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Megrendelés bejelentése: Személyesen a BTG Nonprofit Kft. Lévai utca 37. szám alatti fűtőművében munkanapokon 8:00-15:00 óra között, a tervezett munka 
megkezdése előtt minimum két munkanappal. telefon: +36 23 420 201; e.mail: energetikus@btg.hu 

MEGRENDELŐLAP 
TÁVHŐELLÁTÁSI RENDSZER LEÜRÍTÉSÉHEZ 

 

I. Az ürítés megrendeléséhez szükséges adatok. (Kitöltése kötelező!) 

 

Cím: 2040 Budaörs, _______________________________ utca/út ____________ házszám ____ lakás 

Kezdési időpont: 201__.____.____. 

 

A megrendelő adatai. 

Név: ___________________________  

Számlázási cím: _______________________________________________________________________ 

 

Kérjük az alábbiakban X-el jelölje a megrendelni kívánt szolgáltatást. 

 

__ A fűtési rendszer ürítése, keringetés leállítása.  

Az ürítés ára fűtési idényen kívül: 4.000 Ft/alkalom. A díj a 27% ÁFA-t tartalmazza. 

A fűtési rendszer csak három napig lehet leürített állapotban. Ettől eltérni csak indokolt esetben lehet. 

Szeptember 15. – május 15. között a rendszer ürítése csak meghibásodás esetén kérhető a javítás 

időtartamára.  

Az ürítés ára fűtési idényben: 8.000 Ft/alkalom. A díj a 27% ÁFA-t tartalmazza. 

 

__ A használati melegvíz rendszer ürítése, cirkuláció leállítása. 

Az ürítés ára: 4.000 Ft/alkalom.  

 

II. Közös képviselő nyilatkozata. 
(Ürítést kizárólag a Felhasználó közös képviselőjének írásbeli hozzájárulásának birtokában kérhető!) 

 

Alulírott ______________________________ (név) mint az I. pontban megadott épület 

lakóközösségének közös képviselője a rendszer fenti időpontban történő leürítéséhez hozzájárulok. 

Egyéb megjegyzés: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

III. A kivitelező adatai.  
(A távhőellátási rendszeren csak szakképesítéssel rendelkező kivitelező végezhet munkát!)  

A Vállalkozó neve: _____________________________________________________________________ 

Cím:  ________________________________________________________________________________ 

Adószám: ________________-____-____  Mobil: +36 ___ ______________ 

 

Budaörs, 201__.___.___.  

 

 

………………………………………….                    …………………………………………. 

       Megrendelő (cégszerű) aláírása                          Közös képviselő (cégszerű) aláírása 
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Fontos tudnivalók az ürítés / keringetés leállítás megrendeléséhez. 

Kérjük, olvassa el figyelmesen az alábbiakat! 

 
 

Megrendelés bejelentése:  
A Megrendelőlap távhőellátási rendszer leürítéséhez, című nyomtatvány kitöltött aláírásokkal 

hitelesített példányát a tervezett munkák megkezdése előtt minimum 2 munkanappal le kell adni 

BTG Nonprofit Kft. Lévai utca 37. szám alatt található fűtőmű irodahelyiségében.  

 

Felhasználó, díjfizető kezdeményezésére, tervezett ürítési/keringetés leállítási tevékenységet 

társaságunk május 16. – szeptember 14. közötti időszakban munkanapokon 8 és 15 óra között 

végez. A szekunder rendszer meghibásodása miatt ürítés a szeptember 15. – május 15. között is 

kezdeményezhető. 

 

Megrendelő:  
Megrendelő lehet az ürítés címén távhőszolgáltatást igénybevevő díjfizető (vagy hivatalos 

meghatalmazottja), továbbá a Felhasználó Képviselője vagy az üzemviteli megállapodásban 

megjelölt megbízott. Szolgáltatói hőközpontból ellátott épületek esetén az ürítés/keringetés 

leállítás megrendelést az összes érintett épület Képviselőjének, vagy az üzemviteli 

megállapodásban megjelölt megbízott, együttes aláírásával ellátva áll módunkban elfogadni. 

 

Felhasználó: 
A távhővel ellátott épületnek, építménynek, a törvényben meghatározott esetben az épületrésznek a 

távhőszolgáltatóval a távhő mérés szerint történő szolgáltatására vonatkozóan közüzemi 

szerződéses jogviszonyban álló tulajdonosa, több tulajdonos esetén a tulajdonosok közössége. 

 

Szolgáltatás díjának kiegyenlítése: 
Megrendelő a szolgáltatás díját a Szolgáltató által a távhőszolgáltatást igénybevevő Díjfizető 

nevére és címére vagy a Felhasználó nevére és címére kiállított készpénzfizetési számla ellenében 

a megrendelés leadásakor, előrefizetéssel tudja megfizetni. 

