végzéséve|, az e|Őzetes megá||apodásnak megfe|e|Ő

osszeg fe|számítása me| |ett'

4.5. ldegen ingat|an hasznáIata

Ha a fe|haszná|Ói berendezés |étesítéséhez va|amely engedé|y vagy idegen ingatlan igénybevéte|e sztikséges,

az engedé|yeket (ide érfue az esetleg sztikséges vezetékjogi engedé|yt is) az igénybeje|entŐ kote|es

megszerezni' |degen ingat|an haszná|ata a megfe|e|ó mŰszaki-gazdasági indokok a|apján megszezett:
a) e|ómunkálatijog,
b) vezetékjog,
c) haszná|atijog,
d) kisajátítás birtokában torténhet.

A jogok gyakor|ása soÉn okozott kárt az engedé|yes az ingat|an tu|ajdonosának kote|es megtéríteni.

A jogok megsz nése esetén az engedé|yes kote|es az ingat|an eredeti á||apotát he|yreá|lítani.
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r:.S.. 
']:..'. l ...' . .: .., : . :. 'R rÁvnŐszorcÁlrnrÁs mruŐsÉoe

5.1 A távhószolgáltatás minóségi je!|emzói

a) HŐáta|akítás né|kti|i távhóenergia szo|gá|tatás esetén a távhószo|gá|tatÓ fe|haszná|Óva| kotott koztizemi
szezódésben lekotoü hóte|jesítménnye| á|| a csat|akozási ponton a fe|használÓ rende|kezésére.

b) F tési cé|tl távhószo|gá|tatás esetén a f tési idŐszakban gy ke|| Í teni, hogy a Í tott he|yiségek be|só
hómérsék|ete naponta 8-20 Óra kozott át|agosan |ega|ább az épri|etek és épti|ethatáro|ó szerkezetek
hótechnikai méretezéséró| szó|Ó, mindenkor érvényes MSZ szabványban a té|i hótechnikai méretezéshez a
kti|onbozŐ funkciijtlt he|yiségekre megadott hófokok |egyenek, fe|téve, ha ezt a fe|haszná|ói berendezések
á||apota |ehetŐvé teszi. A távhószo|gá|tatÓ és fe|haszná|Ó ettŐ| e|té |eg is megá||apodhat.

c) A haszná|ati me|egvíz szo|gá|tatás esetén a me|egvíz hómérsék|ete, cirku|ációs vezetékrendszer meg|éte
esetén, a te|jesítési he|yen 40 oC-ná| kevesebb nem |ehet'

5.2. Minóségbiztosítás

A Íolyamatos, biztonságos és egyen|etesen jÓ minóségii távhószo|gá|tatáshoz a rendszer minden e|emének
osszehango|t, magas színvona|Ú m kodtetése sztikséges, a hóterme|és és a hószolgá|tatás technolÓgiai
Ío|yamatátÓ| kezdve, a mérés és e|számo|áson keresztti| a gazdasági, marketing fo|yamatokka| bezárÓ|ag. Az
osszehangolt munkát a kt.i|onbozó tevékenységi kordkre vonatkozi be|só szabá|yzatok, oktatások segítik.
Távhószo|gá|tatÓ ana torekszik, hogy a fe|haszná|Ók igényeit - jogszabá|yokban meghatározott keretek kozott -
a |ehetó |egmagasabb szinten e|égítse ki.

Ennek érdekében:
a) A szo|gá|tatás m szaki minóségi je||emzóit rendszeresen e||enózi, dokumentá|ja, sztikség szerint az

tizemvite|t mÓdosítja'
b) Ugye|etet, i|letve készen|étet m kodtet, f tési idŐszakban é1e|-nappa|.

c) Szo|gá|tatii berendezéseit fo|yamatosan karbantartja, fej|eszti.

d) Be|só tigymenetét a jogszabá|yi és Íelhaszná|ói igények vá|tozásához igazít1a, be|só szabá|yzatait
rendszeresen feItlIvizsgá|ja, sztikség szerint mÓdosítja'

e) Ügyfé|szo|gá|atot m kodtet, a fe|haszná|Ókat, díjfizetóket a távhŐszo|gá|tatássa| kapcso|atos kérdésekben
tájékoztatja.

f) Kieme|t fontosság nak tekinti a fe|haszná|Ói berendezések korszer sítéséve| kapcso|atos tájékoztatást,
mive| csak akkor nyÚjthatÓ a fe|haszná|ik, díjÍizetók részére magas szint szo|gá|tatás, ha - a szo|gá|tatÓi
berendezéseken kívti| - a fe|haszná|Ói berendezések is jÓ minŐség ek, a Íe|haszná|Ói igényekhez
alkalmazkodiak.

g) A|ka|mazottainak rendszeres oktatásáva| segíti a szem|é|etvá|tozást, a minóség iránti elkote|ezettséget.
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6.

n rÁwŐszoloÁlrnro És l rrulszt'tÁlÓ JoGA! És rorelzensÉoeln
szoloÁlrATÁs soRAN

6.1. A távhószolgá|tatÓ jogai és k<ite|ezettségei

6' 1 . 1 . A távhószo|gá|tatÓ jogosu|t:

a) elómunká|ati-, vezeték-, kisajátítási- és haszná|ati jog a|apján idegen ingat|an haszná|atára a
távhószo|gá|tatás sztinete|tetésére, szo|gá|tatÓi berendezés uzemzauara, más mÓdon e| nem végezhetŐ
munkák e|végzése miatt a |egkisebb fe|haszná|ii k<irben és idótartamban

b) é|et-, egészség- vagy vagyonbiztonság veszé|yeztetése miatt, országos ttize|óanyag-hiány miatt, vagy
kornyezetvéde|mi érdekbó| a szo|gá|tatás kor|átozására

c) a nem tuIajdonát képezó eszkozok tulajdonosáva| (tu|ajdonosaiva|, vagy megbízottjáva|) kotÓtt

szezódés a|apján a tu|ajdonos he|yett, ezen eszkozok tizeme|tetésére, karbantartására, fel jítására

d) a távhŐszo|gá|tatás díját a fe|haszná|Óval kotott koztizemi szezódés, ennek hiányában a vonatkozi
onkormányzati rende|et és az tiz|etszabá|yzate|óírásai szerint kiszám|ázni

e) a fe|haszná|Ó, díjfizetó véte|ezését, a fe|haszná|Ói berendezés á||apotát a fe|haszná|ási he|yen e||enŐrizni,

f) az e||enŐzés, a szabá|yta|an véte|ezésre uta|i kort.i|mények vizsgá|ata, továbbá a távhószo|gá|tatásrÓ|

szÓ|Ó 2005. évi XV|||' torvény 51. s(3) bekezdés a) és b) pontjai szerinti távhószo|gáltatás

Íe|ftiggesztésének érdekében a fe|haszná|ási he|yre bejutni

g) a Íe|haszná|ási he|yen e|he|yezett szo|gá|tatÓi berendezéseket |eo|vasni, e||enórizni, karbantartani

h) a fe|haszná|i, díjfizetó tu|ajdonát képezŐ méróeszkoz Íe|Ü|vizsgá|atát kérni

i) a távhószo|gá|tatás Íe|f{iggesztésére, ha a fe|haszná|Ó vagy díjfizetŐ a Tszt. 49. s (2) bekezdés b), c), d)

pontjaiban meghatározott szezódésszegést koveti e|, a távhószo|gáltatás díját határidón ttil nem, vagy
késede|mesen Íizeti meg.

j) a koztizemi szezŐdés Íe|mondására, ha a díjfizetés kote|ezettje a távhŐszo|gá|tati írásbe|i fe|szilítása
e||enére a távhŐszo|gá|tatás díját az esedékesség |ejártát kovetŐ 90 napon be|ti| nem fizeti meg.

k) a koztizemi szezódés fe|mondására, ha a Íe|haszná|Ó vagy a díjÍizetŐ a Tszt 49' $ (2) bekezdésének b),

g) pontjaiban meghatározott szezŐdésszegést koveti e|.

6. 1 .2. A távhószo|gá|tati kote|es:

a) a m kodési engedé|yben meghatározott szo|gá|tatási terti|eten a Ío|yamatos, biztonságos és a
szezódésben meg határozott mértékú távhószo|gá|tatásra

b) a lakosságife|haszná|iva| á|ta|ános-, míg az egyéb fe|haszná|Óva| egyedi koztizemi szezódést kotni

c) a csat|akozási ponton a koztizemi szezŐdésben rogzített höte|jesítménnye| rende|kezésre á||ni

d) a szo|gá|tatÓi berendezések á||andÓ Üzemképes á||apotárÓ| gondoskodni, azokat rendszeresen
e| |enórizni, tizeme|tetni, karbantartani és fej|eszteni

e) |akossági fe|használÓi berendezés |étesítéséhez díjmentes segítséget ny jtani (adatszo|gá|tatás,

tervÍeltilvizsgá|at, tjzembe he|yezési e|járáson va|i részvéte|)

f) távhó díját a fe|haszná|Óva| kotott koztizemi szezódésben fog|a|t midon e|számo|ni és kiszám|ázni
g) a távhószo|gá|tatÓ tuIajdonában |evó e|számo|ási mérók oMH e|óírás szerinti hite|esítéséról,

meghi básodás esetén cseréjéró| és javíttatásárÓ| gondoskodni

h) a távhŐszo|gá|tatást a k ztizemi szezódésekben meghatározott idópontban megkezdeni, és |eá||ítani

i) a ke|etkezet'uzemzauart a |ehetó |egrovidebb idón be|tjI megsztintetni
j) a tervezett karbantartás e|ótt |ega|ább 2 nappa| hirdetményben és a he|yi média tján a fe|haszná|Ókat

értesíteni a szo|gá|tatás sztinete|tetéséró|
k) a távhŐszo|gá|tatásrÓ| készti|t szám|át havonta a fe|haszná|Ó/díjfizetó részére megkÜ|deni
|) a díjfizetŐk részére tájékoztatást adni a koztizemi szezódésró|, a díjszétosztás mÓdjárÓ| és az adott

díjfizetóre vonatkozÓ díjszétosztási arányro|
m) a Íe|haszná|óld1fizetö figye|mét fe|hívni a szám|a e||enértékének késede|mes te|jesítése esetén

aIkaImazandÓ jog ktivetkezményekre
n) a fe|haszná|Ó/díjfizetó panaszát lehetóség szerint azonna|, de |egkésóbb 15 napon be|ti| megvizsgá|ni

és ennek eredményéró| a fe|haszná|iUdíjfizetót tájékoztatni
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o) a szo|gá|tatás során tudomására jutott fe|haszná|ii/díjfizetói adatokat, informáciÓkat a szemé|yi adatok
véde|méró| szÓ|Ó jogszabá|yok szerint nyilvántartani és keze|ni

p) o|yan nyilvántartási és e|számo|ási rendszert kia|akítani, ame|y megfe|e| a kri|on torvényben e|Őírtaknak
és |ehetóvé teszi az árak és díjak át|áthatÓságát

q) a fe|haszná|Ói (tobb|et) te|jesítmény igény beje|entésére 30 napon be|ti| vá|aszo|ni
r) a sztikséges adatok és informáciÓk rende|kezésre bocsátásáva| egytittm kodni az engedé|yezó

hatÓságga|, va|amint a fe|haszná|ókat, i||etve díjfizetóket érintó kérdésekben a fogyasztÓvéde|mi
feItigye|Őségekke|' továbbá a feIhaszná|ói érdekképviseIetekkeI

s) országos tÜze|Őanyag-hiány Vagy kornyezetvéde|mi érdekbó| e|rende|t szo|gá|tatás kor|átozás
bevezetésétŐ| és annak okairil az onkormányzatot ha|adékta|anu| tájékoztatni

t) az idegen ingat|an haszná|ata során okozott kár megtérítésére, és a szezett jogok megsz nése esetén
az ingat|an eredeti á||apotba va|Ó visszaá||ítására

u) a távhószo|gá|tatás fe|ftiggesztési okának megszrintetésére vonatkozÓ írásbe|i értesítés kézhezvéte|ét
kovetó munkanapon a távhószo|gá|tatást megkezdeni, ha a fe|fiiggesztés oka megsz nt,

v) a díj arányos részét visszatéríteni, ha Íe|rÓhatÓ magatartása fo|ytán a távhószo|gá|tatás megsz nik,

vagy azt a Tszt. 40-41. $-aiban fog|a|takon t |menŐen sztinete|teti vagy kor|átozza,
w) azuz|etszabá|yzatáta fe|haszná|Ók, díjfizetók részére hozzáférhetŐvé tenni.

6.2' A felhasználÓ jogai és kÖtelezettségei

6'2'1' 
^fe|haszná|Ó 

jogosu|t:

a) meghatározott Íe|téte|ek meg|éte esetén a távhóhá|izatra torténó rácsatlakozást és szo|gá|tatást
igénye|ni, i||etó|eg igénybe venni

b) a távhószo|gá|tatásba torténŐ bekapcso|ást, Vagy tobb|ette|jesítmény igény beny jtását mege|ózŐen
tájékoztatást kérni

c) biztonságos és a koztizemi szezódésben meghatározott mérték szo|gá|tatásra
d) a távhószo|gá|tatÓ tu|ajdonában, vagy keze|ésében |évó hŐkozpontrÓ|, hóÍogadó á||omásokrÓ| e||átott

épti|etek, épti|etrészek esetében az épt.i|etrészek (|akások) tulajdonosai á|ta| meghatározott módon a
távhószo|gá|tatási díj épÜ|etrészenkénti díjmegosztásának és kiegyen|ítésének mÓdját kezdeményezni

e) a távhŐszo|gá|tatÓ tu|ajdonában |évó e|számo|ási méró méréstigyi fe|ti|vizsgá|atát kérni a
távhŐszoIgá|tatÓtÓ|

f) díjvisszatérítésre, ha a távhószo|gá|tatÓ fe|rÓhati magatartása fo|ytán a távhószo|gá|tatás megsz nik,

vagy azt a Tszt. 40-41. $-aiban fog|a|takon t |menŐen sztinete|teti vagy kor|átozza
g) kotbéne, ha a távhŐszo|gá|tatÓ azuz|etszabá|yzatban meghatározott szezódésszegést koveti e|

h) a távhószo|gá|tatÓ e|ózetes hozzdjáru|ásáva| j fe|haszá|Ói berendezés |étesítésére, i||etve a meglévó
áthe|yezésére, megszti ntetésére

i) ismerni a kor|átozási sorrendetj) megismerni atávhószo|gáltatÓriz|etszabá|yzatát
k) saját ko|tségén e||enózó mérót fe|szere|tetni, az idevonatkozÓ rende|kezések betartásáva|
|) észrevéte|ét, panaszát a távhószo|gá|tatÓná| írásban, szóban megtenni
m) az á|ta|a ész|e|t hibát beje|enteni
n) panaszáva| érdekképviseleti és érdekvéde|mi szervezethez forduIni

6'2'2' Afe|haszná|Ó, díjÍizetó kote|es
a) a távhószo|gá|tatás e||enértékét a szám|a fizetési határidó rovatában fe|ttintetett határnapig megfizetni
b) késede|mes fizetés esetén késede|mi kamatot is megfizetni
c) pÓtdíjat fizetni a meghatározott esetekben és mértékben
d) megtéríteni a szo|gáltatás fe|ftiggesztésének és visszaá||ításának ko|tségeit (p|. a me|egvíz- szo|gá|tatás

kizárásának, visszaá|lításának ko|tségeit)
e) megtéríteni a fe|haszná|Ói berendezésékben ke|etkezet meghibásodások esetén |étrejott tizemzavar

eIhárításí, és javítási ko|tségeket
í) atartozása behajtásának és a végrehajtási e|járás ko|tségeit megÍizetni
g) az e|számo|ási mérŐk |eo|vasásának és sztlkség szerinti e||enózésének, karbantartásának a

Iehetóségét biztosítani
h) a tu|ajdonában |evó ko|begmegoszto mé k rreghibmodma esetát annak cseÉjéo|es javífutásard gondoskodni
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i) a fe|haszná|Ói berendezéseket o|yan tizemképes á||apotban tartani és tizeme|tetni, hogy a szo|gáltató a
koztjzemi szezódésben fog |a|t kote|ezettségének e|eget tudjon ten ni

j) a távhószo|gá|tatÓ részére a véte|ezés és a fe|haszná|Ói berendezések e||enőzésére irányu|Ó
tevékenységét e|ósegíteni és t rni

k) a távhŐszo|gá|tatÓ á|ta| országos ttize|Őanyag.hiány vagy kornyezetvéde|mi érdekbó| e|rende|t
szolgá|tatás kor|átozást végrehajtani, a távhószo|gá|tatÓ ez irányti e||enózését e|t rni

|) a|apdíjat akkor is megfizetni, ha távhót (hóenergiát) nem véte|ez
m) a fe|haszná|ó, dt1fizetŐ vagy a Íe|haszná|i megbízottjának vá|tozását a távhŐszo|gá|tatÓ á|ta|

rendszeresített mÓdon beje|enten i

6.3' A szoIgá|tatás korlátozása

A távhószo|gá|tatÓ országos ttize|óanyag-hiány miatt a távhóterme|ésné| fe||épó terme|éskiesés esetén, vagy
kornyezetvéde|mi érdekbó| a szo|gá|tatást kor|átozhatja.

