
 



Tájékoztató ürítéssel és radiátor cserével kapcsolatban 
 

A Távhőszolgáltatásról szóló törvényben /2005.évi XVIII. törvény 54§ (7) / megfogalmazottak szerint a meglévő fűtési rendszer 
átalakítása és megváltoztatása, mely a Felhasználói közösség, azaz a társasház vagy a Lakásszövetkezet tulajdonában van, csak a 
szolgáltató (Ózdi Távhő Kft.) hozzájárulása után végezhető el. 

Az Ózdi Távhő Kft. az alábbiakat javasolja: 
*A munkálatok tervezési időszakában kérje ki Társaságunk álláspontját az elképzelt átalakítással kapcsolatban. 
*Hőleadó berendezés cseréje esetén csak a tervezési állapottal megegyező alapanyagú, hőteljesítményű és hidraulikai 

ellenállású radiátort szereljenek fel. A más alapanyagú radiátorok más töltési vízminőséget igényelnek, emiatt a nem 
megfelelő radiátor beszerelésénél -tapasztalatainkalapján- meghibásodás estén a gyártó nem vállal garanciát. 

*A fűtési rendszer hidraulikai egyensúlyát a kisebb keresztmetszetű vezeték, nagyobb ellenállású radiátor szelep, illetve az 
épülethőtechnikai egyensúlyát az eredetileg tervezett radiátornál nagyobb teljesítményű radiátor felszerelése felboríthatja. 
*Az épületben, a lakásokban a felújítási munkák miatti ürítéseket május 16. és augusztus 15. között tervezetten, az épületen 
belül előre egyeztetett időpontban kérjük elvégeztetni, melyet a Felhasználó Képviselője /Szövetkezet, Közösképviselő/ 
2 hetes időszakra díjmentesen is megrendelhet. Díjmentes csoportos ürítés esetén a hővételezési helyeken végzett munkálatok 
(pl. radiátor csere) ellenőrzésének koordinálása kizárólag a Megrendelő feladata. 
*Szeptember 15. után Társaságunk a hőközpontokat, illetve a hozzá kapcsolódó berendezéseket üzemkész állapotba tartja 

és a megállapodás szerint indítja a fűtésszolgáltatást. Kérjük, hogy a szerelési, felújítási, karbantartási munkákat a visszatöltéssel 
augusztus 31-ig fejezzék be. 
*Fűtési időszakban (szeptember 15. – május 15. ) a fűtési rendszer visszatöltését az ürítést követően legkésőbb 24 órán belül 
meg kell kezdeni. 
*A szolgáltatási időszak alatt (szeptember 15. és május 15. közötti időszakban) végzett ürítések –az épület fűtési rendsze- 
rének állapotától függően- akár több napon keresztül is részleges ellátási és szolgáltatási zavarokat okozhatnak, melynek elhá- 
rításáért külön díjat számolunk fel. 
*A fűtési hálózat visszatöltésénél célszerű az átalakítást, radiátor cserét végző szerelő jelenlétét biztosítani! Ha az elvégzett 
szerelés a rendszer működésében kárt okoz, Társaságunk értesíti az épület Képviselőjét. 
*Amennyiben fűtési rendszerük korszerűsítése után radiátorára fűtési költségmegosztó lett felszerelve, a radiátorcserét kö- 
vetően a fűtési költségmegosztó áthelyezésének módjáról, költségeiről Képviselőjétől kaphat tájékoztatást. 
*A munkadíj az épületen belül hasonló időben megrendelt szolgáltatás esetén, megrendelőként értendő. Az esetleges 
áztatások elkerülése érdekében kérjük, hogy minden lakó külön-külön jelentse be az ürítési vagy töltési igényét Társaságunk felé. 
*A feltöltéshez szükséges víz díját a Felhasználó fizeti. 
*Az ún. „külső szakemberrel” végeztetett, nem szakszerű szerelésből keletkezett kár (pl. áztatás) esetén az ürítés-töltés 
díjának kifizetése nem nyújt kárkereseti jogalapot. 
*Szakszerű radiátorcserére, illetve egyéb szerviztevékenység elvégzésére Társaságunktól kérhet ajánlatot. Tájékoztatás ügy- 
félszolgálatunkon vagy telefonon a +36-48/473-937/107 melléken kaphatnak. 
*A Távhőszolgáltatói vagyon részét képező, a hőközponti, illetve a hőközponthoz tartozó berendezések működtetése az 
Ózdi Távhő Kft. feladata. Fentiek értelmében a jogi és műszaki lehetőségek figyelembevételével az épület fűtési hálózatának 
ürítésére és töltésére, illetve fagyasztásos eljárás esetén a rendszer leállítására/visszaindítására megrendelés alapján 

