
Csongrád város Önkormányzata Képvisel�-testületének 
 

2/2006. (I. 30.) ÖKt.  
rendelete 

 
 
 

„A távh�szolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény egyes rendelkezéseinek 

Csongrád város területén történ� végrehajtásáról” 

 
Csongrád város Önkormányzatának Képvisel�-testülete a távh�szolgáltatásról szóló 
2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.) 60.§-a (3) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján a törvény egyes rendelkezéseinek, valamint a Tszt. 
végrehajtásáról szóló  157/2005. (VIII.15.) Kormányrendelet (továbbiakban: Tszt 
vhr.) és az annak 3. számú mellékletét képez� Távh�szolgáltatási Közüzemi 
Szabályzat (a továbbiakban: TKSZ.) végrehajtására a következ�ket rendeli el.  
 
A rendeletben d�lt bet�vel szedett nem a rendelet szövege, a vonatkozó központi 
szabályozásokból a könnyebb érthet�ség érdekében idézett szöveg. 
 
 

Általános rendelkezések 
 

1. § 
 
(1) A rendelet hatálya kiterjed a Csongrád város belterületén távh�szolgáltatást 

végz� távh�szolgáltató/k/ra (a továbbiakban: távh�szolgáltató), valamint a 
távh�-szolgáltatást igénybe vev� felhasználókra és díjfizet�kre. 

 
A távh�szolgáltó egyben a távh� termel�je is. A szolgáltatás kiterjed a f�tési és 
használati melegvízellátásra is. 

 
(2) Csongrád város területén érvényesül� díjalkalmazási feltételeket és a lakossági 

(háztartási) célú távh�szolgáltatási díjakat, valamint a távh�szolgáltatás 
csatlakozási díját külön önkormányzati rendelet (a továbbiakban: díjrendelet) 
állapítja meg. 

 
 

2. § 
 
A rendeletben hivatkozott jogszabályok és a rendelet alkalmazásában  
 
a) távh�termel� létesítmény: távh�t el�állító f�t�m�, geotermikus energiát         

távh�szolgáltatás céljára kitermel� , hasznosító távh�termel� berendezés; 
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b)  h�központ alkotórészének min�sülnek a h�központhoz tartozó technológiai       

berendezések: a jelz�-, ellen�rz�-, tágulási-, biztonsági vezetékek és a tágulási 
tartály; 

 
c) távh�szolgáltatás: az a közüzemi szolgáltatás, amely a felhasználónak a     

távh�termel� létesítményb�l távh�vezeték-hálózaton keresztül, az engedélyes 
által végzett, üzletszer� tevékenység keretében történ� h�ellátásával f�tési, 
illetve egyéb h�hasznosítási célú energiaellátásával valósul meg; 

 
d) távh�szolgáltató: az a gazdálkodó szervezet, amely meghatározott településen 

vagy a település meghatározott részén a távh� üzletszer� szolgáltatására 
engedélyt kapott;  

 
e)  felhasználó: a távh�vel ellátott épületnek, építménynek, a törvényben 

meghatározott esetben az épületrésznek a távh�szolgáltatóval a távh� mérés 
szerint történ� szolgáltatására vonatkozóan közüzemi szerz�déses 
jogviszonyban álló tulajdonosa, több tulajdonos esetén a tulajdonosok 
közössége [a társasház, a lakásszövetkezet, a Polgári Törvénykönyvr�l szóló 
1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerinti közös tulajdon esetén a 
tulajdonostársak].  A felhasználó lehet lakossági vagy egyéb felhasználó: 
 

  
El�zetes tájékoztatás, igénybejelentés 

 
3. § 

 
Az el�zetes tájékoztatást kér� érdekelt kérelmének tartalmaznia kell a tervezett 
felhasználási hely címét, rendeltetését (lakó-, vegyes-, vagy egyéb épület), a 
vételezni kívánt legnagyobb h�teljesítményt és a tervezett éves h�igényt, valamint a 
Távh�-szolgáltatási Közüzemi Szabályzatban – továbbiakban TKSZ. – a 
foglaltaknak megfelel�en a távh�mennyiség mérésének tervezett helyét.  
 

A közüzemi szerz�dés tartalma 
 

4. § 
 

(1) A távh�szolgáltatási közüzemi szerz�désnek a TKSZ-ban foglaltakon túl 
tartalmaznia kell annak a személynek a nevét, címét és elérhet�ségét, akivel a 
távh�szolgáltató a felhasználó megbízottjaként az üzemvitellel, a f�tési célú 
távh�szolgáltatás megkezdésével, befejezésével, az épület bels� 
átlagh�mérsékletével (f�tési igényével) összefügg� kapcsolatot tarthatja. 

 
(2) A szolgáltatás igénybevételével létrejött közüzemi szerz�désre e rendelet, 

továbbá a távh�szolgáltató üzletszabályzatának rendelkezései vonatkoznak.  
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Bekapcsolás 
 

5. § 
 

(1) A távh�szolgáltatónak a Távh�szolgáltatási törvény –továbbiakban Tszt.- 54. § 
(4)-(5) bekezdése szerinti üzembe helyezési- és bekapcsolási eljárásban való 
közrem�ködéséért díj az egyéb felhasználó számára sem számítható fel. 