Ha a Ío|yamatos és biztonságos távhŐe||átás országos ttize|óanyag-hiány, vagy komyezetvéde|mi okbÓ| kerti|

veszé|ybe, a távhószo|gá|tatinak a rende|kezésére á||Ó más eszkozokkel ke|| megkísére|nie a kor|átozás okának
megszrintetését. A távhöszo|gá|tatÓnak a hírkoz|ó eszkozokon kereszttiI kérnie kel| a fe|haszná|Ókat a távhó

fogyasztás rinkéntes csokkentésére.
Ha a fenti intézkedések el|enére a kozvet|enti| fenyegetó távhóhiány, i||etó|eg távhŐe||átási zavar nem, Vagy nem

ke||ó idŐben háríthatÓ e|, Vagy a Ío|yamatos és biztonságos távhószo|gá|tatás nem biztosíthatÓ, a
távhószo|gá|tató az onkormányzati rende|etben meghatározott kor|átozási sorrend szerint a távhószo|gá|tatást
kor|átozza.
A kor|átozás bevezetéséró| és annak okairo| a távhŐszo|gá|tató az onkormányzatot ha|adékta|anu| tájékoztatni
koteles.
A kor|átozás bevezetéséró| a fe|használÓkat a távhószo|gá|tatÓ értesíti. A kor|átozás e|rende|ésekor a
távhószo|gá|tatÓ a kor|átozás okairÓ|, kezdó idópontjárÓ|, várhati idótartamárÓ| és mértékérŐ| a Íe|haszná|Ót

tájékoztatja.
Lakossági fe|haszná|Ó kor|átozására csak végsó esetben és csak akkor kerti|het sor' ha az egyéb fe|haszná|Ó

kor|átozása után az még sztikséges.
A fe|haszná|Ói kor|átozás nem veszé|yeztetheti a kozintézmények egészségtigyi és szociá|is
aIapszoIgá|tatásainak e| |átását.

A fe|haszná|Ó tu|ajdonában |evó hókozpont esetén a fe|haszná|Ó koteles az e|rende|t távhŐkor|átozást maximum

2 ora a|at'végrehajtani, és a távhószo|gá|tati ezirány e||enózését e|t rni.

A távhŐszo|gá|tató tu|ajdonában, vagy keze|ésben |evó hókozpontok esetén a távhókor|átozást a távhószo|gáltatÓ
hajtja végre.

6.4. A szo| gáltatás szti neteltetése

A távhószo|gá|tatÓ jogosu|t az é|et-, egészség- Vagy a vagyonbiztonság veszé|yeztetése, a szo|gá|tatói
berendezés uzemzauara esetén' va|amint más mÓdon e| nem végezhetó munkák e|végzéséhez a
távhószo|gá|tatást a sztikséges |egkisebb fe|haszná|ii korben és idótartamban sz nete|tetetni.

A távhószo|gá|tatÓ a tu|ajdonában |évó berendezés rendszeres karbantartását, tervezett javítását, fe|Újítását
jogosu|t e|végezni. A távhószo|gá|tatÓ jogosu|t e cé|bÓ| a szolgá|tatást a |ehetséges |egkisebb Íe|haszná|Ói korben

és a |egrovidebb idótartamban sztinete|tetni. E|téró megá||apodás hiányában a sztinete|és 7 napná| hosszabb

nem lehet.

Az e|Őre tervezhetŐ karbantartási, fe|Újítási munkák miatti sztinete|tetés idópontjáril és várhatÓ idŐtartamárÓ| a

távhŐszo|gá|tati az érintett fe|haszná|Ókat e|óre, |ega|ább a munká|atok megkezdése e|ótt 4 nappa|

hirdetményben és a he|yi média tlttján értesíti'

6.5. A szo|gá|tatás felfiiggesztése

A távhószo|gá|tati a távhószo|gá|tatást fe|ftjggesztheti, ha a felhaszná|Ó, i||etó|eg díjfizetó:
a) a távhó folyamatos és biztonságos szo|gá|tatását, i||etve más fe|haszná|Ó vagy díjÍizetó szezódésszer

távhŐvéte|ezését zavarja, vagy veszé|yezteti
b) a beépített mérŐeszkozt Vagy a mé eszkoz hite|ességét tanÚsító je|et (fémzár, hite|esítési bé|yegzés'

matrica) megrongá|ja, e|távo|ítja Vagy - amennyiben a mérŐeszkoz o|yan he|yiségben van e|he|yezve,
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ame|ybe a Íe|haszná|Ó, díjfizetó á||andÓ bejutása, i||etve fe|tigye|ete biztosított - ezek sérri|ését, i|letve

hiányát a távhószo|gá|tatinak nem je|enti be
c) a méróeszkoz befo|yáso|ásáva| vagy megkerti|éséve| - ideértve a méróeszkozuagy annak hite|ességét

tan sítÓ je| megrongá|ását és e|távo|ítását is - távhót véte|ez

d) a távhŐszo|gá|tatás díját határidón t | nem vagy késede|mesen fizeti meg.
A távhŐszo|gá|tatÓ a ÍelÍtiggesztés okának megsztintetésére vonatkozi írásbe|i értesítés kézhezvéte|ét
kovető munkanapon a távhószo|gá|tatást kote|es megkezdeni, ha a fe|ÍÜggesztés oka megsz[int.
A távhŐszo|gá|tatás fe|Ítiggesztéséve|, va|amint a fe|ftiggesztés megsztintetéséve| fe|merti|t ko|tségeket a
távhószo|gá|tatÓ jogosu|t a szezódésszegés e|kovetójére áthárítani'
A távhószolgáltatás fe|f ggesztését a távhószo|gá|tati csak o|y mÓdon a|ka|mazhatja' hogy azok ne érintsék
a te|jesító díjfizetŐt vagy fe|haszná|Ót.

6.6. Kizárás a szoIgáItatásbÓ|

Amennyiben a fe|haszná|Ó a tu|ajdonában |évö hókozpont esetében az országos ttize|óanyag-hiány, vagy
kornyezetvéde|mi okbÓ| e|rende|t kor|átozást a vonatkozÓ onkormányzati rende|etben elóírt idó a|att nem hajtja

végre a távhószo|gá|tatÓ jogosu|t a szo|gá|tatásbÓ| kizárni'

7.

l<ozlrew szERzŐDÉsex
A távhószo|gá|tatásról szólÓ torvény a távhószo|gá|tatÓt a |akossági fe|használÓva| á|ta|ános koztizemi szezódés
megkotésére kote|ezi. Az á|ta|ános koztizemi szezódés a|apján a távhŐszo|gá|tati a |akossági felhaszná|i
részére fo|yamatos, biztonságos és meghatározott mérték távhŐszo|gá|tatásra, a |akossági fe|haszná|i, i||etve

épti|etrészenkénti díjfizetés esetén a díjfizetó a távhŐszo|gá|tatás díjainak rendszeres megfizetésére kote|es'
Az egyéb Íe|haszná|i és a távhŐszo|gá|tatÓ a po|gári jog szabá|yai szerint egyedi koztizemi szezódést kot a
távhó fo|yamatos és biztonságos szo|gá|tatására, i||etó|eg e||enértékének megÍizetésére.
A távhószolgáltató és a felhasználő kiiz tt a kiizíizemi szenódés - a jogszabályokban (Tszt., Vhr.) és az
iizlebzabályzahan meghatározott feltételekkel. a szolgáItatás igénybevételével is létrej n.

7'1 . Szerzödéstervezet készítése, szezód és kÖtés

7 '1'1' 
^ 

távhót véte|ezni kívánÓ j vagy tobb|ette|jesítményt igény|ó meg|évŐ fe|haszná|i esetén
A távhót véte|ezni kívánÓ Új vagy tobb|ette|jesítményt igény|ó meg|évó fe|haszná|Ó az igénybeje|entésére
adott távhószo|gá|tatii tájékoztatÓban fog|a|tak te|jesítése után kezdeményezheti a koztizemi szezodésre
vonatkozÓ ajánlat (szezŐdéstervezet) e|készítését'
A távhószo|gáltatÓ a kezdeményezés kézhezvéte|étó| számított 30 napon be|ti| k te|es a
szezódéstervezetet a másik fé| számára átadni vagy megkti|deni.
Ha a fe|haszná|Ó a szezódéstervezet eIkészítéséhez szlikséges adatokat, iratokat a fe|téte|ek
te|jesítésére vonatkozi igazo|ást nem bocsátotta a távhószo|gá|tatÓ rende|kezésére, hiánypot|ási igényérŐ|

a távhoszo|gá|tato 15 napon be|ti| kote|es a másik fe|et tájékoztatni. Ebben az esetben az aján|attéte|re

e|oírt határido a hiánypÓt|ás te|jesítésével kezdŐdik'

A koztizemi szezódés a fe|haszná|ó á|ta| a|áírt szezŐdésnek a távhŐszo|gá|tatÓ részére torténŐ - a

szezŐdéstervezet átadásátó| számított 30 napon be|ti|i - visszajuttatásáva|, a szezódésben megje|o|t

idŐpontban jon |étre'

Ha a fe|haszná|Ó a kozrizemi szezódést vé|eményeltérésse| írta a|á, a szezŐdés nem jon |étre, a
vé|eménye|térést j aján|atnak ke|| tekinteni. Ebben az esetben a távhószo|gá|tató az e|téró á||áspontok
egyeztetését 15 napon be|ti| kezdeményezni kote|es. A szezódés a véleményeltérésben Íogla|takra
vonatkozÓ eredményes egyeztetés, azegyezó á||áspontok kia|akításáva|, annak időpontjában jon |étre.

Ha a fe|haszná|Ó a szezŐdéstervezetet a kézhezvételtó| számított 30 napon be|ti| nem kri|di vissza a
távhószo|gá|tatinak, vagy anÓ| érdemben nem nyi|atkozik, a távhŐszo|gá|tató aján|ati kote|ezettsége
megszŰnik.
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7.1.2. Meg|évŐ fe|haszná|ik esetén
A fe|használÓ szemé|yében bekovetkezett vá|tozást a régi és az rij Íe|haszná|Ó írásban kote|es a
távhószo|gá|tatÓnak a fe|használÓ szemé|yében bekovetkezett vá|tozástÓ| számított 15 napon be|ti|

beje|enteni. A vá|tozás bejelentésének minden o|yan adatot tarta|maznia ke||, ame|y egyÉszt a
fe|haszná|ik azonosítását egyérte|m vé teszi, másrészt a távhószo|gá|tatás sztikséges e|számo|ását
|ehetŐvé teszi, továbbá a szezódés tervezet e|készítésére a|kalmas.
A távhószo|gá|tatÓ beje|entést kovetó,l5 napon be|ti| kote|es az rlj fe|haszná|ó részére a koztizemi
szezódés megkotésére írásban aján|atot tenni. Ha a szezŐdéstervezet e|készítéséhez sztlkséges
Íe|haszná|Ói adatok, okiratok nem ál|nak a távhószo|gá|tati rende|kezésére, gy e|ószor ezeket az
adatokat ke|| bekérnie a fenti határidón be|ti|. Ebben az esetben a szezŐdéstervezet megkri|désére
vonatkozÓ határidó a kért adatok kézhezvéte|étŐl kezdŐdik. A koztizemi szezódés a fe|haszná|Ó á|ta| a|áírt
szezŐdésnek a távhószo|gá|tati részére t rténó _ a szerzödéstervezet átadásátó| számított 30 napon
be|ii|i - visszajuttatásáva|, a szezódésben megje|o|t idópontban jon |étre.

Ha a fe|haszná|Ó a koztizemi szezódést vé|eményeltérésse| írta a|á, a szerzódés nem jon létre, a
vé|eménye|térést j aján|atnak ke|| tekinteni. Ebben az esetben a távhŐszo|gá|tató az e|térŐ á||áspontok
egyeztetését 15 napon be|ti| kezdeményezni kote|es. A szezódés a vé|eménye|téÉsben fog|a|takna

vonatkozÓ eredményes egyeztetés, azegyezö ál|áspontok kia|akításáva|, annak idŐpontjában jon |étre.

A meg|évŐ felhaszná|Ókka| kotott korábbi hószo|gá|tatási szezódések továbbra is érvényben vannak
azza|, hogy a jogszabá|yvá|tozásokat a|ka|mazni ke||. A jogszabá|yi vá|tozások miatti tij koztizemi
szezódés megkotését a távhószo|gá|tatÓ |egkésóbb a je|en Uzletszabá|yzat jÓváhagyását kovetó 180

napon be|ti| kote|es kezdeményezni.
Az iq kozuzemi szezódés a felhaszná|i á|ta| a|áírt szezódésnek a távhószo|gá|tatÓ részére torténő - a
szezódéstervezet átadásátÓ| számított 30 napon be|tj|i - visszajuttatásáva|, a szezódésben megje|o|t

idópontban jon |étre. Ha a felhaszná|Ó a koztjzemi szezódést véleménye|térésse| írta a|á, a szezódés
nem jon |étre, a vé|eményeltérést j aján|atnak ke|| tekinteni' Ebben az esetben a távhŐszo|gá|tato az
e|téró á||áspontok egyeztetését 15 napon be|t]| kezdeményezni kote|es. A szezódés a
vé|eménye|térésben Íog|a|takna vonatkozi eredményes egyeztetés, az egyezo á||áspontok kia|akításáva|,
annak idópontjában jon |étre. Az tij szeződés hatá|yba |épéséve| egyidejÍÍ|eg a régi szezódés érvényét
veszti. Ha a fe|haszná|Ó a szezŐdéstervezetet a kézhezvéte|tó| számított 30 napon be|t.i| nem kti|di vissza
a távhószo|gá|tatÓnak, vagy anÓ| érdemben nem nyi|atkozik, a koztizemi szezódés a távhŐszo|gá|tati és
a fe|haszná|i kozott - a jogszabá|yokban (Tszt', Vhr') és az tizletszabá|yzatban meghatározott
fe|téte|ekke| - a szo|gá|tatás igénybevéte|éve|jon |étre, és egyidej |eg a régi szezódés érvényét veszti.