A Felhasználói közösség együttesen és egyénileg sem jogosult fűtési díj visszatérítésre a 

megrendelésre végzett fűtési hálózat ürítéssel-töltéssel, a rendszer leállításával-visszaindításával, 

majd az azt követő légtelenítéssel összefüggő szolgáltatás kiesése miatt. 

 

Visszaindítási igény bejelentése: 
A munkálatok elvégzését követően visszatöltési igényét a +36 23 420 201 számú telefonszámon, 

vagy személyesen a BTG Nonprofit Kft. Lévai utca 37. szám alatti fűtőművében teheti meg. A 

töltés befejezéséig célszerűnek és kívánatosnak tartjuk, Kivitelező helyszíni jelenlétét. 

 

Tájékoztatási kötelezettség: 
Megrendelői kérésre történő szolgáltatás kiesésről a Felhasználói közösség többi tagjának 

kiértesítése a Megrendelő feladata! 

 

Együttműködését köszönjük!  

 

BTG Nonprofit Kft. 

Távhőszolgáltató Üzem 
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Tájékoztató ürítéssel és fűtőtest cserével kapcsolatban. 

Kérjük, olvassa el figyelmesen az alábbiakat! 

 

 

A távhőszolgáltatásról szóló törvényben megfogalmazottak szerint a Lakóközösség tulajdonában levő 

meglévő fűtési rendszer átalakítása, megváltoztatása csak a Szolgáltató hozzájárulásával végezhető el. 

 

Távhőszolgáltatói javaslatok: 

 
 A munkálatok tervezési időszakában kérje ki Társaságunk szakmai álláspontját a tervezett 

átalakítással kapcsolatban. 

 Hőleadó cseréje esetén csak a tervezési állapottal megegyező alapanyagú, hőteljesítményű és 

hidraulikai ellenállású fűtőtestet szereljenek fel. A különböző alapanyagú hőleadók esetén mások a 

vízminőségi követelmények. Nem a betervezett hőleadó beépítése esetén a gyártói garancia elveszik. 

 A fűtési rendszer hidraulikai egyensúlya érzékeny. Kisebb átmérőjű vezetékszakasz, nagyobb 

ellenállású szerelvények, nagyobb teljesítményű fűtőtestek beszerelése a rendszer egyensúlyát 

felboríthatja. A fűtés elégtelenné és zajossá válhat. 

 Célszerű elkerülni a különböző csővezetéki anyagok (acél, réz) egy rendszeren belül történő 

keveredését. A kialakuló elektrokémiai korrózió a fűtőtestek idő előtti lyukadásához vezet.  

 Az épületben a különböző lakásokban, felújítási munkák miatti ürítéseket május 16. és szeptember 

14. között tervezetten, előre egyeztetett időpontban kérjük elvégeztetni. A csoportos ürítést a 

Felhasználó képviselője is megrendelhet 2 hetes időszakra. A munkák koordinálása, ellenőrzése a 

Megrendelő feladata. 

 Szeptember 15. után Társaságunk a hőközpontokat, illetve a hozzá tartozó berendezéseket üzemkész 

állapotban tartja, és szerződés szerint, vagy pótfűtés megrendelés esetén indítja a fűtésszolgáltatást. 

Kérjük, hogy a szerelési, felújítási, karbantartási munkákat a visszatöltéssel szeptember 14-ig 

befejezni szíveskedjenek. 

 A fűtési hálózat visszatöltésénél célszerű az átalakítást, javítást végző szerelő jelenlétét biztosítani! 

Amennyiben az elvégzett szerelés a rendszerműködésében zavart, vagy kárt okoz, Társaságunk 

értesíti a Felhasználó Képviselőjét. 

 Amennyiben a fűtési rendszer korszerűsítése, fűtőtest csere, költségosztó felszerelését, áthelyezését 

érinti, feltétlenül előzetesen kérje ki a Közös Képviselő állásfoglalását. 

 

 Az ürítési tevékenység csak a Felhasználó Képviselőjének, vagy az Üzemviteli Megállapodásban 

megjelölt megbízottjának az írásbeli engedélyével végezhető. 

 Az ún. „külső szakemberrel” végeztetett, nem szakszerű szerelésből keletkezett kár esetén az ürítés-

töltés díjának kifizetése nem nyújt káreseti jogalapot. 

 Szakszerű szerviztevékenységre, fűtőtest cserére kérjen Társaságunktól, elérhetőségeink egyikén 

ajánlatot.  

Telefon: +36 23 420 201; mobil: +36 30 185 5144; e.mail: energetikus@btg.hu 

 

Együttműködését köszönjük!  

 

BTG Nonprofit Kft. 

Távhőszolgáltató Üzem 

mailto:energetikus@btg.hu
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