csak Társaságunk jogosult. 
 

Tisztelt Megrendelő! Az egyeztetett visszatöltés/fagyasztás miatti visszaindítás időpontjáról kérjük, hogy a Felhasználói 
közösséget tájékoztatni szíveskedjen! Köszönjük! 

 
 

A megrendelést a tervezett munka előtt 3 munkanappal kell eljuttatni az Ózdi Távhő Kft. 
 

Ürítési költségek: (az árak a 27%-os ÁFA-t tartalmazzák) 

- Május 16 – augusztus 15 között 15.240 Ft/ megrendelés 
- Augusztus 16 – május 15 között 22.860 Ft/ megrendelés 
- Fűtési rendszer szivattyú leállítás 5.000 Ft/ megrendelés 

- Fagyasztásos munkavégzés 10.000 Ft/ megrendelés 
Visszatöltés/fagyasztás miatti szivattyú visszaindítás igény bejelentése: A munkálatok végeztével, a rendszer tömörségének 
helyreállítását követően a telefonos diszpécser szolgálatunkon +36-48-472-050 

- Használati melegvíz rendszer ürítése/szivattyú leállítás 5.000 Ft 
- Épület víz jóváírás (2 hetes ingyenes időszak) amennyiben a visszatöltés nem az Ózdi Távhő Kft. ipari 
vizéről történik 1.722 Ft/m3 



Tájékoztató ürítéssel és radiátor cserével kapcsolatban 
 

A Távhőszolgáltatásról szóló törvényben /2005.évi XVIII. törvény 54§ (6-7) pontban/ foglaltak szerint: 

„(6) A távhőszolgáltatásba már bekapcsolt felhasználó csak a távhőszolgáltató előzetes hozzájárulásával 
a) létesíthet új felhasználói berendezést; 
b) helyezhet át, alakíthat át és-a szerződés felmondásának esetét kivéve–szüntethet meg meglévő felhasználói 

berendezést. 
(7) A hőszolgáltató előzetes hozzájárulásától a felmondástó 30 napon belül köteles értesíteni. A hozzájárulás megtagadása 

esetén annak indokairól a felhasználót köteles tájékoztatni. 
 

Az Ózdi Távhő Kft. az alábbiakat javasolja: 
*A munkálatok tervezési időszakában kérje ki Társaságunk álláspontját az elképzelt átalakítással kapcsolatban. 

*Hőleadó berendezés cseréje esetén csak a tervezési állapottal megegyező alapanyagú, hőteljesítményű és 
hidraulikaiellenállásúradiátort szereljenek fel. A más alapanyagú radiátorok más töltési vízminőséget igényelnek, emiatt a nem 
megfelelő radiátorbeszerelésénél -tapasztalataink alapján - meghibásodás estén a gyártó nem vállal garanciát. 

*A fűtési rendszer hidraulikai egyensúlyát a kisebb keresztmetszetű vezeték, nagyobb ellenállású radiátor szelep, illetve az épület 
hőtechnikai egyensúlyát az eredetileg tervezett radiátornál nagyobb teljesítményű radiátor felszerelése felboríthatja. 