 
(4) A (3) bekezdés szerinti h�központok üzembe helyezési eljárásához a 
távh�szolgáltatót meg kell hívni, az eljárásban a távh�szolgáltató köteles 
közrem�ködni. A közrem�ködésért díj nem számítható fel. 
(5) Az elkészült felhasználói berendezést a szolgáltatói berendezéssel - a 
szerz�désben meghatározott feltételek mellett - csak a távh�szolgáltató 
kapcsolhatja össze. Ezzel egyidej�leg a távh�szolgáltató köteles felszerelni a 
távh�fogyasztás mérésére és elszámolására alkalmas, a mér�eszköz hitelességét 
tanúsító jellel ellátott mér�t. A h�központban vagy h�fogadó állomáson 
elhelyezett mér�eszközt a távh�szolgáltató üzemelteti. 
  

(2) A Tszt. 54. § (5) bekezdése szerinti bekapcsolás során a távh�szolgáltató a 
h�központi mér�eszközök esetében a h�mennyiségmér�-kör elemeit (integrátor, 
vízmér� és h�érzékel� pár) és a használati melegvíz felhasználást mér� 
h�központi vízmér�t a mér�eszköz e célra kialakított helyén illetéktelen 
beavatkozás, leszerelés megakadályozása céljából zárjeggyel köteles ellátni. 

 
(3) A h�központi mér�m�szerek szükséges adatainak és a zárjegyek számainak 

feltüntetésével a távh�szolgáltató üzletszabályzata szerinti jegyz�könyvet 
köteles kiállítani. 

 
(4) A (2) – (3) bekezdés épületrészenkénti mérés esetén az épületrészek 

h�mennyiségmér�ire is vonatkozik. 
 
 

Vételezés 
 

6. § 
 

A távh�szolgáltató – a TKSZ-ban foglaltak alkalmazásával – a szolgáltatói 
berendezések üzletszabályzatban meghatározott csatlakozási feltételei szerinti, az 
adott területre vonatkozó, a küls� h�mérséklet változását követ� primer el�remen� 
h�hordozó közeg h�mérséklet-változásának (menetrendnek) megfelel�en olyan 
mennyiség� távh�t köteles szolgáltatni, amennyi a felhasználói berendezések  
üzemképes és biztonságos állapota, helyiségek, épületek megfelel� m�szaki 
állapota mellett a felhasználó igénye szerint a közüzemi szerz�désben rögzített 
szolgáltatási célok kielégítéséhez szükséges. 
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7. § 
 

(1) Szolgáltatói h�központból való h�ellátás esetén, ha a h�fogadó állomáson 
szabályozásra nincs lehet�ség a távh�szolgáltató a vételezni kívánt távh� 
mértékére, az annak változtatására, a f�tési célú távh� szolgáltatásának 
megkezdésére és a befejezésére vonatkozó igényeket a h�központban, 
valamennyi érintett felhasználóra kiterjed�en azonos módon és mértékben 
elégíti ki. 

 
(2) Szolgáltatói h�központból ellátott felhasználók az (1) bekezdésben foglaltakról a 

távh�szolgáltatóval kötött megállapodásban csak egységesen, a közösen kijelölt 
megbízottjuk útján rendelkezhetnek. 

 
8. § 

 
(1) Amennyiben a felhasználó a f�tési célú távh�szolgáltatás megkezdésével, 

befejezésével, a szolgáltatás mértékével kapcsolatos igényét nem adja meg, 
vagy szolgáltatói h�központból ellátott épületekben lév� h�fogadó állomáson 
szabályozásra nincs lehet�ség, és a felhasználók az el�z�ekr�l egyhangú 
megállapodásra nem jutnak, illetve err�l egyhangúlag nem rendelkeznek, a 
távh�szolgáltató – ha a felhasználói berendezés állapota ezt lehet�vé teszi – a 
következ�k szerint szolgáltat:  

 
a) a f�tési célú távh�szolgáltatást a f�tési id�szakban a h�központi 

f�tésszabályozó m�ködtetésével folyamatosan teljesíti,  
 
b.) f�tési id�szakon kívül szakaszos f�tésszolgáltatást teljesíthet a napi        

h�ingadozásoknak megfelel�en  
 
c) a használati melegvíz-szolgáltatási célú távh�szolgáltatást folyamatosan 

teljesíti. 
 
(2) Az (1) bekezdés a) pontja esetében a távh�szolgáltató annyi h�mennyiséget 

szolgáltat, amennyi az üzemképes felhasználói berendezések rendeltetésszer� 
m�ködése és a f�tött helyiségek megfelel� m�szaki állapota mellett: 

 
a) lakószobákban, irodahelyiségekben átlagosan 20- 22°C, 
 
b) a lakószobának nem min�sül�, illet�leg a nem lakás céljára szolgáló 

helyiségekben átlagosan a szabványok alapján rögzített tervez�i el�írásokban 
meghatározott bels� h�mérséklet eléréséhez szükséges. 
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(3) Az (1) bekezdés b) pontja esetében használati melegvíz-szolgáltatási célú 

távh�szolgáltatás keretében a távh�szolgáltató annyi h�mennyiséget szolgáltat, 
amennyi az üzemképes felhasználói berendezések rendeltetésszer� m�ködése 
mellett, folyamatos vételezésnél, a kifolyóknál mérve, legalább + 40°C 
használati melegvíz-h�mérséklet eléréséhez szükséges. 