7.2. Akozuzemi szezódések típusai

l '2.1' il|talános kÖztizemi szezódés
Á|ta|ános koztizemi szezódést a távhószo|gá|tatÓ a |akossági fe|haszná|Óva| kot

Saját tu|ajdon fe|haszná|Ói hókozpontta| rendelkezó |akossági Íe|haszná|Ók koztizemi szezódése
a) Csak f tési szolgá|tatásra
b) F tésiés/vagy haszná|ati me|egvíz szo|gá|tatásra

Szo|gá|tatÓi hókozpontrÓ| el|átott Iakossági fe|haszná|ik koztizemi szezódése
a) Csak f tési szo|gá|tatásra
b) F tési és/vagy haszná|ati me|egvíz szo|gá|tatásra

7 '2,2. Egyedi koztizemi szezódés
Az a|ábbiakban fe|soro|t egyedi szezódéseket az egyéb fe|haszná|Ókka| koti a távhŐszo|gá|tatÓ

Saját tu|ajdonÚ fe|haszná|ii hókozponttal rende|kezŐ nem |akossági fe|haszná|Ók koztizemi szezódése
a) Csak fŰtési szo|gá|tatásra
b) FÍitési és/vagy haszná|ati me|egvíz szo|gá|tatásra
c) TechnolÓgiai gózszoIgá|tatásra

Szo|gá|tatÓi hŐkozpontro| e||átott nem lakossági fe|haszná|Ók kozrjzemi szezódése
a) Csak f tési szo|gá|tatásra
b) F tési és használati me|egvíz szo|gá|tatásra
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c) Techno|Ógiai gózszo|gá|tatásra

7.3. A ktiztizemi szezódések tartalmi kÖvetelményei

z.3. t Áttatános kozrizemi szezódés
Az á|ta|ános k ztizemi szezŐdésnek tafta|maznia keIl:

a) a távhószo|gá|tati cégnevét, székhe|yét, cégazonosíti adatait, a szo|gá|tatást végzŐ szervezeti
egységének cégnevét és címét

b) az igénybeje|entó és a fe|használÓ megnevezését és címét, természetes szemé|yazonosítÓ adatait
(cégnevét, székhe|yét, cégazonosítÓ adatait) ha a koztizemi szezódést

c) az igénybeje|entó kototte, annak az idŐpontnak a meghatározását, amikor a Íe|haszná|ó az
igénybeje|entó he|yébe |ép

d) a fe|haszná|i képvise|ójének nevét és címét
e) a Íe|haszná|ási he|y címét és he|yrajzi számát
f) a távhŐe||átás mÓdját' és a hómennyiségmérés he|yét

g) a fe|haszná|ási he|y hóigényét meghatározi je||emzóket, a |égtérfogatot és hŐte|jesítményt
h) a fe|haszná|Ó á|ta| igénye|t hóe||áttás mértékét a távhószo|gá|HÓ elŐbbiekke| kapcso|atos kote|ezetbegét

i) a te|jesítési he|y megnevezését a távhó díjának e|számo|ására szo|gá|Ó hŐmennyiségmérók

he|yének' azonosítÓ adatainak megje|o|ését
j) a Íe|haszná|ási he|yet e||átÓ hókozpont azonosítÓ adatait, tu|ajdonosát, tjzeme|tetójét, és abban az

esetben, ha a Íe|haszná|ási he|yen haszná|ati me|egvíz e||átás Van, a melegvíz készítéshez
sztikséges kozmÍÍves ivÓvíz rende|kezésre bocsátÓjának megnevezését és címét

k) a Íe|haszná|ási he|yen |évŐ berendezések Íenntartására vonatkozÓ kote|ezettségeket
|) a távhószo|gá|tatás és a véte|ezés megkezdésének idŐpontját

m) a f tési cé| szo|gá|tatás idótartamát' i||etve megkezdésének és befejezésének fe|téte|eit

n) az tizemvite| során a fe|haszná|Ó és a szo|gá|tatÓ egytittm kodésének szabá|yozását
o) a távhó díját (díjszabást), hatÓsági ár esetében az erre torténó uta|ást
p) épti|etrészenkénti díjÍizetés esetén a díjfizetók nevét, címét, természetes szemé|yazonosítÓ
q) adatait, a díj megosztásának a fe|haszná|Ó á|ta| meghatározott mÓdját, arányait
r) aze|számolásra, a szám|ázásra és a díjfizetésre vonatkozi rende|kezéseket
s) a távhószo|gáltatÓ és a fe|haszná|Ó szezŐdésszegésének kovetkezményeit
t) országos ttizelóanyag-hiány vagy kornyezetvéde|mi ok esetén az onkormányzat rende|etében

megá||apított kor|átozás mértékét

u) a koztizemi szezódés hatá|yba|épésének és megsz nésének idópontját, a mÓdosítás |ehetóségét
és fe|téte|eit, a fe|mondási idót és a fe|mondás egyéb fe|téte|eit.

7.3.2. Egyedi koztizemi szezŐdés
Az egyedi koztizemi szezŐdésneka7 '3'1. pontban Íog|altakon kívÜ| tarta|maznia keI|:

a) a hóhordozÓ kozeg megnevezését, a távhószo|gá|tatÓ á|tal biztosított |egnagyobb hóte|jesítményt
és az éves hómennyiséget, va|amint a szo|gá|tatás egyéb mennyiségi és minóségije||emzóit,

b) a fe|haszná|i által visszaadandÓ hóhordozÓkozeg mennyiségi és minóségije||emzŐit,
c) a fe|haszná|i tizemének je||egébó| adÓdó, a távhószo|gá|tató t.izembiztonságát vagy más

fe|haszná|Ó véte|ezését eseti|eg zauaro vagy veszé|yeztetó hatások megszÜntetésének midját,
d) a távhó véte|ezését kor|átozÓ eszk zokre, berendezésekre vonatkozÓ megá||apodást, a te|epti|ési

onkormányzat á|tal jÓváhagyott kor|átozási sorrend szerinti besoro|ást'

7'4'A szezödés idóben i hatá|ya, mődosítása

z.4. t . Áttatános koztjzemi szezódés
Az á|ta|ános koztizemi szezódés határozatlan idóre szÓ|, me|yet a Íe|ek kozos megegyezésse|,
bármikor midosíthatnak. A szezŐdés módosítására a szezódéskotés szabá|yai érte|emszeriÍen
irányadÓk. Amennyiben a szezódés érvényességi ideje a|att a távhószo|gá|tatási tevékenység jogi

szabá|yozása, i||etó|eg az ára|ka|mazás jogszabá|yi fe|téte|ei megvá|toznak, a szerzódésnek a
változássa| érintett Észei he|yébe az jjogszabá|y rende|kezései |épnek.
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Ha a távhóve| e||átott épti|etben |évŐ épti|etrészben a távhó igénybevéte|ét meg kívánják sztintetni, gy
az á|ta|ános koztizemi szezódés mÓdosítását az épti|etÉsz tu|ajdonosa és a fe|haszná|i koz sen,
írásban kezdeményezheti, ha egytittes fe|téte|ként:

a) a megsztintetéshez a távhóve| el|átott épti|et tu|ajdonosi kozosségének va|amennyi tagja hozzdjáru|
b) az épti|etrészben a távhŐe||átássa| azonos komfortfokozat hóe||átást va|isítanak meg, ame|y az

éptiIet távhóe||átását biztosíti feIhaszná|ii berendezéstó| ftigget|entiI tizemeltethetó
c) a megsztintetés nem okoz jelentós kárt az épti|et tobbi tulajdonosa számára, és nem kor|átozza

mások tulajdonosi, haszná|Ói, bér|ói jogait

d) vise|i azokat a ko|tségeket, ame|yek a Íelhaszná|ii berendezéseknek a szo|gá|tatás
igénybevéte|ének megsztjntetéséve| sszeftiggésben sztikséges m szaki áta|akításáva| merÜ|nek

fel

e) a szo|gá|tatás igénybevéte|ének megsztintetését a meg|évó rendszer |ehetóvé teszi és az nem
titkozik egyéb jogszabá|yba.

f) A szezódés mÓdosítására ebben az esetben 30 napos határidóve| akkor kertj| sor, ha va|amennyi

e|óíil fe|téte| te|jesti|t és ezt írásban beje|entették'

7 '4'2'Egyedi koztizemi szezódés
Az egyedi koztizemi szezódés - ha a fe|ek e|té en nem ál|apodtak meg - határozott idŐtartamra szÓ|,

me|yet a Íe|ek kozos megegyezésse|, bármikor mÓdosíthatnak. A szezódés mÓdosítására a
szezŐdéskotés szabá|yai érte|emszer en irányadik. Amennyiben a szezódés érvényességi ideje a|att

a távhószo|gá|tatási tevékenység jogi szabá|yozása, i||etó|eg az ára|ka|mazás jogszabá|yi fe|téte|ei

megvá|toznak, a szezodésnek a vá|tozássa| érintett részei he|yébe az $ jogszabá|y rende|kezései
|épnek.

7'5' A kozuzemi szezódés fe! mondása

7,5,1, 
^ 

szezódés fe|mondása a Íe|haszná|Ó részétŐ|

7 '5'1,1. Áfta|ános koztjzemi szezódés
Az á|ta|ános koztizemi szezódést a |akossági fe|haszná|Ó 30 napos fe|mondási idŐpontra írásban
mondhatja fe|, ha egytittes Íe|téte|ként:

a) a fe|mondáshoz a távhŐve| e||átott épii|et tu|ajdonosi kozossége az osszes tu|ajdoni hányad szerinti

|ega|ább négyotodos szavazattobbségii határozatáva|hozzdiáru| és az épti|etben a távhóe||átássa|

azonos komfortfokozatrj más hóe||átást va|Ósít meg

b) a szezŐdés fe|mondása nem okoz je|entŐs kárt más számára, és nem kor|átozza mások
tu|ajdonosi, haszná|ii, bér|Ői jogait

c) vise|i azokat a ko|tségeket, ame|yek a fe|haszná|ii berendezéseknek a fe|mondás kovetkeztében
sztikséges múszaki áta|akításáva| merÜ| nek fe|

d) a szezódés fe|mondását a meg|évó rendszer m szaki mego|dása |ehetŐvé teszi és a fe|mondás
nem titkozik egyéb jogszabá|yba.

E|téró megá||apodás hiányában a fe|mondás kiterjed mind a f tési cé|Ú hŐszo|gá|tatás és/vagy a
techno|Ógiai gózszo|gáltatás, mind a haszná|ati me|egvíz cé|Ú szo|gá|tatás megszt.intetésére.

A kozrizemi szezódés és a fe|haszná|Ó, i||etve a díjfizetŐk d,ljÍizetési kote|ezettsége a fe|mondási idó

|ejártáva|, abban az idópontban sz nik meg, amikor a fe|haszná|i va|amennyi e|óírt feltéte|t te|jesítette

és ezt a távhószolgá|tatinak beje|entette'
Az á|ta|ános koztjzemi szezŐdésnek a Íentiek szerinti Íe|mondása esetén - e|téró megá|lapodás

hiányában - a távhószo|gá|tati jogosu|t és kote|es a fe|haszná|ási he|yen |évó szo|gá|tatÓi

berendezéseket' va|amint a tu|ajdonát, vagy keze|ését képezó hókozpontot |eszere|ni, és az annak
fo|ytán megtiresedó he|yiséget, i||etve he|yiségeket az épiilettuIajdonos rende|kezésére bocsátani,
kivéve, ha a szo|gáltatÓ a szo|gá|tatÓi berendezésekke|, i||etó|eg a hókozpontbÓ| más fe|haszná|o
távhóigényét továbbra is kie|égíti.

7 .5'1,2. Egyedi koztizemi szezódés
Egyedi kozÜzemi szezódést az egyéb fe|haszná|Ó a szezódésben meghatározott fe|mondási idóve|' az
abban meghatározott idópontra mondhatja fe|'
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7 '5,2' 
^szezŐdés 

fe|mondása a távhŐszo|gá|tatÓ részéró|
A távhószo|gá|tatÓ a koztjzemi szezŐdést csak akkor mondhatja fe|, ha

a) a fe|haszná|Ó, i||etó|eg díjfizetó a távhó fo|yamatos és biztonságos szo|gá|tatását, i||etó|eg más
fe|haszná|Ó vagy díjfizetŐ szezódésszer távhóvéte|ezését zavarja, vagy veszé|yezteti,

b) fe|haszná|Ó, i||etó|eg díjfizetó a távhószo|gá|tatÓ írásbe|i fe|szÓ|ítása e||enére a távhószo|gá|tatás
d1átaz esedékesség |ejártát kovetó 90 napon be|ti| nem fizeti meg,

c) tudomást szerez arri|, hogy a ve|e szezódéses kapcso|atban á||Ó Íe|haszná|Ó a távhó véte|ezését a
fe|haszná|ási he|yen megsztintette. Ebben az esetben a koztizemi szezódés Íe|mondása miatt az
épti|etben, épti|etrészben bekovetkezó kár a fe|haszná|Ót terhe|i.

d) A kozt.izemi szezŐdés Íe|mondását a távhószo|gá|tatÓ csak o|y mÓdon a|ka|mazhatja, hogy azok ne

érintsék a tejesító d'tjÍizetŐt vagy Íe|haszná|Ót.

7.6. Szezódésszegés és ktivetkezményei

7.6. 1' Szezódésszegés a távhószo|gá|tatÓ részéró|

A távhószo|gá|tatÓ részéró| szezódésszegésnek minósrj |, ha:

a) a távhószo|gá|tatást a koztizemi szezódésben meghatározott idópontban nem kezdi meg,

b) a távhŐt nem a kozrizemi szezódésben meghatározott, i||etó|eg nem a tó|e e|várhatÓ midon
szoIgáltatja,

c) a távhŐ fe|haszná|Ó részére torténó szo|gá|tatását nem hitelesített méróeszkoz haszná|atáva| végzi

d) a távhószo|gá|tatás e|óre tervezhetó munkák miatti sztinete|tetéséró| a fe|haszná|it az
tiz|etszabá|yzatban vagy a szezódésben e|óírt mÓdon és idóben nem értesíti,

e) felrÓhatÓ magatartása fo|ytán a távhŐszolgá|tatás megsz nik, vagy azt a Tszt. 40-41. $-aiban
Íog |a|takon trj I menóen sztinete|teti vag y kor|átozza,

f) a távhószo|gá|tatás fe|ftlggesztése esetén a fe|ftiggesáési ok megsztintetésére vonatkozÓ

fe|haszná|Ó á|ta| megkti|dott írásbe|i értesítés kézhezvéte|ét kovetó munkanapon a fe|használÓ

részére a távhószo|gá|tatást nem kezdi meg.

A fe|használinak - az á|ta|a vé|t - szezŐdésszegés tényét, idŐpontját írásban ke|| beje|enteni a

távhószo|gá|tatÓnak, az á|ta|a megje|o|t szezódésszegési idóponttÓ| számított 10 napon be|Ü|' A
beje|entésben rész|etezni ke||, hogy a távhószo|gá|tati mi|yen szezŐdésszegést kovetett e|.