*Az épületben, a lakásokban a felújítási munkák miatti ürítéseket május 16. és augusztus 15. között tervezetten, az épületen 
belülre egyeztetett időpontban kérjük elvégeztetni. 

*Szeptember 15. után: Társaságunk a hőközpontokat, illetve a hozzá kapcsolódó berendezéseket üzemkész állapotba tartja és a 
megállapodás szerint indítja a fűtésszolgáltatást. Kérjük, hogy a szerelési, felújítási, karbantartási munkákat a vissza töltéssel 
augusztus 31-ig fejezzék be. 

*Fűtési időszak alatt (szeptember 15. – május 15.) a fűtési rendszer visszatöltését az ürítést követően (kármegelőzés) 
legkésőbb24 órán belül meg kell kezdeni. Az Ózdi Távhő Kft. kényelmi okokból végzett fűtőtest csere miatt épületürítéshez 
NEM járul hozzá. 

*A fűtési időszak alatt (szeptember 15. és május 15. közötti időszakban) végzett ürítések –az épület fűtési rendszerének 
állapotától függően – akár több napon keresztül is részleges ellátási és szolgáltatási zavarokat okozhatnak, melynek elhárításáért 
külön díjat számolunk fel. 

*A fűtési hálózat visszatöltésénél célszerű az átalakítást, radiátor cserét végző szerelő jelenlétét biztosítani! Ha az elvégzett 
szerelés a rendszer működésében kárt okoz, Társaságunk értesíti az épület Képviselőjét. 

*Amennyiben fűtési rendszerük korszerűsítése után radiátorára fűtési költségmegosztó lett felszerelve, a radiátorcserét követően 
a fűtési költségmegosztó áthelyezésének módjáról, költségeiről Képviselőjétől kaphat tájékoztatást. 

*A munkadíj az épületen belül hasonló időben megrendelt szolgáltatás esetén, megrendelőként értendő. Az esetleges áztatások  
elkerülése érdekében kérjük, hogy minden lakó külön-külön jelentse be az ürítési vagy töltési igényét Társaságunk felé. 

*A feltöltéshez szükséges víz-csatorna díjat a Felhasználó fizeti. 

*Az ún. „külső szakemberrel” végeztetett, nem szakszerű szerelésből keletkezett kár (pl. áztatás) esetén az ürítés-töltés díjának 
kifizetése nem nyújt kárkereseti jogalapot. 

*Szakszerű radiátorcserére, illetve egyéb szerviztevékenység elvégzésére Társaságunktól kérhet ajánlatot. Tájékoztatást 
ügyfélszolgáltatásunkon vagy telefonon a +36-48/473-937/107 melléken kaphatnak. 

*A Távhőszolgáltatói vagyon részét képező, a hőközponti, hőfogadói, illetve a hőközponthoz tartozó berendezések működtetése az 
Ózdi Távhő Kft. feladata. Fentiek értelmében a jogi és műszaki lehetőségek figyelembevételével az épület fűtési hálózatának 
ürítésére és töltésére, illetve fagyasztásos eljárás esetén a rendszer leállítására/visszaindítására megrendelés alapján csak 
Társaságunk jogosult. 

 

Tisztelt Megrendelő! Az egyeztetett visszatöltés/fagyasztás miatti visszaindítás időpontjáról kérjük, hogy a Felhasználói 
közösséget tájékoztatni szíveskedjen! Köszönjük! 

 

A megrendelést a tervezett munka előtt 3 munkanappal kell eljuttatni az Ózdi Távhő Kft. 
 

Ürítési költségek: (az árak a 27%-os ÁFA-t tartalmazzák) 
- Május 16 – augusztus 15 között 15.240 Ft/ megrendelés 
- Augusztus 16 – május 15 között 22.860 Ft/ megrendelés 
- Fűtési rendszer szivattyú leállítás 5.000 Ft/ megrendelés 
- Fagyasztásos munkavégzés 10.000 Ft/ megrendelés 
- Használati melegvíz rendszer ürítése/szivattyú leállítás 5.000 Ft/ megrendelés 