 
Szüneteltetés, korlátozás 

 
9. § 

 
(1) A távh�szolgáltató a Tszt. 40. §-a szerint jogosult a távh�szolgáltatást 

szüneteltetni. A távh� vételezés szüneteltetését a felhasználó a tulajdonában, 
üzemeltetésében lév� felhasználói berendezések terv szerinti karbantartásának, 
felújításának idejére vagy váratlan meghibásodás miatt szükséges fenntartási 
munka elvégzése idejére jogosult igényelni.  

 
40. § (1) A távh�szolgáltató jogosult az élet-, egészség- vagy a 
vagyonbiztonság veszélyeztetése, a szolgáltatói berendezés üzemzavara esetén, 
valamint más módon el nem végezhet� munkák elvégzéséhez a 
távh�szolgáltatást a szükséges legkisebb felhasználói körben és id�tartamban 
szüneteltetni. 
(2) A távh�szolgáltató köteles az el�re tervezhet� karbantartási, felújítási 
munkák miatti szüneteltetés id�pontjáról és várható id�tartamáról az 
üzletszabályzatban vagy a szerz�désben rögzített módon az érintett 
felhasználókat el�re értesíteni. 

 
 (2) A terv szerinti fenntartási munkákat a tárgyév május 16. napja és szeptember 

14. napja közötti id�szakban, más megállapodás hiányában 8 napon belül kell 
elvégezni. A munkák megkezdésének és várható befejezésének id�pontjáról a 
felhasználó és a távh�szolgáltató egymást legalább 8 nappal korábban köteles 
írásban tájékoztatni. 

 
(3) A váratlan meghibásodásról, a meghibásodás okáról és a hiba kijavításának 

kezdetér�l a felhasználó és a távh�szolgáltató egymást 8 órán belül kötelesek 
tájékoztatni és a hibát a m�szakilag lehetséges legrövidebb id�n belül 
megszüntetni. 

 
10. § 

 
(1) A szolgáltató h�termel� létesítményénél országos tüzel�anyag-hiány miatt 

fellép� termeléskiesésr�l, a korlátozás szükséges mértékér�l a távh�szolgáltató 
köteles haladéktalanul tájékoztatni Csongrád város jegyz�jét, továbbá a 
korlátozással érintett felhasználókat.  
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(2) A távh�szolgáltatás korlátozását környezetvédelmi okból - ha a korlátozás oka 

más eszközökkel nem szüntethet� meg, és az önkéntes korlátozás sem 
eredményes - Csongrád város jegyz�je rendeli el. A korlátozás elrendelésér�l a 
távh�szolgáltató értesíti a felhasználókat. A korlátozás végrehajtása a 
távh�szolgáltató feladata. 

 
(3) A távh�szolgáltatás korlátozásának sorrendje  és az egyes fokozatokba tartozó 

felhasználói csoportok:  
 

1. fokozat: a nem lakossági felhasználók termálvíz ellátásának 50%-os 
korlátozása, 

 
2. fokozat: a nem lakossági felhasználók termálvíz ellátásának 100% -os 

korlátozása, 
 
3. fokozat: a lakossági felhasználókat ellátó h�központokban a használati 

melegvíz szolgáltatási célú távh�szolgáltatás felfüggesztése, 
 
4. fokozat: a lakossági felhasználók részére a távh�szolgáltatás 20 %-os  

mérték� csökkentése. 
5. fokozat: a lakossági felhasználók részére a távh�szolgáltatás szükséges 

mérték� arányos csökkentése. 
 

 
11. § 

 
(1) A korlátozási fokozatba soroláshoz a távh�szolgáltató a felhasználóktól a 

h�felhasználásuk sajátosságaira vonatkozó adatokat kérhet.   
 
(2) A korlátozás - annak okától függ�en - lehet általános, amikor az minden 

felhasználó h�igényét érinti, és lehet részleges, amely  esetben  a korlátozás  
csak a távh�szolgáltató által távh�vel ellátott egyes területrészekre terjed ki.  

 
(3) A távh�szolgáltató a tervezett fokozatba sorolást az érintett felhasználók 

rendelkezésére bocsátja, akik arról 15 napon belül véleményt nyilváníthatnak. 
 
(4) A korlátozási sorrendtervezetet és a távh�szolgáltató által el nem fogadott, 

fokozatba sorolásra vonatkozó felhasználói véleményeket a jegyz�höz kell 
benyújtani, aki a vélemények mérlegelése alapján kialakított korlátozási sorrend 
tervezetét jóváhagyásra Csongrád város Képvisel�testülete elé terjeszti. 

 
(5) A Csongrád város  Képvisel�testülete által megállapított korlátozási sorrend  

szerinti fokozatba sorolásról a felhasználókat a távh�szolgáltató tájékoztatja. 
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Felhasználói berendezés m�ködtetése, fenntartása, 
átalakítása 

  
12. § 

 
(1) A szolgáltató tulajdonában, kezelésében lév� berendezések üzemeltetése, 

javítása, karbantartása a szolgáltató feladata és költsége, a felhasználói 
berendezések karbantartása, javítása üzemeltetése a felhasználó feladata és 
költsége. Igény esetén szolgáltató díj ellenében közrem�ködhet a felhasználói 
berendezések karbantartásában, javításában.   