A távhószo|gá|tatÓ kote|es a beje|entést megvizsgá|ni, és annak beérkezésétó|számított 15 napon be|til

a fe|haszná|Ót írásban tájékoztatni a fe|haszná|Ói igény jogosságának e|fogadásárÓ| vagy e| nem

ismeréséró|'
Szezódésszegés esetén a távhŐszo|gá|tatÓ kote|es a fe|használó Vagy a d,tjfizetó részére: a díj arányos
részét visszatéríteni. A kotbér mértéke naponta a havi a|apdíj 5 %.a.

7 ,6'2. Szezödésszegés a fe|haszná|Ó, i||etó|eg dÍjfizetó részérŐ|

A fe|haszná|Ó, i||etó|eg a díjfizetó részéró| szezódésszegésnek minósÜ|, ha
a) a szezódésben meghatározott hóte|jesítményt ttlllépi, a távhó fo|yamatos és biztonságos

szo|gá|tatását, i||etó|eg más fe|haszná|Ó vagy díjfizetŐ szezŐdésszerij távhó vételezését zauar1a,
vagy veszé|yezteti,

b) a méróeszkozt vagy a mé eszkoz hite|ességét tan síti je|et (Íémzár, hite|esítési bé|yegzés,

matrica) megrongálja, e|távo|ítja Vagy - amennyiben a méróeszkoz o|yan he|yiségben van

e|he|yezve, ame|ybe a fe|haszná|Ó, díjÍizetó á||andÓ bejutása, i||etve Íe|tigye|ete biztosított - ezek
sérri|ését' i||etve hiányát a távhószo|gá|tatÓnak nem je|enti be

c) a méróeszkoz befo|yáso|ásával vagy megkerti|éséve| - ideértve a mé eszkoz vagy annak
hite|ességét tanrisítÓ je| megrongálását és e|távo|ítását is - távhót véte|ez a távhószolgá|tatás díját

nem, Vagy nem a szezódésben meghatározott idóben Íizeti meg,
d) a kor|átozási rende|kezésnek nem tesz e|eget,

e) a távhŐ vételezését nem a Tszt' 38' s (2), (4), i||etve (5) bekezdésében fog|a|t fe|téte|ekke| szÍinteti
meg.

A távhószo|gá|tatÓ kote|es a Íe|haszná|i részére írásban je|ezni, ha á||áspontja szerint a Íe|haszná|i
á|ta| szezódésszegés tortént, a szezŐdésszegés tudomására jutását koveto 10 napon beltil. Az írásbe|i
je|zéshez csato|nia ke||, vagy meg ke|| jelo|ni a bizonyítékokat. A fe|haszná|Ónak az értesítés
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kézhezvéte|ét kovetŐ 15 napon be|[i| van |ehetósége a szezödésszegésre vonatkozÓ vé|eményét a
távhószo|gá|tatinak írásban megktiIdeni.
Szezódésszegés esetén a díjfizetés kote|ezettje (a fe|haszná|Ó Vagy a díjfizetó) k te|es a
távhószo|gá|tatÓ részére pÓtdíjat Íizetni, ha szezódésszegést kovet e|.

A távhószo|gá|tatÓ a koz zemi szezódést fe|mondhatja, ha
a) a fe|használi Vagy a díjÍizetó a b) vagy c) pontokban meghatározott szezódésszegést koveti e|,

b) a díjfizetés kote|ezettje a távhŐszo|gá|tatÓ írásbe|i fe|szi|ítása e||enére a távhószo|gáltatás díját az
esedékesség |ejártát kovetó 90 napon be|ti| nem fizeti meg,

c) tudomást szerez anÓ|, hogy a ve|e szezódéses kapcso|atban á||Ó fe|haszná|i a távhó véte|ezését a
fe|haszná|ási he|yen megszÜntette.

d) A távhószo|gá|tatás fe|Ítiggesztését és a koztizemi szezŐdés fe|mondását a távhószo|gá|tatÓ csak
o|y mÓdon a|ka|mazhatja, hogy azok ne érintsék a tejesító díjfizetót vagy fe|haszná|it.

7.6.3. Vis major

A Íe|ek egyike sem tehetó fe|e|óssé a szezódésben fog|a|t fe|téte|ek nem te|jesítéséért, ha azt bármi|yen

kortilmény kés|e|teti, gáto|ja' vagy megakadá|yozza, ame|y az észszer befo|yáso|hatiság határain kívti|

esik, ideértve mindazokat az eseményeket, mint á|ta|ános sztrájk, hábor s vi||ongás' bárminem he|yi

vagy országos szrikségá||apot, vagy i|yen e|kovetkezendó események veszé|ye, vagy rendkívtj|i eset
kovetkeztében munkaeró hiánya, továbbá minden fe| nem soro|t hason|Ó hatástj esemény, korti|mény'

Ha a fe|ek bárme|yike vis major-t je|ent be, kote|es minden tŐ|e te|hetŐt megtenni szezŐdéses
kote|ezettség né|ktj| annak érdekében, hogy a másik fe|et segítse a ko|csonosen e|fogadhati mego|dás

kia|akÍtásában. A vis major-t Szigetvár tert.i|etén a Po|gármester minósíti.

A TÁVHŐszoLGÁLTATÁs píunl

8.í. A díjak megá|lapításának szabá|yai

Az árak megá||apításárÓ| szÓ|Ó, tobbszor mÓdosított 1990' évi LXXXV||' torvény me||ék|etében, va|amint a
távhószo|gá|tatásrÓ| szÓ|Ó 2005. évi XV|||. torvény 60. $-ának (3) bekezdése szerint a távhószo|gá|tatás díja

hatÓsági ármegál|apítás a|á tartozik, me|yet a Magyar Energia Hivata| határoz meg.

Szigetvár Város onkormányzatának Képvise|Őtestti|ete Szigetvár város terti|etén érvényes hatál|ya| megá||apítja

a távhŐszo|gáltatás csat|akozási díját, va|amint rende|etben határozza meg az ára|ka|mazási és díjfizetési
feItéteIeket.

A távhószo|gá|tatÓ a nem |akossági távhószo|gá|tatás díjait és a díjfizetési fe|téte|eket a vonatkozÓ onkormányzati
rende|etben írt ára|ka|mazási és díjÍizetési fe|téte|eknek megÍe|e|óen maga á||apítja meg.

8.2. Át|áthatÓság, ktiltsé9kaIkuláciő

A távhoszo|gáltatÓ egytittmúkodik a fogyasztÓvéde|mi fe|tigye|óségekke| és a fe|haszná|ói érdekképvise|etekke|,
és biztosítja d íjainak át|áthatÓságát és e||enórizhetóségét.

Ennek érdekében o|yan számvite|i, e|számo|ási i||etve nyi|vántartási rendszert a|akított ki, ame|y |ehetŐvé teszi a

tevékenységek e|kri|on lését, ezen be|ti| az egyes ko|tséghe|yek, ko|tségvise|Ők vonatkozásában fe|meni|t

koltségek gy jtését.

8.3. A távhószolgá|tatásra vonatkozÓ árképzési elvek

8.3.1. Ko|tségfedezeti e|v

A távhŐszo|gá|tatási díjak á|ta| e|érhetó bevéte|nek fedezetet ke|| biztosítani a távhóterme|és és
szo|gá|tatás ko|tségeire és ráfordításaira, va|amint a m kcidéshez, az eszkoz-rendszer m szaki
Íej|esztéséhez, és szinten tartásához sztikséges nyereségre, tekintette| az érvényes szabá|yozÓk
szerinti e|vonásokra és támogatásokra is. Az árak (díjak) megá|lapításáná| Íigye|embe ke|| venni a
fo|yamatos és biztonságos szo|gá|tatáshoz sztikséges tarta|ékkapacitások koltségeit, va|amint a
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hóterme|ó |étesítmény bezárásáva|, e|bontásával kapcso|atos kornyezetvéde|mi kote|ezettségek
te|jesítésének indoko|t ko|tségeit is.

8.3.2. Legkisebb ko|tség e|ve

A biztonságos hótermelést és szo|gá|tatást, a kapacitások hatékony igénybevéte|ét, a fe|haszná|t
energiáva| és a rende|kezésre á||Ó erófonásokka| va|Ó takaÉkos gazdá|kodást a |egkisebb ko|tség e|vén

ismeri e| a díjrendszer.
8.3.3. Ko|tségvise|ési e|v

A távhószolgá|tatás díjképzésének midszere biztosítja a ko|tségek e|kti|onítését az egyes
ko|tséghelyek, ko|tségvise|ók kozott' A díjrendszer nem tarta|maz indoko|at|an megkti|onboztetéseket,
kizárv a í g y a keresztf i nanszí rozás |ehetóségét.

8'3.4. Komp|exitás e|ve

A távhószo|gá|tatási díjak rendszere egytittesen egymást kiegészítve biztosítják a távhóterme|és és
szoIgá|tatás Íinanszírozását.

8.4. A távhószolgáltatás díjtételrendszere

8.4. 1. Távhószolgá|tatási díjak
A távhószo|gá|tatás díja kéttariÍás, ame|y a|apdíjakbÓ| és hódíjakbÓ| á||:

a) F tési a|apdíj: A díjfizetó az á||andÓ, hófogyasztástÓ| ftigget|en f tési cé|tl ko|tségeket és
ráfordításokat a f tési a|apdíjban fizeti meg, mértékegysége FU|égm3/év.

b) HMV a|apdíj: A díjfizetó az á||andÓ, hófogyasztástÓ| ftigget|en haszná|ati me|egvíz cé| ko|tségeket

és ráfordításokat a HMV a|apd,tjban fizeti meg, mértékegysége Ft/vízme/hÓ

c) F tési hódíj: A Í tési cé| hófogyasztássa| arányosan Íe|merti|Ő ttize|Őanyag és a hozzákapcso|ÓdÓ
járulékos koltségeket' a hószá||ítás veszteségét' a fÍitési hódíj fedezi. A díjfizetés a|apja a mért

hómennyiség, (mértékegysége GJ).
d) HMV hód,tj: A haszná|ati me|egvíz cé|ti hófogyasztássa| arányosan fe|merii|ó ttjze|Őanyag

ko|tségeket, a HMV hódíj fedezi. A díjfizetés a|apja a mért viz és hómennyiség, (mértékegysége GJ,
vízm3).

8'4'2 Távhószo|gá|tatássa| kapcso|atos egyéb díjak:
a) Víz-, és csatornadíj: Azon hókozpontokbÓ| e||átott épti|etekné|, ahoI a haszná|ati me|egvíz

készítéséhez fe|haszná|t há|Ózati hidegvíz víz-és csatornad,tját a távhŐszo|gá|tatÓ fizeti, a
távhószo|gá|tati a me|egvíz fe|haszná|ás utáni víz- és csatornadíjat - a melegvíz hó és a|apdíjátÓ|

e|kti| nítetten - továbbszámlázza.
b) Lágyvíz díj: Techno|ógiai gózfe|haszná|ás, i||etve a ÍeIhaszná|Ói berendezések szere|ése,

áta|akítása miatt Íe||épó vízveszteség, ame|yet a távhószo|gá|tatÓ e|kti|onítetten, víz és csatorna
d íjjaI egytltt továbbszám|áz'

c) Csat|akozási díj: Új, vagy novekvŐ távhŐ igénnye| je|entkezó Íe|haszná|ási hely tu|ajdonosátÓ| a
távhŐszo|gá|tatás díjáva| nem fedezett fej|esztési ko|tségekre kérhetó (mértékegysége: Ft/KW).

8'4.3. PÓtdíjak

A fe|haszná|Ó Vagy a díjfizetó az a|ábbiak szerint meghatározott mérték pótdíjat kÖte|es fizetni:

a) a szezódésben meghatározott hóte|jesítmény t |lépése esetén: a havif tési alapdÍjnapokra osztoft
hányadának 20 %-al megemelt szozata

b) a távhŐ Ío|yamatos és biztonságos szo|gá|tatását, illetó|eg más fe|haszná|Ó vagy díjfizetó

szezödésszer távhŐ véte|ezésének megzavarása, veszé|yeztetése esetén: a havi f tési alapdÍj

napokra osztoft hányadának 30 %-aI megemelt szozata
c) a méróeszkozvagy a méróeszkoz hite|ességét tan síti je| (fémzár, hite|esítési bé|yegzés, matrica)

megrongá|ása, e|távo|ítása, megsértése esetén: a mérŐeszk z joghatalyos mérés szeinti
helyre állítás án ak teljes kÖItsége

d) a méröeszkoz befo|yáso|ásáva| vagy megkertiléséve| torténŐ távhót véte|ezés esetén: a 9'3'1
szerinti képlet alapján t rténŐ fogyasztás meghatározásával a mindenkori, hatályos hŐdj(ak) 30 %-

al megenelt szorzatával számolva
e) távhószo|gá|tatás díjának nem, Vagy nem a szezódésben meghatározott idóben torténó

megfizetése esetén: késedelmi kamat
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I a kor|átozási rende|kezések nem te|jesítése esetén: a szolgáltati részre felmer()IŐ esetleges
káftérítés, vagy b ntetés Összegének 20 %.al megemelt szorzata

g) a távhó véte|ezésének nem a Tszt. 38. s (2), (4)' i||etve (5) bekezdésében fog|a|t fe|téte|ekke| va|Ó

megsz ntetése esetén: a havif tési alapdíjnapokra osztott hányada mindaddig, amíg a hivatkozoft
tÖruényi elŐírások nem ker lnek teljesítésre

8.4.5 Díjvisszatérítés
A távhószo|gá|tatÓ kote|es a fe|haszná|i Vagy a dijÍizetó részére a díj arányos részét visszatéríteni, ha
Íe|rÓhatÓ magatartása fo|ytán a távhószo|gá|tatás megsz nik, vagy azt a Tszt. 40-41. $-aiban fog|a|takon
tÚ|menŐen sztinetelteti, vagy kor|átozza.

8.5. Díja| kalmazás, díjváltoztatás

A szolgá|tatott távhó |egmagasabb |akossági cé| díjait a Magyar Energia Hivata|, a távhószolgá|tatás
csat|akozási díját Szigetvár Város onkormányzata Képvise|ó-testtj|ete á||apítja meg.
A távhószo|gáltatÓ a nem |akossági távhószo|gá|tatás díjait és a díjfizetési fe|téte|eket a Szigetvár Város
Onkormányzata Képvise|ó{estÜ|ete onkormányzati rende|etében íft ára|ka|mazási és díjfizetési fe|téte|eknek

megfe|e|óen maga á||apítja meg.

A vásáro|t tÜze|Őanyag (energiahordozÓ) díjának vá|toztatásárÓ| a távhŐszo|gá|tatÓ kote|es tájékoztatást adni az
onkormányzat részére.

A díjvá|tozásrÓ| a fe|haszná|it a távhŐszo|gá|tatÓ 30 napon be|ti|, - a he|yben szokásos midon - kote|es
tájékoztatni.

9.

9.1 .1 Mérési helyek

a) A távhoszolgáItati a

hŐkozpontban, l||etoleg

eIszámolni.

A szoLGÁLTAToTT rÁvnŐ ELLENÉRTÉKÉN e r ELszAMo sn

9'1. Hómennyiségmérés

szolgáItatott távho mennyiségét a kazánházakban, a fe|haszná|ii
a szolgáltati| hokozpontban és a hofogadi állomáson kote|es mérni és

b) A fe|haszná|t távhŐ mennyisége távhószo|gá|tativa| tortént egyeztetést kovetoen
épti|etrészenként (p|. |akásonként) is mérhetó és e|számo|hatÓ, ha a fe|haszná|Ók a távhó
mennyiségének hite|es mérésére a|ka|mas mé eszkoz fe|szere|ését, va|amint a fe|haszná|Ói
berendezés ehhez sztikséges áta|akítását a saját ko|tségtikon, az épti|et va|amennyi
épti|etrészében megva|Ósítják, és a hite|es mérés fe|téte|eit fo|yamatosan biztosítják.

c) az épti|etrészenként fe|szerelt hómennyiségmé k a hŐkozponti vagy hőfogadÓi mérŐ

ko|tségmegosztÓ mérói. A szo|gá|tatott távhŐ e|számo|ásának a|apja - egyéb megá||apodás

hiányában - a hókozpontban mért hŐmennyiség.

d) A Íe|haszná|Ó, i||etve a távhószo|gá|tati kote|es biztosítani a hŐmennyiségmérók |eo|vasását,

e||enŐzését.
E|számo|ási méró csak a méÉsi fe|adat e|végzésére a|ka|mas és hite|es méró |ehet.

A fe|haszná|i vagy annak megbÍzottja, i||etve a távhószo|gáltatÓ jogosu|t a másik Íé| tu|ajdonában |évó

hŐmennyiségmé'Ő(k) rendkívti|i hite|esítését kérni. Amennyiben a méró az OMH jegyzókonyve szerint
nem biztosította az e|óírt pontosságot, tigy:
a) a szá||ítás és a hite|esítés koltsége a tulajdonost, e||enkező esetben a rendkívri|i hite|esitést kéró

felet terheli,
b) a szám|a uti|agos konekcióját az oMH jegyzókonyve a|apján a távhószo|gá|tatÓ az uto|só

e|számolási idószakra kote|es e|végezni. Az elszámo|ási mérók meghibásodása esetén, annak
megjavíttatása, a mérók vonatkozÓ e|Őírások szerinti idŐszakos, i||etve rendkívti|i hite|esíttetése az
e|számo|ási méró tu|ajdonosának a fe|adata. A javítás, i||etve a hite|esítés idótartama a 30 napot
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nem ha|adhatja meg. Sztikség esetén az e|számo|ási mérŐ tu|ajdonosa csereméróró| kote|es
gondoskodni.

c) A hómennyiségmérŐ javíttatásári|, cseréjéró|, hite|esíttetéséró| a fe|haszná|ó és a távhŐszolgá|tatÓ
ko|csonosen tájékoztatja egymást annak érdekében, hogy a távhószo|gá|tatás, i||etó|eg véte|ezés és
annak elszámolása zavarmentes |egyen' A |eszere|t, i||etve beépített hómennyiségméró adatait az
erre a célra rendszeresített Íormanyomtatványon rrigzíteni ke||, ame|yet a fe|haszná|ó és a
távhószo|gá|tatÓ képvise|ójének a|áírássa| kelI e||átni.

d) A hókozpontokba, i||etve hófogadi á||omásokra beépített j hómennyiségmé csak a
távhószo|gá|tatÓ tuIajdona Iehet.

9.2 Haszná|ati me|egvíz mérés

9.2.1 Mérésihe|yek
a) A me|egvíz egyedi mérésére a távhőszo|gá|tatÓva| egyeztetett mÓdon épti|etrészenként van

Iehetóség.

b) Az egyéb fe|haszná|Ó, díjfizetŐ a haszná|ati me|egvíz fe|haszná|ását mérni kote|es.

c) A me|egvíz egyedi mérésének megva|Ósítása nem tartozik a távhószo|gá|tatÓ kote|ezettségei kozé,

annak ko|tsége a fe|használÓt' díjfizetŐt terhe|i'

d) A me|egvízméró(k) a fe|haszná|i Vagy a díjfizetó tu|ajdona.

e) A me|egvíz-mérŐ beépítésének fe|téte|eirŐ| a távhószo|gá|tatÓ ad tájékoztatást.
f) A me|egvíz-mérók Íenntartása, a fe|haszná|i Íe|adata.

g) Az éves e|számo|áskor a szo|gá|tati |eo|vassa a me|egvíz mérŐá||ásokat, ame|ynek biztosítása a
feIhasználÓ feIadata.

9.3 A fogyasáás megállapítása méretIen ldószakban

9.3. 1 Hómennyiségmérés esetén
Méret|en idószak a hŐmennyiségméró meghibásodása, továbbá a hite|esítés miatt fordu|hat e|ó. Ezen
idótartam a|att a szolgá|tatott il|etve véte|ezett távhó mennyiségét - egyéb megá|lapodás hiányában - az
azonos szo|gá|tatási, i||etve véte|ezési kortilményekre torténó korrekciÓva| ke|| meghatárczni, az
a|ábbiak szerint:

Qr*(20-tor)
Q0,,, - nt*(20-tor)

* ftrlcJl,ahol

Qxon = Él méret|en idószak hóÍogyasztása (GJ)
Qr = a viszonyítási idószak hófogyasztása (GJ)
n1 = a viszonyítási idŐszak napjainak száma
f|z = a méret|en idŐszak napjainak száma
tkl = a viszonyítási idószak át|agos ktj|só hómérsék|ete (oC)

tkz = a méret|en idószak át|agos kti|só hómérsék|ete (oC)

9.3'2 Haszná|ati me|egvíz mérés esetén
Méret|en idószak a fe|használÓi méró meghibásodása miatt fordulhat e|Ő. Ezen idótartam a|att a

szo|gáltatott, i||etve véte|ezett vízmennyiségét, - egyéb megá||apodás hiányában - az onkormányzati
rende|etben fog |a|tak szerint ke|| megá| |apítani'

9'3.4 A Íogyasztás megá||apítása a |eo|vasás meghitisu|ása esetén haszná|ati me|egvíz e|számo|áskor
Amennyiben a fe|haszná|i, a díjfizetó Vagy a Íe|haszná|i képvise|Ője az egyedi me|egvíz-mérók mérési
adatait határidŐre nem adja meg, a |eo|vasás |ehetóségét nem biztosítja, gy a távhószo|gá|tatÓ az
onkormányzati rende|etben fog|altak szerint á||apítja meg a mennyiséget. A mérési adatok beje|entése
esetén a távhŐszo|gá|tatÓ a tény|eges fogyasztás a|apján a fe|haszná|Óva|, díjfizetóve| e|számo|.

9.4. A szolgáltatott távhó díjának e|számo|ása

A fe|haszná|Ó a kozrjzemi szezódésben rogzített f tdtt |égtétíogat szerinti f tési a|apdíj 1l12-ed részét, a
melegvíz fe|haszná|ás utáni hó és a|apdíjat tárgyhÓnapban fizeti meg.
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Fe|használÓ a haszná|ati me|egvíz után az a|apdíjat és a hódíjat a Szent |stván |tp'-i k zet esetében
tárgyhÓnapban fizeti meg.
Fe|haszná|Ó a haszná|ati me|egvíz után az a|apdíjat és a hŐdíjat, i||etve a koztjzemi vízdíjat a Radován és Zrínyi
téri kozetek esetében uti|ag, egy hÓnapos e|to|ássa| fizeti meg.
Fe|haszná|Ó a f tési hódíjat minden esetben utÓ|ag, a hŐmennyiségmérŐk |eo|vasását kovetŐen, a mérés szerinti
e|számo|ás a|apján fizeti meg.

9.5. Számlázás

9.5.1. A szám|ázás á|ta|ános rendje
A távhószo|gá|tatás, - mint fo|yamatos szo|gá|tatás - je||egébó| kovetkezŐen havi rendszerességge|
minden hinapban egy szám|a kerti| e|készítésre és kibocsátásra. A je|en|eg hatá|yos jogszabá|yoknak

megfe|e|óen a fo|yamatos szo|gá|tatás esetében a te|jesítés idópontja a fizetési határidó napja. Az
e|számo|áskor az e|számo|ási idószak a szám|án az érintett hÓnapok fe|ttjntetéséve|je|enik meg'
A szám|a (13' szán(l melléklet) |akossági és egyéb fe|haszná|Óként, díjfizetóként egységes' tarta|ma az
igénybevett:

a) csak f tési szo|gá|tatás

b) csak me|egvíz szo|gá|tatás

c) f tés és me|egviz szo|gá|tatás fiiggvénye.
A szám|a a jogszabá|yokban e|óírt kote|ezó tarta|mi kovete|ményein tÚ|menŐen az e|számo|áskori

méróá||ást és a tárgyhónapot mege|ózó havi zárÓ egyen|egét is tarta|mazza'

A kiszámlázott díjakat szo|gá|tatás Íajtánként a kerekítés szabá1yai szerint egész forintra ke|| kerekíteni.

A szám|ában fe|számított AFA mértékét a mindenkor hatá|yos AFA torvény tarila|mazza,

A távhószo|gá|tati a havi szám|ákat a Íe|haszná|Ó' díjfizetó á|ta| beje|entett |eve|ezési címre kézbesíti,
amely e|térhet a fe|haszná|ási, díjfizetési he|y címétó|.

Távhószo|gá|tató fogyasztási he|yenként / tjgyfe|enként megje|eníti és e|számolja a |akossági
vezetékes gázÍogyasztás és távhŐfe|haszná|ás szociá|is támogatásárÓ| szÓ|Ó 28612008, (X|' 28.)

Kormány rende|et e|óírásai a|apján a megíté|t távhótámogatást és távhó-díjjuttatást.
A távhŐtámogatás és távhó.díj juttatás érvényesítésére vonatkozÓan a távhószo|gá|tatÓ rende|kezik
mindazon jogosu|tságokka| és szezŐdésekke|, ami |ehetŐvé teszi a támogatások visszaigény|ését a
Magyar A||amkincstártÓ|.

9.5.2. AdatmÓdosítás, számIahe|yesbítés
A fe|haszná|Ó szemé|yében bekovetkezett vá|tozást a Égi és az j fe|haszná|Ó Írásban koteles a

távhŐszo|gá|tatónak a fe|haszná|Ó szemé|yében bekovetkezett vá|tozástÓ| számított 15 napon be|ti|

bejelenteni.
A vá|tozás beje|entésének minden o|yan adatot tarta|maznia ke||, ame|y egyÉszt a fe|haszná|Ók
azonosítását egyérte|m vé teszi, másrészt a távhőszolgá|tatás sztikséges elszámo|ását |ehetóvé teszi.
A távhószolgáltatÓ mindaddig a régi felhaszná|Ónak kote|es a távhószo|gá|tatás ellenértékét kiszám|ázni,
míg az j fe|haszná|Ó adatai rende|kezésére nem á||nak. A díjÍizető szemé|yében bekovetkezett
vá|tozást a régi és az $ dl1fveto - a fe|haszná|Ó képvise|Őjének egyidej értesítése me||ett - írásban
kote|es a díjfizetó szemé|yében bekovetkezett vá|tozásti| számított 15 napon be|ti| _ a

távhószo|gá|tatónak, a távhószo|gá|tató á|ta| rendszeresített midon és formában - bejelenteni (7' számu

melléklet)
Ekkor a távhószo|gá|tatÓ a tény|eges díjfizetó vá|tozás napjának megfe|e|óen szerepe|teti a vá|tozást a
nyi|vántartásaiban.
Amennyiben a vá|tozás beje|entés ideje a tény|eges díjfizetŐ vá|tozásidejét 15 nappa| megha|adja, akkor
a távhŐszo|gá|tatÓ a beje|entés napját tekinti a díjfizetó vá|tozás napjának' és ezze| a nappa| szerepe|teti
a vá|tozást nyiIvántartásaiban.
A távhószo|gá|tatÓ a tárgyhavi szám|át mindenkor annak a díjfizetónek szám|ázza, aki a tárgyhÓnapot
mege|őzó hÓnap uto|sÓ napján a nyi|vántartásában szerepe|.
Amennyiben csak az egyik (vagy a régi, uagy az j) d,t1fizetó je|enti be a díjfizetó személyében
bekovetkezett vá|tozást' akkor a vá|tozás tényét hite|t érdem|Ő mÓdon (adás.véte|i szezódés, három
hinapná| nem régebbi tu|ajdoni lap, onkormányzati tu|ajdon |akás és nem |akás esetén bér|eti

szezŐdés) ke|| bizonyítani.

Szigetvári Távhó Szolgáltato Nonprofit Kft.
7900 Szigetvár
Szent |stván ltp. 7.

-27 -



Szigetvári Távho Szo|gá|tató Nonprofit Kft. UzletszabáIyzata

Ha az épri|etrészek tu|ajdonosai a kti|on torténó díjÍizetés me||ett dontottek, akkor díjÍizetó vá|tozás

esetén
a) a d,rjfizetésre kotott megá||apodás az Új dijfzetóre is vonatkozik, mindaddig, amíg az

épti|etrészek tu|ajdonosai j megál|apodást nem kotnek,

b) Az éves e|számo|ási cikluson be|ti|i díjÍizetó vá|tozás esetén a távhószo|gá|tatÓ készít
eIszámo|ást

c) A vá|tozást je|entó hÓnap szám|ájának megosztását a díjfizetók egymás kozotti
<<eq{(aqo(ássa(oK\{k<reg

d) A d,tjfizetó kérésére a megá||apodott ál|apotrÓ| a távhószo|gá|tatÓ módosított szám|ákat
készíthet.

A távhószolgáítato jogosult a íelhasznáIást hely vagy a díjfizetó heíy tuíajrconosávaí szemben
érvényesíteni a távhŐszolgáltatás díját, ha a Íe|haszná|i Vagy a díjfizetó vá|tozás beje|entése nem

tortént meg, az ingatlant jogcím né|kti| haszná|ják, vagy hiányoznak a vá|tozás idópontjáig igénybevett

szo|gá|tatás e|számo|ásához szÍl kséges adatok.

Az épti|et, építmény, éptiletrész tulajdonosa és a bér|ó vagy a haszná|Ó egytittes kérelmére a
távhószo|gá|tatő _ az á|tala rendszeresített mÓdon és formában - a távhŐszo|gáltatási díjat kozvet|enti| a

bér|ó vagy a haszná|Ó részére szám|ázza' A távhószo|gá|tatási díj a bér|ó Vagy a haszná|Ó á|ta| torténő

megfizetéséért a tu|ajdonos - készÍizetó kezesként - he|ytá||ási kote|ezettségge| tartozik.

A fe|haszná|Ói és d,rjfizetói vá|tozások beje|entése az UgyÍé|szo|gá|aton torténik, a távhószo|gá|tatÓ álta|

rendszeresített nyomtatványok kito|téséve| és azok távhószo|gá|tatÓi átvételével'

A fe|haszná|Ó, i||etve a díjfizetó beje|entési kote|ezettségének e|mu|asztása vagy késede|me a szám|a

Íizetési határidóben va|Ó kiegyen|ítésére ha|asztÓ hatá||ya| nincs.

A távhószo|gá|tató hibájábó| e|maradt vá|tozás-átvezetés esetén a szám|át - |egkésóbb a tárgyhÓt

kovetó szám|ázásig - he|yesbíteni ke||, Új fizetési határidó megá||apításáva|.

A díjvisszatérítésre, pÓtdíjra a távhószo|gá|tatÓ szám|át á||ít ki.

9.6. A távhószolgá|tatási dijak megflzetése

A távhószo|gáltatÓ a szám|ákat o|yan idópontig kote|es a fe|haszná|i, díjfizetó rende|kezésére bocsátani, hogy a

szám|án fe|trintetett határidŐben va|Ó Íizetéshez |ega|ább 8 munkanap á||jon rende|kezésére.

A Íe|haszná|ó, díjÍizetó a szám|a megÍizetésének a|ábbi mÓdjai koztil vá|aszthat:

a) lakossági fo|yószám|árÓ| Csoportos Fizetések Rendszerében (CSFR)
b) készpénz-átuta|ási megbízás (csekk)

c) bankszám|áva| rende|kezók, átuta|ás, beszedési megbízás (inkasszÓ)'

A fizetés mÓdjában bekovetkezó vá|tozások a beje|entést kovetó hÓnap elsó napjátÓ| kerri|nek a szám|ákon
átvezetésre. CSFR.ben a pénzintézet kti|di a vá|tozás beje|entést.