 
 (2) A szolgáltatói h�központból kiinduló, a h�hordozó közeget az ellátott 

épületekbe továbbító távh�vezetéknek (összeköt� vezetéknek) az egyes 
épületeken átmen� szakaszai által az épületekb�l elfoglalt térrészlet után a 
távh�szolgáltatót fizetési kötelezettség nem terhelheti, és a távh�szolgáltató sem 
számíthat fel az érintett felhasználók részére az ilyen vezetékek fenntartásáért és 
üzemeltetéséért költséget. 

 
13. § 

 
A távh�szolgáltatásba már bekapcsolt felhasználó csak távh�szolgáltató el�zetes 
hozzájárulásával létesíthet új felhasználói berendezést, helyezhet át, alakíthat át és 
szüntethet meg meglév� felhasználói berendezést. A hozzájárulás alapján elvégzett 
átalakítását köteles a távh�szolgáltatónak 8 napon belül írásban bejelenteni. 
 
 A távh�szolgáltató csak abban az esetben adhatja meg hozzájárulását, ha az 
átalakítás, többlet energia vételezés nem jelent hátrányt a többi felhasználó 
ellátásában. Mér�hely kialakításához a szolgáltató abban az esetben adja meg 
hozzájárulását, ha a kialakítással a felhasznált h�mennyiség egyértelm�en 
meghatározható. 
 
                                                                  14. § 

 
(1) A 13. § szerinti szolgáltató hozzájárulást abban az esetben is be kell szerezni, ha 

a felhasználó, díjfizet� olyan építészeti, vagy épületgépészeti átalakítást kíván 
végezni, amely a távh�vel ellátott felhasználási hely díjfizetés alapját képez� 
légtérfogatát, illet�leg a h�teljesítmény igényét növeli. A megnövekedett 
távh�igény kielégítésér�l a felhasználónak a távh�szolgáltatóval el�zetesen meg 
kell állapodnia.  

 
(2) Az átalakításról arra jogosult által készített olyan tervet kell a 

távh�szolgáltatóhoz benyújtani, amely figyelembe veszi az épületet ellátó 
h�központ m�szaki adottságait, tartalmazza az épület megváltozott 
h�szükségletével kapcsolatos számításokat. Az átalakítás befejezését a 13 §-ban 
foglaltak szerint írásban be kell jelenteni a távh�szolgáltatónak. 
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(3) A munkálatok elvégzése után a felhasználási hely ellátására érvényben lév� 

közüzemi szerz�dést a megnövekedett légtérfogatnak, illetve h�teljesítmény 
igénynek megfelel�en, épületrészenkénti díjszétosztás esetén a díjfizet�kre és a 
h�díj új szétosztási arányaira is kiterjed�en módosítani kell. 

 
 

Mérés 
 

15. § 
 

(1) Új felhasználó csatlakozása esetén felhasználói h�központot kell létesíteni a 
mérés helyét�l függetlenül.  Egyidej�leg megkell valósítani a felhasználási 
helyen a h�mennyiség-szabályozás lehet�ségét és a h�mennyiség 
felhasználónkénti, fizet�nkénti mérését. 

 
        A felhasználói berendezés létesítése a felhasználási hely tulajdonosának a 

 költségén történik.  
 

(2) A szolgáltatói h�központból való távh�ellátás esetén az ellátott épületben a 
h�mennyiségmér� vagy költségmegosztó mér�m�szerek helyét és 
üzemeltetésének lehet�ségét a felhasználási hely tulajdonosa köteles   
díjmentesen biztosítani. 

 
16. § 

 
(1) H�központi mérés szerinti távh�szolgáltatás esetén a h�mennyiségmérés helye: 

A szolgáltatói h�központokban van, amelyben a mér�eszközt a forgalmazó, 
vagy szállító által megadott, a mér� hitelesítési engedélyében el�írt beépítési 
követelmények betartásával kell beszerelni.  

 
(2) A h�fogadó állomáson hiteles h�mennyiségmérést, illet�leg a 

költségmegosztást szolgáló egyéb mér�m�szereket az alkalmazott 
mér�eszközre vonatkozó beépítési követelmények betartásával kell felszerelni. 

 
(3) Épületrészenkénti mérés szerinti távh�szolgáltatás esetén a h�mennyiségmér�t 

az épületen belül elhelyezve, a mér�re vonatkozó beépítési követelmények 
betartásával úgy kell felszerelni, hogy az az adott épületrész egészének 
h�felhasználását mérje.  

 
(4)  Az illetéktelen beavatkozás és leszerelés megakadályozása érdekében a 5.§  

(2)-(4) bekezdését az épületrészenkénti mérés szerinti távh�szolgáltatás esetén 
értelemszer�en alkalmazni kell.  
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A közüzemi szerz�dés felmondása 
 

17. § 
 
(1) A közüzemi szerz�dést a felhasználási hely egészére kiterjed�en lehet 

felmondani. A felhasználási helyen a távh� igénybevételi lehet�ségének 
végleges megszüntetése szükséges, továbbá ezzel egyidej�leg a korábbi f�tési 
célú távh�ellátással azonos, összkomfortos komfortfokozatot biztosító h�ellátást 
kell megvalósítani. 

 
(2) A felhasználó a közüzemi szerz�dés felmondása iránti szándékát írásban köteles 

a távh�szolgáltatónak bejelenteni. A távh�szolgáltató 15 napon belül köteles a 
felmondás feltételeir�l, az el�írt eljárásról a felhasználót írásban tájékoztatni. 
Felmondás esetén a távh�szolgáltató a Tszt. 38.§ (2) bekezdésében el�írt 
feltételek meglétét jogosult vizsgálni. 

 
 (2) Az általános közüzemi szerz�dést a felhasználó 30 napos felmondási 
id�pontra, a kormány e törvény végrehajtásáról szóló rendeletében 
meghatározott módon mondhatja fel, ha együttes feltételként: 
a) a felmondáshoz a távh�vel ellátott épület tulajdonosi közössége az összes 
tulajdoni hányad szerinti legalább négyötödös szavazattöbbség� határozatával 
hozzájárul és az épületben a távh�ellátással azonos komfortfokozatú más 
h�ellátást valósít meg; 
b) a szerz�dés felmondása nem okoz jelent�s kárt más számára, és nem 
korlátozza mások tulajdonosi, használói, bérl�i jogait; 
c) viseli azokat a költségeket, amelyek a felhasználói berendezéseknek a 
felmondás következtében szükséges m�szaki átalakításával merülnek fel; 
d) a szerz�dés felmondását a meglév� rendszer m�szaki megoldása lehet�vé 
teszi és a felmondás nem ütközik egyéb jogszabályba. 

 
(3) Amennyiben a felhasználási helyet magában foglaló ingatlannak több 

tulajdonosa van (társasház, szövetkezeti ingatlan, a Ptk. 139.§-a szerinti közös 
tulajdon) a felhasználó köteles biztosítani a Tszt. 38.§ (2) bekezdés a) pontjában 
foglaltaknak megfelel� hozzájárulások beszerzését, és azt köteles a 
távh�szolgáltató részére átadni.   

 
(4)  A Tszt. 38. § (2) bekezdés c) pontjában foglaltak a szolgáltató tulajdonában lév� 

felhasználói h�központ megszüntetésének költségeire is vonatkoznak, ide nem 
értve a berendezések selejtezésével összefügg�, a szolgáltatónál jelentkez� 
vagyoni veszteséget. 

 
(5) A felmondás miatt szükséges munkálatokat a tulajdonát képez� h�központban a 

távh�szolgáltató végzi el a felhasználó költségére. 
 

 
 



- 10 - 
 

18. § 
 

(1) Ha a felhasználási helyen valamely épületrész távh�ellátását kívánják 
megszüntetni, a közüzemi szerz�dés módosítására van szükség. Ebben az 
esetben a Tszt. 38. § (5) bekezdésében foglaltak az egyedi közüzemi szerz�dés 
módosítására is irányadóak.  

 
(5) Abban az estben, ha a távh�vel ellátott épületben lév� épületrészben 

kívánják a távh� igénybevételét megszüntetni, az épületrész tulajdonosa és a 
felhasználó közösen kezdeményezheti az általános közüzemi szerz�dés 
módosítását, ha együttes feltételként: 
a.) a megszüntetéshez a távh�vel ellátott épület tulajdonosi közösségének 

valamennyi tagja hozzájárul; 
b.) az épületrészben a távh�ellátással azonos komfortfokozatú h�ellátást 

valósítanak meg, amely az épület távh�ellátását biztosító felhasználói 
berendezést�l függetlenül üzemeltethet�; 

c.) a megszüntetés nem okoz jelent�s kárt az épület többi tulajdonosa 
számára, és nem korlátozza mások tulajdonosi, használói, bérl�i jogait; 

d.) viseli azokat a költségeket, amelyek a felhasználói berendezéseknek a 
szolgáltatás igénybevételének megszüntetésével összefüggésben 
szükséges m�szaki átalakításával merülnek fel; 

e.) a szolgáltatás igénybevételének megszüntetését a meglév� rendszer 
lehet�vé teszi és az nem ütközik egyéb jogszabályba. 

 
 A közüzemi szerz�dés módosítása iránti igényt a felhasználó (képvisel�je) 
írásban jelenti be a távh�szolgáltatónak. A távh�szolgáltató 15 napon belül 
köteles a módosítás feltételeir�l, az el�írt eljárásról a felhasználót írásban 
tájékoztatni. A távh�szolgáltató a Tszt. 38.§ (5) bekezdésében el�írt feltételek 
meglétét jogosult vizsgálni. A felhasználó képvisel�je köteles a megfelel� 
hozzájárulások beszerzésére, és azokat  köteles a távh�szolgáltató részére 
átadni.   

 
 (2) A szerz�dés (1) bekezdés szerinti módosítása iránti igény, más megállapodás 

hiányában, az épületrész (lakás, nem lakás céljára szolgáló helyiség) egészére, 
továbbá mind a f�tési célú, mind a használati melegvíz-szolgáltatási célú 
h�ellátás megszüntetésére vonatkozik. 