9.7 Késede|mikamat

A szám|a fizetési határidón tÚt|i kiegyen|ítése esetén a távhószo|gá|tatÓ jogosu|t a koztizemi szezódés szerint
késede|mi kamat fe|számítására. Ennek hiányában a Po|gári Torvénykonyv (Ptk.) rende|kezései az irányadÓk.

9.8 Hátralékok nyi|vántartása, keze|ése

A távhószo|gá|tatÓ minden fe|haszná|Ó' díjÍizetó esetében egyedi kimutatást vezet. A kimutatás tarta|mazza a
kibocsátott szám|ák osszegét és a pénzforga|mi mozgásokat.
Amennyiben a fe|haszná|Ót, díjfizetót díjvisszatérítés i|leti meg, a távhószo|gá|tatÓ kote|es a díjvisszafizetés
esedékességekor a fe|haszná|Ó, díjÍizetó kimutatást fe|ti|vizsgá|ni és a díjvisszafizetést a hátra|ékba beszámítani.
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í0.
ÜoYrÉlszot.oÁuan revÉxenvsÉc

A távhószo|gá|tatÓ megfe|e|ó tájékoztatása érdekében, va|amint a szo|gá|tatássa| kapcso|atos igények
fogadására, kie|égítésére, a rek|amáciÓk, észrevéte|ek intézésére, a szo|gá|tatás e||enértékének beszedésére
tigyfé|szo|gá|atot, valamint tigye|etet és készen|étet m kodtet.

10'1 AaÜgyfélszolgálat kii|detése, célja

a) Kozvet|en szemé|yes kapcso|at a fe|használÓk, díjfizetŐk és a távhószo|gá|tatÓ kozott.

b) Felhaszná|Ó kozpontti szem|é|et, tigyintézés m kodtetése'

c) Felhaszná|Ói e|égedettség e|érése érdekében a fe|haszná|ii igényekhez igazodÓ szo|gáltatás.

10.2, Aa Ügyfé|szolgá|at feladata!

a) Egyérte|mÚen és kozérthetóen, magyar nye|ven tájékoztatni a fe|haszná|Ókat és a díjfizetóket a

távhószo|gá|tatás igénybevéte|ének fe|téte|eirŐ|, vá|tozásairÓ|, kti|onos tekintette| a szám|ázás rendjére és a
szo|gá|tatás minóségére'

b) A fe|haszná|ók tájékoztatása a szo|gá|tatásra torténó csat|akozás, a bóvítés' a sztineteltetés és az
Úi rai nd ítás fe|téte|eiró|.

c) Áta|ános informáciÓadás a szo|gá|tatásrÓ|.

d) A fe|haszná|Ók' díjfizetók tájékoztatása a távhóe||átás díjtéte|eiró|, az e|számo|ás mÓdokrÓ| és a szám|ázási
rendró|'

e) A felhaszná|ii rendszerek f téskorszer sitéséve| kapcso|atos tanácsadás, tigyintézés.
f) Energiatakarékosságot eredményezó áta|akítással kapcso|atos tanácsadás.
g) A fe|haszná|Ók' díjÍizetŐk tájékoztatása a távhó és a haszná|ati me|egvíz mérés szerinti e|számo|ásának

|ehetőségei ró| és fe|téte|eiró|.

h) A távhŐe||átás szám|áiva|, mé á||ásokka| kapcso|atos rek|amáciÓk intézése.
i) A feIhaszná|Ók, díjÍizetók tuIajdonában |évó berendezések meghibásodásáva|, t.izeme|tetéséve|,

fe|ii|vizsgá|atáva| és korszer sítéséve| kapcso|atos megrende|ések, beje|entések Íogadása, továbbítása.
j) A szo|gá|tatás te|jesítéséve| és minóségével kapcso|atos észrevéte|ek keze|ése.

k) Hibabeje|entések fogadása, rek|amáciÓk fe|véte|e és továbbítása.

|) Egyéb a szolgá|tatássa| kapcso|atos kére|mek, reklamáciik, beadványok, adat|apok átvéte|e, továbbítása.

m) SzezŐdéskotési és mÓdosítási Ügyek intézése.
n) A fe|haszná|ii, díjfizetói adatok és azok vá|tozásainak nyi|vántartása, va|amint a fe|haszná|i, díjÍizetó

vá|tozás bejelentéséve| kapcsolatos fe|adatok e||átása.

o) A mérókkel kapcso|atos beje|entések (méróá||ás, meghibásodás, fe|ti|vizsgá|at, csere, stb.) fogadása,
intézése, továbbítása.

p) A fe|haszná|Ói' díjfizetói tartozások nyi|vántartása, a tartozás kiegyen|ítésére megá||apodás kotése, a
végrehajtási e|járássa| kapcso|atos tigyintézés.

q) A fe|használÓk, díjfizetók pénztári befizetéseive| kapcso|atos fe|adatok e||átása, bankszám|anyitássa|
kapcso|atos tigyintézés'

r) Az iigyfé|szo|gá|at do|gozÓi, i||etó|eg bárme|y más munkakorben ÍogIaIkoztatott a|ka|mazott kote|es

munkahelyi vezetójét írásban, a fe|haszná|ók je|zésétó| számított 2 orán beltj| tájékoztatni a fe|haszná|Ók,

díjfizetók o|yan észrevételeiró|, kifogásairi|, javas|atairi|, panaszairÓ|, ame|yek figye|embevéte|éve|,

orvos|ásáva| szo|gá|tatásunk színvona|a javu|na, nove|hetŐ |enne a biza|om. Amennyiben az Ügyfé|szo|gá|at

nem tud azonna| érdemi tájékoztatást adni, akkor |egkésóbb 15 napon be|Ü| írásban kote|es azt megtenni.

A távhŐszolgáltatÓ ktite|es a feIhaszná|Ó' díjfizetó részére az lizletszabá|yzatba betekintési |ehetóséget
biztosítani.
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1 0.3. U gyfélszo! gálati he|yek, ii gyfélfogadási idók

Az tigyfé|szo|gá|ati tevékenységet igénybe venni kÍvánÓ íe|haszná|Ókat' díjfizetóket _ az tigyintézés tárgyátÓl és
idejétó| ftiggóen _ kti|onbozó szervezeti egységek fogadják.
Ezek he|y-e, a fogadÓÓrák idópontja a kovetkezó, az1997. évi CLV tv' 17lB $ figye|embe véte|éve|:

Ugyfélszolgálati lroda: 7900 Szlgetvár, Széchenyi u.42, sz. alatt
Fé|fogadás:

HétfŐ: 730 - 1500 oráig
Kedd: 730 - 1500 orálg
Szerda: 800 - 2000 oráig
Cstitcirtcik: 730 - 1500 orálg
Péntek: 730-1100oráig

Telefon: 731413-041
Fax:731413-041
A telefonon torténó tigyfé|fogadás idószaka megegyezik az irodai fé|fogadás idejéve|'
E-mail: info@szigetuaritavho.hu

Az tigyfé|szo|gá|ati rendet az t.igyfé|szo|gá|ati iroda bejáratáná|ji| |áthatian ki ke|| ftiggeszteni.

Fe|haszná|ók, díjÍizetók a szemé|yes tigyintézés me||ett |evé|ben, faxon, te|efonon, e-mai|ben is

kezdeményezhetik tigyeik intézését, kérhetnek tanácsot, segítséget, tájékoztatást.

Az írásos megkeresésekre a távhószo|gá|tati írásban vá|aszo|.

10.4' AE, iigyfeIekke! kapcsolatos dolgozÓi magatartás fóbb k<ivete|ményei

Azokná| a szervezeti egységekné|, aho| az tigyfélfogadás a munkafe|adat része' á||andÓan fe| ke|| készii|ni az
tigyÍé| fogadására.
a) A fe|haszná|Ót, díjfizetót mindig udvariasan kel| fogadni, tigye|ni ke|| a he|yes megszÓ|ításra.
b) A Íe|haszná|Ói, d'tjÍizetói panaszokat a |ehetŐ leggyonsabban meg ke|| o|dani, a fe|haszná|Ót, díjÍizetót nem

szabad ktiIdozgetni, isméte|t tigyintézésre kényszeríteni.
c) Tartsák be a megá||apodásokat, á||1ák az tigyfeleknek adott szavukat, munkájukért vá||a|janak szemé|yes

fe|e|ósséget és garanciát.

d) Torekedjenek a szakszer ség mel|ett a tárgyszerÍÍségre. Az tigyfé| számára mindig korrekt, szakszer
tájékoztatást adjanak' Ha az rigyfé| kérdésére nem tudnak azonna| vá|aszt adni, amennyiben |ehetséges, az
informáciÓ beszezéséve| ezt utó|ag tegyék meg, Vagy hívják fe| vezetóik figye|mét az Ügyfél prob|émájára.

e) Az tlgyfé|ró|, annak csa|ádjáro|, korti|ményeiró|, eset|eges díjhátra|ékárÓ| csak cégen be|til, és hivata|os
tigyben (p|. BírÓság, onkormányzat stb.) adjanak informáciit, harmadik fé|nek ne.

f) Az tigyfeleket kéréstikre tájékoztassák az energiatakarékosságot cé|zó áta|akítás |ehetóségeiró|.
g) Magatartásukka| alakítsanak ki biza|mat szemé|ytik és a társaság iránt. Ennek érdekében torekedjenek arna,

hogy az tigyfé| kérdéseive|, panaszaiva|, prob|émáiva| miné| e|óbb e|jusson ahhoz, aki érdemben intézkedni
tud.

h) Fordítsanak ktj|onos gondot o|tozkodéstikre' Kerti|jék kihívÓ, figye|met e|tere|ó ruhadarabok, ékszerek
vise|ését.

| Ügye|jenek szemé|yes mé|tÓságuk, hírnevrik csorbítatlanságára.
j) Tartózkodjanak a befo|yássa| va|Ó visszaé|éstó|' ne fogadjanak e| ajándékot, kivéve ha ezek gesztus

érték ek, i||etve ha ez szokásos cégrek|ám, rek|ámtárgy
k) Munkavégzés e|ótt és a|att szeszes ita|t ne fogyasszanak' gyfé| je|en|étében ne dohányozzanak, ne

étkezzenek, ne kávézzanak
|) Akkor is Őrizzék meg higgadtságukat, onura|mukat, ha az tigyfé| ingeni|t, agresszív, kerti|jék az tigyfé||e| a

szemé|yes konfliktusokat, viták kiaIaku|ását'
m) Ha az ingertilt tigyfe|et nem sikerri|t megnyugtatniuk, és képte|enek a kia|aku|t ke||emet|en he|yzet

mego|dására, értesítsék vezetŐiket'
n) Torekedjenek arra, hogy tigyfe|eiket még eset|eg visszaé|ések (p|. szabá|yta|an véte|ezés) megá||apítása

esetén se hozzák mé|tÓságukat sértó he|yzetekbe.
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o) Fontos informáciÓt te|efonon csak akkor továbbítsanak, ha ez a |eggyorsabb mego|dás, ha nem á|| Íe| az
e|ha||ás, fé|reértés veszé|ye, és ha a koz|és nem juthat i|letékte|enek tudomására. Cé|szerij ezértaz adatokat
faxon, i||etve |evé|ben is megerósíteni.

p) Hátra|ékok osszegéró| inÍormáciÓt - a szemé|yiségi jogok véde|mében - te|efonon nem adhatnak, kizárÓ|ag

szemé|yesen az adÓsnak, vagy hivata|os meghata|mazássa| rende|kezó képvise|ójének'
q) A munkaidón és munkahe|yen kívtj|i vise|kedésben is a távhószo|gá|tatÓ hírnevéhez, presztízséhez méltó

magatartást tan sítsanak.
r) Az tigyfe|ek e|ótt a munkatársakra, vezetókre, a társaság munkájára semmi|yen negatív tarta|mrj

megjegyzést ne tegyenek.
s) Saját munkakortikben |étre1ovó tigyfé|kapcso|ataikban erósítsék azt a benyomást, hogy a társaság

szakszer , magas minóségi e|várásoknak megfe|e|Ő munkát végez, szem|é|etében tigyfé|barát.

t) Az tigyfé|szo|gá|aton dolgozÓk igény esetén kote|esek tájékoztatni a fe|haszná|Ót' d'tjÍizetőt a panasztigyek
intézésének mÓdjárÓ|, he|yérŐ|, a bevonhatÓ szervek nevé |, címéró|, te|efonszámárÓ|.

10.5. Az tigyfeIekkel kapcsolatban á|lÓ doIgozők magatartása telephelyen kív l

A fe|haszná|ii, díjfizetói kapcso|atban résztvevó, te|ephe|yen kívti| munkát végzó do|gozÓk magatartása, és a
munkavégzéstik mÓdja nagyban meghatározza a távhószo|gá|tatÓrÓ| alkotott pozitív vagy negatív képet.

Az a|ábbi munkakorik soro|hatÓk e csoportba
a) he|yszínen (p|. a díjÍizetŐ |akásában stb.) szere|ést, e||enózést végzók,

b) tizemzavar-e|hárítást végzŐk,

c) m szaki vezetó
d) más megbízottak

10'5'1. Az e munkakor-csoportokra vonatkozÓ szabá|yok
He|yszíni szere|és esetén a do|gozÓktÓ| e|várhatÓ minimá|is kovete|mények:

a) Az tigyfé|hez va|ó érkezéskor mutatkozzanak be, kozo|jék jovete|tik cé|ját, a várhatÓ befejezési idót.

b) Kér1ékaz Ügyfé|tó|a sztikséges Íe|téte|ek biztosítását. Ha az tlgyfé|kéri, igazo|ják magukat.

c) A he|yszínen az e|óre beje|entett és egyeztetett idópontban je|enjenek meg.

d) Az tigyfé| |akásába, irodájába va|Ó be|épés e|ótt a cipót Íe|tét|entil tisztítsák meg, be|épéskor a sapkát,

kalapot vegyék |e.

e) FordÍtsanak kijlonos gondot az o|tozkodésre. A munka- és védŐruhájukat tartsák a munka je||egétó| ftlggó

megÍe|e|Ő á||apotban, a munka megkezdésekor ápo|tan je|enjenek meg.