 
 (3) A Tszt. 38.§ (5) bekezdés d) pontja szerinti költségviselési kötelezettség a 

szolgáltató tulajdonában lév� felhasználói h�központ átalakításának költségeire 
is vonatkozik. 
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(4) Épületrész leválása esetén meg kell szüntetni az épületrészben a távh� 
igénybevételének lehet�ségét. A h�leadó berendezéseket le kell választani az 
épület felhasználói rendszerér�l és az átmen� vezetékeket h�szigeteléssel kell 
ellátni. Ezzel egy id�ben az épület üzemben maradó felhasználói berendezésein – 
beleértve a h�központot is – az annak megfelel� m�ködését biztosító, a 
leválasztás miatt szükséges átalakításokat, beszabályozásokat is el kell végezni. 
Az el�z�ek megvalósításához szükséges munkálatokat az ingatlantulajdonos 
tulajdonában lév� felhasználói berendezéseken a felhasználó köteles elvégeztetni. 
A távh�szolgáltató tulajdonát képez� felhasználói h�központban az épületrész 
leválása miatt szükséges átalakítást a felhasználó költségére a távh�szolgáltató 
végzi el.  

 
(5) A (4) bekezdésben foglalt munkálatokról a felhasználó arra jogosult által 

készített tervet és m�szaki leírást köteles a távh�szolgáltató rendelkezésére 
bocsátani, amelyeknek az épület teljes f�tési rendszerére ki kell terjednie. Az 
épület üzemben maradó f�tési rendszerét – beleértve a h�központot is – 
érint�en a tervnek tartalmaznia kell a megváltozott h�szükséglet mértékére 
vonatkozó számításokat, a leválasztás miatt szükséges átalakításokat, a 
beszabályozási tervet. Amennyiben a terv szerint az átalakítás jogszabályba, 
m�szaki el�írásba ütközik, vagy más felhasználó, díjfizet� részére való 
szolgáltatást akadályozza, a távh�szolgáltató 15 napon belül köteles álláspontját 
a felhasználóval írásban közölni. A terv módosítása a felhasználó feladata. 

 
 (6) A (4) bekezdés szerinti munkálatok megkezdését és befejezését felhasználó 

köteles a távh�szolgáltatónak írásban bejelenteni, mellékelve a kivitelez� 
nyilatkozatát arról, hogy az átalakítás a benyújtott terveknek megfelel�en 
készült el. A távh�szolgáltató a befejezésr�l szóló bejelentést követ� nyolc 
munkanapon belül köteles a munka terv szerinti megvalósítását, az 
összkomfortos komfortfokozatot biztosító h�ellátás elkészültét a helyszínen 
ellen�rizni. Az ellen�rzés eredményét jegyz�könyvben kell rögzíteni. 

 
 (7) A felhasználó, illet�leg a díjfizet� díjfizetési kötelezettsége abban az id�pontban 

sz�nik meg, amikor a felhasználó a távh�ellátás bármilyen módon való 
igénybevételének lehet�ségét a jogszabályi el�írások betartásával teljes 
egészében megszüntette, továbbá a távh�szolgáltató és a felhasználó 
(képvisel�je) a közüzemi szerz�dést az épületrész leválásának megfelel�en 
módosította. 

 
(8) Épületrész leválása miatt keletkezett elégtelen szolgáltatás alapján a 

távh�szolgáltatóval szemben igény nem érvényesíthet�.  
 
(9) Ha a felhasználási helyen valamely külön tulajdonú épületrész távh�ellátását 

kívánják szüneteltetni, a közüzemi szerz�dés módosítására van szükség. Ebben 
az esetben a Tszt. 38. § (5) bekezdésében foglaltak az egyedi közüzemi 
szerz�dés módosítására is irányadóak.  
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Abban az estben, ha a távh�vel ellátott épületben lév� épületrészben kívánják a 
távh� igénybevételét szüneteltetni az épületrész tulajdonosa és a felhasználó 
közösen kezdeményezheti az általános közüzemi szerz�dés módosítását, ha 
együttes feltételként: 
a.) a szünetletetéshez a távh�vel ellátott épület költségmegosztó mér�ihez    

tartozó tulajdonosi közösségnek és az épületrésszel szomszédos egyéb 
épületrészek valamennyi tagja hozzájárul; 

b.) a szüneteltetés nem okoz jelent�s kárt az épület többi tulajdonosa számára, 
és nem korlátozza mások tulajdonosi, használói, bérl�i jogait; 

c.) a megszüntetést igényl� épületrész tulajdonosa viseli azokat a költségeket, 
amelyek a felhasználói berendezéseknek a szolgáltatás igénybevételének 
megszüntetésével, majd üzembe helyezésével összefüggésben szükséges 
m�szaki beavatkozással merülnek fel; - a szolgáltató lezárja és leplombálja 
a f�tési  szerelvényeket- 

d.) a szolgáltatás igénybevételének szüneteltetését a meglév� rendszer lehet�vé 
teszi és az nem ütközik egyéb jogszabályba. 

e.) szüneteltetett épületrész után a tulajdonos a szüneteltetés idejére vállalja az 
alapdíjak teljes összegének és a mért h�mennyiség épületrészre es� díjának 
20 %-ával arányos költség megfizetését. 

 
    

Felhasználók és felhasználói érdekképviseletek 
tájékoztatása 

 
19. § 

 
(1) A távh�szolgáltatást érint� közgy�lési/képvisel�testületi el�terjesztések 

el�zetes véleményeztetésébe bevonandó felhasználói érdekképviseletek a 
következ�k: 

 
− Csongrád Megyei Közigazgatási Hivatal Fogyasztóvédelmi Felügyel�ség 

Szeged, Rákóczi tér 1. 
− Tisza Lakásszövetkezet Csongrád, Gyóni G. u. 2. 
 