0 Az tigyfé|nek végzendó munka megkezdése e|ótt szervezzék meg a munkát' készítsék e|Ő a sztlkséges
szerszámokat és anyagokat' A munkavégzéshez sztikséges eszkozoket, anyagokat |ehetó|eg vigyék
magukka|. Ne ke|tsék az tigyÍé|ben a szervezet|enség |átszatát. Ha va|ami|yen ok miatt e|távoznak, a
távozás okárÓ| az tigyfe|et tájékoztassák.

g) A munkavégzés e|ótt és alatt szeszesita|t ne fogyasszanak, a kíná|ást udvariasan utasítsák vissza.
Munkavégzés kozben - ha megkíná|ják - vizet, tidítót, kávét e| |ehet Íogadni, de a kíná|ást ne kényszerítsék
ki.

h) Az tigyfe|et figye|mesen hal|gassák meg, ha a távhószo|gá|tatÓva| kapcso|atos prob|émákat mond e|' de ne

nyiIvánítsanak vé|eményt.

i) Az rigyfé| számára mindig korrekt, szakszer tájékoztatást adjanak. Ha az Ügyfé| kérdésére nem tudnak

azonna| vá|aszo|ni, szerezzék be a sztikséges informáciÓkat, és utÓ|ag tájékoztassák az tjgyfelet. Hívják fe| a
vezetők figye|mét az tigyfé| prob|émájára.

j) Az tigyfe|ek fe|é csak o|yan inÍormáciikat adjanak, me|yekre fe|hata|mazásuk van.

k) Az tigyfé|rŐ|, annak csa|ádjárÓ|, korti|ményeirő|, Íe|téte|ezett anyagi he|yzetéró| csak a távhőszo|gá|tatin
be|ti|, hivata|os tigyben adjanak informáciÓt, harmadik Íé|nek ne.

|) A he|yszíni munkákhoz haszná|t jármÍÍvet az idójárási korti|ményeknek megfe|e|óen tartsák tisztán.
m) Az tigyfé| ingat|ana e|ótt a gépjármŰvet gy á||ítsák |e, hogy aznezavar1a mások koz|ekedését.
n) A ki- és beszá||áskor, a ki- és berakodáskor a |ehetó |egkisebb zajt ke|tsék,

o) Az tigyÍé| je|en|étében a távhószo|gá|tatira' munkatársaira, vezetŐire negatív tartalmrj megjegyzést ne
tegyenek még abban az esetben sem, hogyha az adott munkában e|ózetesen a távhószolgá|tatÓ más
a|ka|mazottjai kifogáso|hatÓan, Vagy éppen rosszu| végezték e| a munkájukat.
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p) Az tlgyÍe|eket kéréstikre tájékoztassák az energiatakaÉkos mego|dásokrÓ|. A tájékoztatás |egyen

tárgyszer , konekt és vegye figye|embe az tigyfe|ek érdekeit.
q) A f tóvíz sztikség szerinti |etirítéséve| kapcso|atos informáciÓk |egyenek pontosak, egyérte|m ek és

kozérthetóek. Az informáciÓkat a Íe|késztiléshez sztikséges idó figye|embevéte|éve| minden érintett számára
hozzáférhetó mÓdon tegyék kozzé.

r) Még veszé|y (p|' vízÍo|yás) esetén se |egyen fe||épéstik agresszív, az tigyíé| engedé|ye hiányában
onhata|m |ag nem kovethetnek e| magán|aksértést. Ebben az esetben adjanak korrekt tájékoztatást' és
prÓbálják megértetni az tigyfé||e| a |akásba valÓ bejutás sztikségességét.

s) Vegyék igénybe a hatÓsági segítséget a |akásba va|i bejutáshoz abban az esetben, ha az tigyfé| veszé|y (p|'

vízfo|yás) esetén sem biztosítja azt.
t) A járike|ókke|, a |akosságga|, az tigyfé||e| kertiljék a konfliktusokat, viták kia|aku|ását
u) Akkor is örizzék meg higgadtságukat, onura|mukat, ha az tigyfé| ingerÜ|t, agresszív.
v) TartÓzkodjanak az tigyfé|re, annak csa|ádjára, k rnyezetére vonatkozÓ minden szemé|yeskedésnek,

sértésnek is íté|hetó megjegyzéstó|, vé|eménynyiIván ítástÓ|.

w) Ügye|jenek az tlgyfé|, i||etve hozzátartozÓinak udvarias megszÓ|ítására

x) A munkavégzés során tanrjsítsanak udvarias, e|ózékeny, de nem a|ázatos magatartást, nem csak az
ri g yfé||e| szem ben, h a nem va|a men nyi hozzátarkozojáva| is.

y) Az tigyb| magatartásána, koni|ményeire, vemélyls{;ére vonákozi megjegyzéseket meg egymas kozott se tegyenek.

z) Az rigyfé| |akásában' vagy kozos helyiségekben, |épcsóházakban végzett munkáná|fokozottan tigyeljenek a

tisztaságra'
aa) A munkavégzés kozben kerti|jenek minden fe|es|eges tárgya|ást. Az tigyfé| kérdéseire tárgyszer en és

udvariasan vá|aszoljanak, de a vá|aszadás során a távhószo|gá|tatÓ tizleti és egyéb viszonyairÓ| csak o|yan

informáciÓkat kozo|jenek, me|yek nem sértik a távhőszo|gá|tatÓ érdekeit' és jÓ hírét. Ke||emetlenkedŐ

kérdések eló| udvariasan térjenek ki.

bb) Az tigyfé| he|yiségeiben, |akásában ne dohányozzanak' Hosszabb idejiÍ munkavégzés esetén is csak az
tigyfé| á|ta| kt1e|o|t he|yen és engedé|yéve| gy jtsanak rá'

cc) Ha a munkát tobben végzik, az egymás kozotti beszé|getés |ehetó|eg ha|k hangon torténjen, ne zavarják a
kornyezetet.

dd) Fokozottan uigyázzanak arra, hogy amennyire csak |ehet, a munkavégzés kevés |ármáva|' piszokka|,

rendet|enségge|, kárra| járjon' A fa|véséseket, fa|- és mennyezetfÚrásokat, hegesztéseket, szere|éseket
mindig nagyon Óvatosan végezzék. A padozatot a hegesztési he|y a|á tett speciá|is |emezze| ivják. A fa|at, a

tapétát és a berendezéseket megfe|e|Ő mÓdon védjék meg az esetleges sérti|ésektól. A munkavégzés során
ke|etkezett torme|éket, szemetet, anyaghu||adékot a munka végeztéve| takarítsák ossze és a munkavégzés
he|yét tisztán adják át.

ee) Munka kozben az tigyfé|tó| ne kérjenek szerszámot, anyagot, ha mégis va|ami|yen tárgyra vo|na sztikségtik,
azt mindig udvariasan kér1ék, és mindig koszonjék meg a ko|csonadást.

fí) A szere|Ők csak a megrende|t munkát végezhetik, kivéve, ha pÓtmunka sztikségessé válik és a megrendeló
vá||a|ja annak kiÍizetését. A szere|ók munkaidó a|att,,maszek'' munkát nem végezhetnek.

gg) A szere|és kozben ke|etkezett károkat javítsák ki' ha ez nem |ehetséges, gondoskodjanak a hibák mie|óbbi
kt.;avításárÓ|.

hh) A munka befejezésekor adják át az e|készti|t munkát az Ügyfé| részére. Kérésére minden informáciÓt

adjanak meg a beépített anyagokrÓ|, va|amint a szere|vények haszná|atáro|.

ii) Torekedjenek a |ehetó leggyorsabb és megbízhatÓ hibaelhárításra, javításra, a mindig toké|etes

munkavégzésre.
jj) A munka végeztével vizsgá|ják meg, minden rendben van, minden szerszám megvan, mqd az tigyfe|et

kérjék meg a munka áfuéte|ére, igazo|ására, majd ezután udvariasan b cstjzzanak e|.

kk) A szabadban torténó munkavégzésné| torekedjenek a munkahe|yi rendre, a kornyezet véde|mére,
megÓvására, a munkateni|et he|yreá||ítására.

||) A munkahe|yen gondoskodjanak nemcsak a saját, hanem a kornyezet biztonságárÓ| is. Enó| a kornyezetben
tartÓzkodikat is tájékoztassák.

mm) A nyi|vánosság e|ótt végzett munka során tartÓzkodjanak a munkacsoporton be|rj|i vitáktó|,
veszekedésektó|, hangos magatartástÓ|, a trágár beszédtó|.
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10,5.2' A mérók és a fe|haszná|Ói rendszer e||enözéséné| a do|gozÓktÓ| e|várt kovete|mények
a) Az el|enózésné| a viták e|kerti|ése érdekében torekedjenek a szakszerŰség me||ett a tárgyszerÍiségre.
b) Az e||enózések során fe|tárt visszaé|ések, szezódéstó| e|téró, i||etve szabá|yta|an véte|ezések

megá||apításakor és koz|ésekor a hangnem |egyen ttire|mes, de határozott' ||yen esetekben is kerii|jék az

1.1ovfe|ekket a konfl i ktusok, viták kialaku|ását.
c) Ugye|jenek szemé|yes mé|tiságuk, hímevtik csorbítatlanságára.
d) Torekedjenek arra, hogy az tigyfe|eket még visszaé|ések megá||apítása esetén se hozzák mé|tÓságukat

sértó he|yzetekbe.
e) Szabá|yta|an véte|ezés fe|tárása esetén a beje|entó szemé|yét ne hozzák nyi|vánosságra.

í0.6. Rek|amáciÓk, panasztigyek kezelése

10.6.1' Kifogás a szám|a e||en

A fe|haszná|Ó, díjfizetó a beny jtott szám|a e||en kifogást eme|het. A távhószo|gá|tatÓ kote|es a kifogást
megvizsgá|ni és ennek eredményéró| a fe|haszná|Ót, díjÍizetŐt a rek|amációtól számított 15 napon be|rj|

írásban értesíteni' A téves szám|át a |ehetó |eggyorsabban konigá|ni ke||.

Ha a fe|haszná|Ót vagy a díjfizetót visszatérítés i||eti meg, a távhószo|gá|tatÓ a díjktilonbozetet az írásos
értesítŐve| egy idóben, de |egkésóbb 8 munkanapon be|Ü| korrekciÓs szám|a a|apján kote|es jÓváírni.

Ha a fe|haszná|inak, d'tjÍizetŐnek nincs tartozása, a visszatérítés osszege kifizethetó.

Ha a fe|haszná|ónak/díjfizetónek van tartozása, a visszatérítés osszegét a hátra|ék csokkentésére kel|

e|számo|ni. Ha a távhószo|gá|tatÓ az írásos értesitést kovetŐ 30 munkanapon be|ti| a visszatérítés
osszegét nem írja jÓvá, a jogszabá|yban meghatározott kamatot, va|amint a másik fé| igazo|t ko|tségeit

koteles megtéríteni.
Ha a távhószo|gá|tatinak fe|rÓhatÓ okbÓ| téves, vagy e|maradt szám|ázás tortént és emiatt a
távhószo|gá|tatÓt díjkti|onbozet i||eti meg, a távhószo|gá|tatás díját konekciÓs szám|án fe|tÜntetett

fizetési határidóig egy osszegben, Vagy egyedi megá||apodásban rész|etezett mÓdon egyenlítheti ki a
felhaszná|Ó, d íjfizetŐ.

Késede|mes Íizetésnek minŐsti|' ha a fe|haszná|Ó' d,tjfizetó a szám|a esedékessége, Vagy a mÓdosított
határidó után egyen|íti ki a szám|a osszegét.

10'6'2. Minóségi rek|amáciÓ

Abban az esetben, ha a távhŐszo|gá|tati a vonatkozi e|ŐíÉsokti| (szezódésben vá||a|t

kote|ezettségétó|) a szo|gáltatás paramétereiben e|tér, a fe|haszná|i, díjfizetö minóségi rek|amáciÓva|

ford u |hat a távhószo|gá|tatÓ fe|é'

Ha a fe|haszná|Ó' díjÍizetó a szo|gá|tatás mennyiségét vagy minŐségét szemé|yesen vagy te|efonon
kifogáso|ja, akkor a hibafe|vevó vise|kedése megnyugtatÓ |egyen. Vá|aszában magyarázza meg -
amennyiben van rÓla tudomása -, mi okozta, okozhatta a panaszt, hogyan, mennyi idŐ a|att o|dható
meg, javíthatÓ ki. Ha sztikséges adjon ke||ó információt a vonatkozÓ e|ŐírásokrÓ|, rende|etekrŐ|,
jogszabá|yokrÓ|. Vise|kedése soha ne |egyen fd|ényes, kioktatÓ még akkor sem, ha a fe|haszná|ónak,
dijfizetŐnek nincs igaza.
A távhószo|gá|tatÓ a beérkezett rek|amáciÓt besoro|ja, kivizsgá|ja és |ehetŐ|eg ha|adéktalanuI intézkedik
a hiba kijavításárÓ|. Ennek megtorténtérŐ| értesíti a panaszt beje|entó felhaszná|it, kivéve a nagy

terr.i|etet érintó rizemzavart, aho| nincs mÓd az egyenkénti viszontértesítésre.

1 0.7. Hibabejelentés és hibaelhárítás

10'7'1' Hibabeje|entés
A f tés és me|egvíz-szo|gá|tatássa| kapcso|atos hiba beje|entése tÓrténhet a távhószo|gá|tatÓ:

a) Ca|| Center Ügye|etén 0-24 óráig
cím: Szigefuár, Szent |sfuán |tp. 7.

telefon: 30/932-8853
b) Ügyfé|szo|gá|aton, szemé|yesen tigyfélfogadási idŐben

cím: Szigefuár, Széchenyi u.42.
Telefon 731413-041

c) |evé|ben. cím'7900, Szigetvár, Szent |stván |tp. 7.
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10'7 '2' A hibae|hárítás rendje
A bejelentett hibákat rangsoro|ni ke||, és e|hárításukrÓ| a kovetkezŐ sorrendben ke|| gondoskodni:

a) Ha a bejelentett hiba é|et- vagy vagyonbiztonságot veszé|yeztet, akkor e|hárítását azonna|, de
legkésóbb a hiba bejelentését kovetŐ 1 Órán belÜl ke|l megkezdeni.

b) Ha a hiba tobb |akÓépti|etben, vagy |akásban okoz szo|gá|tatás kiesést, a javítást azonna|, de
legkésóbb a beje|entés idópontjátÓ| számított 2 irán be|ti| ke|| megkezdeni.

c) Ha a beje|entett hiba egy |akást érint, a javítást |ehetó|eg 08-16 Óra kozott, a beje|entŐ á|ta|

egyeztetett idópontban meg ke|| kezdeni.

1 0.7.3. A hibae|hárítás ko|tségeinek vise|ése.

A felhaszná|Ói berendezésékben keletkezet meghibásodások esetén |étre1ott tizemzavar e|hárítási, és
javítási ko|tségeket a fe|haszná|Ó kote|es vise|ni. A távhószo|gá|tatÓ a javítás várhatÓ koltségeiró| és
munkad'tjárÓ| a Íe|haszná|Ót e|ózetesen tájékoztatja, a fe|haszná|i ezen tájékoztatás birtokában rende|i meg

a hibaelhárítást. A javítás e||enéftékének megfizetésére Íe|haszná|Ó a szám|a áfuéte|ekor koteles.

A fe|számíthatÓ javítási ko|tségek:. Viz |eengedés' fe|to|tés 1'100,-Ft + AFA. Munkadíi: 2.000,-Ft + ÁFA / óra.

1 0'8. Panasztigyek kezelése

Panasz a szÓban vagy írásban beje|entett, beny jtott o|yan kére|em, me|y egyéni, vagy csoportos
jogsére|em vagy érdeksére|em orvos|ására i||etve megsz ntetésére irányu|.

KozérdekiÍ beje|entés o|yan korti|ményre, hibára vagy hiányosságra hívja fe| a figyelmet, ame|ynek
orvos|ása, i|letŐ|eg megsztintetése a kozosség érdekeit szolgálja.

1 0'8. 1' Panaszbejelentés kivizsgá|ására jogosult szervezeti egységek
A fe|haszná|Ó, díjÍizetó panaszáva| a távhószo|gá|tatÓ tigyfé|szo|gá|atához, a távhószo|gá|tati
vezetójéhez, i||etékes szervezetéhez, az onkormányzathoz, Vagy a fogyasztivédelmi szervekhez és
feIhaszná|Ói érdekképviseIetekhez forduI hat.