 

(2) A távh�szolgáltató a Tszt. 11. §-ában és a TKSZ. -ben foglalt tájékoztatási 
kötelezettségének körébe tartozó információkat a helyben szokásos módon –
helyi rádió, helyi TV) - köteles közzétenni, továbbá ügyfélszolgálatain az 
információkat az ügyfelek számára elérhet�vé tenni.  

 
11. § (1) A távh�szolgáltató a szükséges adatok és információk rendelkezésre 
bocsátásával köteles együttm�ködni az engedélyez� hatósággal, valamint a 
felhasználókat, illetve a díjfizet�ket érint� kérdésekben a fogyasztóvédelmi 
felügyel�ségekkel és a felhasználói érdekképviseletekkel. 



- 13 - 
 

Szerz�désszegés 
 

20. § 
 

(1) Ha a lakossági felhasználóval szemben a Tszt. 49. § (2) bekezdésének b)-e) 
pontjaiban leírt szerz�désszegés miatt a távh�szolgáltatás felfüggeszthet� lenne, 
a távh�szolgáltató csökkentett szolgáltatásként a felhasználási helyen 1 
lakóhelyiségben (szoba) a közüzemi szerz�dés szerinti f�tési célú h�ellátásához 
szükséges h�mennyiséget köteles biztosítani. A használati melegvíz-
szolgáltatási célú távh�szolgáltatás teljes mértékben megszüntethet�. 

  
(2) A felhasználó, illet�leg díjfizet� részér�l szerz�désszegésnek min�sül, ha 

a) a szerz�désben meghatározott h�teljesítményt túllépi; 
b) a távh� folyamatos és biztonságos szolgáltatását, illet�leg más felhasználó 

vagy díjfizet� szerz�désszer� távh�vételezését zavarja vagy veszélyezteti; 
c) a mér�eszközt vagy a mér�eszköz hitelességét tanúsító jelet (fémzár, 

hitelesítési bélyegzés, matrica) megrongálja, eltávolítja vagy - amennyiben 
a mér�eszköz olyan helyiségben van elhelyezve, amelybe a fogyasztó 
állandó bejutása, illetve felügyelete biztosított - ezek sérülését, illetve 
hiányát a távh�szolgáltatónak nem jelenti be; 

d) a mér�eszköz befolyásolásával vagy megkerülésével - ideértve a 
mér�eszköz vagy annak hitelességét tanúsító jel megrongálását és 
eltávolítását is - távh�t vételez; 

e) a távh� díját nem vagy nem a szerz�désben meghatározott id�ben fizeti 
meg; 

f) a korlátozási rendelkezéseknek nem tesz eleget; 
g) a távh� vételezését nem a 38. § (2), (4), illetve (5) bekezdésében foglalt 

feltételekkel szünteti meg. 
 
(2) Az (1) bekezdésben foglaltak az adott felhasználási helyen közfeladatként 

oktatási-, egészségügyi-, valamint szociális alapszolgáltatást folytató egyéb 
felhasználóra is vonatkoznak. 

 
(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltak nem érintik a távh�szolgáltató jogosultságát 

a közüzemi szerz�dés felmondására a Tszt. 51. § (3) bekezdés b)-c) pontjaiban 
foglalt, valamint a (4) bekezdésben meghatározott esetekben. 
51. § (3) A távh�szolgáltató 
b) a távh�szolgáltatást felfüggesztheti vagy a közüzemi szerz�dést 

felmondhatja, ha a felhasználó vagy a díjfizet� a 49. § (2) bekezdés b) 
pontjában meghatározott szerz�désszegést követi el; 

c) a közüzemi szerz�dést felmondhatja, ha a felhasználó vagy a díjfizet� a 49. § 
(2) bekezdésének g) pontjában meghatározott szerz�désszegést követi el. 
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49. § (2) A felhasználó, illet�leg díjfizet� részér�l szerz�désszegésnek min�sül, 
ha 

b) a távh� folyamatos és biztonságos szolgáltatását, illet�leg más felhasználó 
vagy díjfizet� szerz�désszer� távh�vételezését zavarja vagy veszélyezteti; 

g) a távh� vételezését nem a 38. § (2), (4), illetve (5) bekezdésében foglalt 
feltételekkel szünteti meg. 

 
(4) A távh�szolgáltató jogosult olyan m�szaki megoldásokat alkalmazni, amelyek 

az (1) bekezdés szerinti csökkentett szolgáltatást az épületrészben teszik 
lehet�vé akkor, ha a szerz�désszegést az egyes épületrészek díjfizet�i követik 
el. 

 
(5) Amennyiben a távh�szolgáltató a felhasználó szerz�désszegése miatt a 

szolgáltatás felfüggesztésére, vagy az (1)-(2) és (4) bekezdés szerinti 
csökkentésére jogosult, az ennek végrehajtásához szükséges munkálatokat a 
felhasználói berendezéseken is jogosult elvégezni, az ingatlantulajdonos pedig 
ennek t�résére köteles, és köteles viselni a felmerült költségeket. 

 
(6) Fizet� részér�l szerz�désszegésnek min�sül az épületrész szüneteltetése idejére 
     a f�tési berendezéseken elhelyezett plombák sérülése, hiánya.  
 