A panasz kivizsgá|ását e|sŐ fokon az a szervezet kote|es végezni' ame|yik a beje|entés e|só
e|bírá|ására, a távhószo|gá|tatás te|jesítésére Vagy a koz zemi szezódéskotésére hatáskorre| és
i||etékességgel rendeIkezik.
Amennyiben a fe|haszná|i, d,tjfizetó a panaszbeje|entést nem az i||etékes szervezetné|tette meg, Úgy a
beje|entést fogadi szervezet továbbítja az i||etékességge| és hatáskone| rende|kezŐ szervezet Íe|é.

Amennyiben a fe|haszná|Ó, díjfizetó a panaszbejelentésre kapott vá|assza|, il|efue intézkedésse| nem ért

egyet, gy isméte|t beje|entésse| é|het. Abban az esetben, ha a távhŐszo|gá|tati a fe|haszná|i' d,tjfizetó

panaszát nem orvoso|ja, a fe|haszná|o, díjfizetŐ sére|mének orvos|ását kérheti a távhŐszo|gá|tati

tu |ajdonosátÓ| vagy a terr.i |eti |eg i||etékes fogyasztivéde|mi szeMó|.

10'8'2' Ügyintézési határidó
A panaszbeje|entések, i|letve kozérdekÍÍ beje|entések kivizsgá|ására és a |ehetóség szerinti orvos|ására,
továbbá az íÉsban torténó vá|aszadásra rende|kezésre á||Ó határidö 15 nap'
Minden a távhŐszolgá|tatihoz beérkezett panaszt, i||etve beje|entést nyi|vántartásba ke|l venni. A
panasz e|utasítását minden esetben meg ke|| indoko|ni, egy tta| a beje|entót tájékoztatni ke|| a további
jogorvos|ati |ehetŐségekró|, a |ehetséges panaszfórumok e|érhetŐségeiró|.

1 0. 8. 3. PanaszfÓrumokhoz kti|dott beadványok intézése
Az onkormányzathoz, más hatiságokhoz vagy ÍogyasztÓvéde|mi fe|tigye|óségekhez, fe|haszná|Ói

érdekképvise|etekhez benyÚjtott és á|ta|uk megkti|dott panaszok kivizsgá|ása során a távhószo|gá|tató
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minden o|yan adatot, tényt, informáciÓt a hatÓság rende|kezésére bocsát, ame|y az tigy megíté|éséhez
sztikséges, továbbá mindent megtesz annak érdekében, hogy a panaszrigy a |ehetó |egrÓvidebb idó
a|att, de |egkésŐbb 30 napon be|Ü| e|intézŐdjék.

Az i||etékes fogyasztÓvéde|mi szervek és fe|haszná|Ói társada|mi érdekképvise|etek e|érhetóségérŐ| az
Ugyfé|szo|gá|aton jil |áthati he|yen tájékoztatást ke|| kifÚggesz|eni' Az t.igyfé|szo|gá|aton do|gozÓk

kote|esek ezeket az informáciÓkat igény esetén szÓban is megadni a panaszosnak.
Az il|etékes fogyasztÓvéde|m i szervek és fe|haszná|Ói érdekképvise|etek :

SzigetvárVáros onkormányzata Po|gármesteri Hivata|, 7900 Szigefuár,Znnyitér 1. ff. 42' te|'(73)514-300

Baranya Megyei Békéltetó Test let, 7625 Pécs, Majorossy |. u' 36.

Nemzeti FogyasztÓvéde|mi HatÓság Dé|.Dunánt !i Regionális Feliigye|ósége Pécsi Kirendeltség,
7622Pécs, Bajcsy-Zsilinszky Út14-16. |evé|cím: 7622Pécs, Pf. 900, te|: (72)510-494

orvágos FogyasztÓvále|mi Egyesiilet Balanya megyei &eruezetg 7621 Pécs' ApáEa u. 15. TeL (72) 211-399

11.
A TÁVHŐszoLGÁLTArÁssru KAPcsoLATos KtEGÉszíTŐ TEVÉ KENYsÉoex

11.1. Fe|haszná|Ói berendezések szezódés a|apján torténó karbantartása, tizeme|tetése

A fe|haszná|ó karbantartási és rizeme|tetési szezódést kothet a távhŐszo|gá|tatÓva| a tu|ajdonában |évŐ

fe|haszná|Ói berendezések tizeme|tetésére' e||enózésére. karbantartására' A szerzódés kereteit

megha|adÓ javítások szám|ázása kti|on torténik.

1 1 .2' F e|haszná|ii berend ezése ke n meg rend e|ésre vég zett m u n kák
Távhószo|gá|tatÓ a fe|haszná|Ó, díjfizetŐ tu|ajdonában |évő berendezéseken - a tu|ajdonos hibabejelentésére
vagy megbízására - végzett munkákri|, 10'7.3. A hibae|hárítás ko|tségeinek vise|ése fejezet szerint, a
hibae|hárítás, Vagy a megrende|t javítás, szere|és e|végzését kovetóen készpénzfizetési szám|át á||ít ki.. A
megrende|ó a szám|a e||enértékét készpénzben fizeti meg.
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12.1 Médiákka|
A távhŐszo|gá|tatÓ gazdasági és mÚszaki tevékenységéÉ| mind a tu|ajdonost, mind az írott és
e|ektronikus sajtÓ képvise|óit az tigyvezetó jogosu|t tájékoztatni. Az tigyvezetó tájékoztatási
jogosu|tságát meg bízottja $án is gyakoro|hatja.

12.2. HatÓságokka|
A távhŐszolgá|tatÓ ellenŐzésére jogosu|t hatÓságokka| az e||enorzések során a kapcso|atot a téma
szerint i||etékes szakterti|et vezetoje tartja, aki az e||enózés fo|yamatáró| a cég tigyvezetŐjét
tájékoztatja, továbbá az e||enörzés e|ósegítése cé|jábó| jogosu|t az e||enozés témája szerint
munkatársakat bevonni.

1 2'3. FogyasztivédeImi szervekke|, fe|haszná|Ói érdekképvise|etekke|
A távhószo|gá|tatÓ egytjttm kodik a megyei és a he|yi fogyasztivéde|mi szervekke|, fe|haszná|Ói

érdekképvise|etekkeI annak érdekében, hogy a fe|haszná|Ókat érintó kérdésekben:
a) megismerje azok vé|eményét
b) tájékoztassa azokat tervezett intézkedései rŐ|

c) visszajelzést adjon az á|ta|uk kozvetített panaszok és észrevéte|ek kivizsgálásának eredményéró|.

Az egytittm kodés és a kozvet|en kapcso|attartás a tárcaság tjgyvezeto1én, távo||étében - megbízása
alapján - a gazdasági vezetŐn, az tigyÍé|szo|gá|at vezetŐjén, kereszttiI torténik.
A távhószo|gá|tatÓ a ÍogyasztÓvéde|mi szervek és fe|haszná|Ói érdekképvise|etek számára, a
fe|haszná|Ókat érintó kérdésekben az egyrittm kodést nem tagadhatja meg, kote|es a kozérdekÍi
adatokat _ kivéve szo|gá|ati titkot _ hozzátérhe|övé tenni, a fe|haszná|Ókat érintó tervezett
intézkedésekró| tájékoztatást adni. Kozérdek adatnak minóstj| a hatá|yos jogszabá|y e|óírásainak
megfe|e|ó adat.

Fe|haszná|Ói érdekképvise|et nevében eljárÓ szemé|y a fe|haszná|Ó, díjÍizetó á|ta| kezdeményezett
e|járás adataiba kizár |ag a Íe|haszná|Ó, díjfizetó hozzájáru|ásáva| tekinthet be, a szemé|yiségijogokra
vonatkozÓ jogszabá|yok figye|embevéte|éve|. A tudomására jutott adatokat kote|es az tiz|eti titokra
érvényes mÓdon keze|ni.

1 2'4. Kapcso|at kiemelt beszá||ítikka|
A hóenergia szo|gá|tatás zauarÍa|an és biztonságos e||átása érdekében a kri|só beszá||ítÓkka|
rendszeres és Ío|yamatos kapcso|attartás sztikséges. A kapcso|attartás mÓdját a megkotott szezódések
fog|alják keretbe.

1 2'5 Cégje|zése k h aszná|ata :

Cégje|zések haszná|atát kizáro|ag a távhószo|gá|tató nevében e|járó társasági do|gozÓ haszná|hatja
mindaddig, míg a tárcaság megbízásábÓ| végzi tevékenységét' Cégje|zésse| |ehet e||átni a kozterrj|eten
munkát végzó építést, karbantartást, hálizate||enŐzést, tigye|eti és szerviz tevékenységet végzó
do|gozók egyenruháit és a szo|gá|tatási tevékenység végzéséné| haszná|t gépjármúveket. Cégje|zésse|
ke|| e||átni a társaság á|ta| kibocsátott |eve|eket, faxokat, tájékoztato, rek|ám és propagandaanyagokat,
bizony|atokat és szám|ákat'
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Az etikai normák meghatározásának cé|ja, hogy keretet adjon mindazon magatartási formákhoz és
cse|ekvésekhez, ame|yek

a) a munkavá||a|iknak a távhŐszo|gá|tatÓval, i||etve a tu|ajdonossa| és a távhŐszo|gá|tatÓ tiz|eti,
gazdaság i partnereive| szemben i kapcso|ataiva|,

b) a fe|használÓva|' díjfizetóve| szembeni objektivitássa|, a Íe|használÓk, díjfizetók biza|mának
megszezéséve|, megtartásáva| és erósítéséve|,

c) a távhószo|gá|tati jÓ hírnevének megÓvásáva|,
d) a kornyezet megÓvásáva| és véde|méve| ftiggnek ossze.

Távhószo|gá|tatÓ magas színvona|Ú szakmai tevékenysége me||ett o|yan erko|csi és etikai normarendszert kíván
általánossá tenni, ame|y a|apvetóen meghatározza a társaság m kodését.
A kozos értékek és cé|ok egyrészt segítenek a szervezet formá|ásában, a munkavá||alÓk osztonzésében,
ugyanakkor irányítják a mindennapos tevékenységeket.
A távhószo|gá|tatásban do|gozÓkti| - munkakori beosztásukra és tevékenységi terti|ettikre va|Ó tekintet né|kti| -
jogga| várják el a Íe|haszná|Ók, díjfizetók az a|apos szakmai hozzáértésse|, hivatástudatta| és rigyszeretette|
végzett munkát, és az o|yan emberi tu|ajdonságokat, mint a Íe|haszná|Ó-kozpont szem|é|etmid, a prob|éma-

ézékenység' a ku|t rá|t magatartás, a kapcso|atteremtési- és egytittm kodési képesség.
Ezeknek az e|veknek a betartása ÍÚgget|en attÓ|, hogy a munkavá||a|Ó a szervezeti hierarchia me|y szintjén |át e|

a Íe|adatokat'
Az e|vek szigoni és te|jes kor betartásáva| minden munkavá||a|Ónak kote|essége hozztjáru|ni a
távhŐszo|gá|tatás minŐségének és a társaság arcu|atának javításához, a cé|uI kit zott magas szint
távhószo|gá|tatás e|éréséhez, iIletve megvaIisításához.
Az etikai normák érvényesek a távhószo|gá|tatÓ minden munkavá||a|ijára Í gget|enti| attÓ|, hogy a munkaviszony
|étesítése eseti vagy tartis, te|jes vagy részmunkaidŐre vonatkozik.
Távhószo|gá|tatÓ minden munkavá||a|Ójáva| szemben a|apvetó erko|csi igény és kovete|mény a befo|yástÓ| va|Ó

mentesség, az e|ónyok e|fogadásátÓ| és a korrupciÓtÓ| valÓ tartÓzkodás, a protekciÓ kizárása.

13.1 . Tisztességte|en piaci magatartás
A távhószo|gá|tatÓ képvise|etében e|járva minden munkavá||a|Ó kote|es tiszte|etben tartani a gazdasági
Verseny szabadságát és tisztaságát.
Tilos:
a) gazdasági tevékenységet tisztességte|ent.i| - ktj| nosen a Íe|haszná|Ók torvényes érdekeit sértó

vagy veszé|yeztetó mÓdon - Ío|ytatni

b) va|Ót|an tény á||ításáva| vagy híreszte|éséve|, va|amint valÓs tény hamis színben va|Ó fe|ttintetéséve|
a versenytárs jÓ hírnevét vagy hite|képességét sérteni i||etó|eg veszé|yeztetni

c) tiz|eti titkot tisztességte|en mÓdon megszerezni vagy fe|haszná|ni, va|amint jogosu|at|anu| mássa|
kozo|ni vagy nyi|vánosságra hozni

d) máshoz o|yan tisztességte|en fe|hívást intézni, amely kifejezetten a harmadik szemé||ye| fenná||Ó

gazdasági kapcso|at fe|bontását vagy i|yen kapcso|at |étrejottének megakadályozásátcé|ozza.

1 3.2. Titoktartási kote|ezettség szabá|yai
A munkavá||a|i kote|es a munkája során tudomására jutott Íizemi (tjz|eti) titkot' va|amint a munká|tatÓra,

annak tevékenységére vonatkozi a|apvetó fontosságti informáciikat megórizni'
A titokkorbe tartozi inÍormáciÓk, tények, adatok nem adhatÓk ki harmadik személynek.
Amennyiben szÜkségessé vá|ik a titokkorbe tartozÓ informáciÓk kiadása, azt csak az Ügyvezetó e|ózetes
engedé|yéve| meghata| mazás a|apján tehetó meg.
A munkavá||a|Ó i||etékte|en személ|ye| nem kozo|het a munkakore beto|téséve| osszeftiggésben
tudomására jutott o|yan ismeretet, adatot, ame|ynek koz|ése a munká|tatóra Vagy a munká|tatÓva|
munkaviszonyban á||Ó más szemé|yre hátrányos kovetkezménnye| járna.
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13.3. Egytittm kodés
Minden munkavá||a|Óva| szemben erko|csi igény az onbecsti|és és b szkeség a szemé|yes és csoportos
eredmények iránt, va|amint a munkatársak és szervezeti egységek kozotti biza|om'
Eppen ezért nem jár e| |ojálisan az a munkavá||a|Ó vagy az a szevezeti egység' ame|y saját érdekében
versengést ke|t ott, aho| a tárcasági érdek számára e|ónyosebb lenne a ko|csonos segitség'

13.4. A társaság hírneve
A távhószo|gáltati jÓ hírneve a társaság reá|is eredményein, a szolgá|tatás minóségén a|apu|. Minden
munkavá||a|Ónak kote|essége ezen eredmények képvise|ete és kív |á||ikka| va|i megismertetése'

1 3.5. Egészség- és kornyezetvéde|em
A távhószolgá|tatÓ munkavá||a|ii munkavégzéstik során magatartásukka| nem veszé|yeztethetik
onmaguk, munkatársaik és mások egészségét, biztonságát, va|amint a munkavégzés soÉn minden

eszkozzel torekednitjk ke|| az épített és természeti komyezet megÓvására.

A távhószo|gá|tató kote|es ezen uz|etszabá|yzatát u Ugyfé|szo|gá|atán a fe|haszná|Ók, díjfizetók számára
hozzáÍérhetövé tenni, a fe|haszná|Ók, dijÍizetók kérésére betekintést biztosítani.

Az Szigetvári Távhó Szo|gá|tatÓ Kft. je|en Uz|etszabá|yzatát a távhószo|gá|tatásrÓ| szÓ|Ó torvény, a torvény

végrehajtására kiadott kormányrende|et, a távhószo|gáltatásra vonatkozi helyi onkormányzati rende|etek'

továbbá a szakmai aján|ások a|apján készítette e|.

Szigetv ár, 2012, jÚ|lus 0 1 .
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