 

Egyéb rendelkezések 
 

21. § 
 
(1) A meglév� vagy létesítésre engedélyezett távh�vezeték-hálózat nyomvonalának 

200 m-es körzetében az épületek, létesítmények h�ellátó-rendszerének 
megvalósításakor vizsgálni kell a távh�szolgáltatással való h�energia-ellátás 
lehet�ségét.  

 
(2) Az (1) bekezdés szerinti körzetekben új létesítmények kialakításakor vagy 

meglév� energiaellátó rendszerek átalakításakor a leveg� védelmével kapcsolatos 
egyes szabályokról szóló 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet el�írásai szerint a 
helyi emisszióval nem járó rendszereket (különösen távh�t, villamos energiát, 
megújuló energiát, geotermikus energiát hasznosító berendezéséket) kell 
alkalmazni. 

 
(3) A (2) – (3) bekezdésekben foglaltak mellett figyelemmel kell lenni az országos 

településrendezési és építési követelményekr�l szóló 253/1997. (XII. 20.) 
Kormányrendelet, és az egyes építményekkel, építési munkákkal és építési 
tevékenységekkel kapcsolatos építésügyi hatósági engedélyezési eljárásról szóló 
46/1997.(XII.29.) KTM rendelet, továbbá a Csongrád város településrendezési 
tervének helyi építési szabályozásáról szóló 25/2005. (VII. 29.) ÖKt. rendelet 
el�írásaira is. 
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(4) Az (1)-(3) bekezdésben meghatározott követelményeket az építésre, 

fennmaradásra, használati-mód változtatásra, használatbavételi engedélyezésre 
irányuló építésügyi hatósági eljárás során az engedélyez� hatóságoknak, 
környezetvédelmi hatósági és szakhatósági jogkörében egyaránt érvényesíteniük 
kell. 

 
Hatályba lépés 

 
23. § 

 
(1) A rendelet a kihirdetését követ�en 2006. február 1. napján lép hatályba. A 

rendeletet a hatályba lépésekor fennálló távh�szolgáltatási jogviszonyokra is 
alkalmazni kell. 

  
(2) A rendelet hatályba lépésével egyidej�leg a távh�szolgáltatásról szóló 1998. évi 

XVIII. törvény egyes rendelkezéseinek Csongrád város területén történ� 
végrehajtásáról szóló többször módosított 34/2003. (XII. 23.) ÖKt. rendelet 
hatályát veszti 

 
 
 
 
 
  Bed� Tamás     Dr. Berkes István 
  polgármester                                       jegyz� 
 
 
 
Záradék: 
A rendelet kihirdetésének napja: 2006. január 30. 
 
        
        Dr. Berkes István 
                 jegyz� 
 
 



A 2/2006. (I. 30.) ÖKt. rendelet 1. számú melléklete. 
 

A TÁVH�SZOLGÁLTATÁS KORLÁTOZÁSA 
 

A távh�szolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény és annak Csongrád város 
területén történ� végrehajtására kiadott 2/2006.. (I. 31.) ÖKt. rendelet 11. §-a és 
12. §-a alapján a távh�szolgáltatás korlátozását az alábbiak szerint kell 
végrehajtani. 
 
Magasabb korlátozási fokozat alkalmazása esetén egyidej�leg az alacsonyabb 
korlátozási fokozatokba tartozó korlátozást is végre kell hajtani. 
 
A korlátozás megvalósításának módja fokozatonként és a helyi adottságok 
figyelembevételével különböz� lehet, pl.: primer tömegáram korlátozás, a melegvíz-
szolgáltatási célú h�ellátás kizárása, a f�tési szabályozók beállítása, stb. 
 
A korlátozási tervet egyéb felhasználók esetén évente, a lakossági felhasználók 
esetében pedig három évenként kell felülvizsgálni és szükség szerint pontosítani. 
 
Az egyes korlátozási fokozatokba tartozó felhasználói csoportok számát, azok 
csúcsh�igényét és a korlátozható h�teljesítményt körzetenkénti bontásban a 
függelék tartalmazza. 
 
A korlátozás végrehajtásához rendelkezésre álló maximális id�tartamot részletes 
bontásban szintén a függelék tartalmazza. 
 
Amennyiben a korlátozás elrendelésére munkaszüneti napon kerül sor, a 
végrehajtás id�tartama 24 órával meghosszabbodik. 
 
A távh�korlátozási ütemterv egyes fokozataiban korlátozható h�teljesítmény a 
csúcsh�igények alapján került meghatározásra. 
 
A korlátozható h�teljesítmény a korlátozási id�szak küls� napi 
átlagh�mérsékletének függvényében változik, de arányaiban (%-ában) a rendeletben 
el�írt mérték�. 
 
A korlátozás magasabb fokozatának elrendelése esetén (3 - 4 - 5 fokozat), 
tekintettel az érintett felhasználói kör nagyságára a távh�szolgáltató a 
felhasználókat a tömegkommunikációs eszközök (rádió, televízió, napilapok) 
igénybevétele útján értesíti. 
 
 
F ü g g e l é k e k :  
1.sz. függelék: Víz- és Kommunális Kft. szolgáltatási körébe tartozó egyéb 

felhasználók korlátozási sorrendje. 
 

 


