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        T Á V H Ő     H Í R L E V É L              
2015. december 

Tisztelt Fogyasztóink! 
 
Az e havi számlájukban szerepelnek a Váci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft. kötbér 
fizetési kötelezettségének a teljesítései. 

 
Amint már erről az ügyről az előző évek hírleveleiben több alkalommal is tájékoztattuk 
Önöket, így most is további tájékoztatást adunk a ránk rótt kötbérekről és azok teljesítésé-
nek módjáról. 
 
A Váci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft. 2013. szeptemberében elmarasztaló határozatot 
kapott a Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőségétől. A határozat sze-
rint „a fogyasztók tájékoztatáshoz fűződő joga súlyosan sérült”, ezért a társaságunkat hibás 
számlánként 10.000.-Ft kötbér megfizetésére kötelezték a fogyasztók felé.   
 
Az elmarasztaló döntést a Váci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft. 2013. augusztus és szep-
tember hónap számláinak hibája miatt kaptuk, amely számlák esetében nem a számla szám-
szerűségében, hanem a számla információs sávjában találtak hibát.  
 
Gazdasági társaságunk a marasztaló határozat ellen jogorvoslattal, úgynevezett fellebbezés-
sel élt a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság felé. A Hatóság 2013. november 26-án kelt 
határozatában elutasította fellebbezésünket, de Határozatában a Hatóság egyetértett gazda-
sági társaságunkkal abban, hogy nem minden fogyasztónkat érinti a kötbér fizetési kötele-
zettség, hanem csak azokat, akiknél a hődíjon felül víz és csatornadíj továbbszámlázás is 
szerepelt a fent nevezett hónapok számlájában.  
 
Az elutasító határozatot követően, 2013. decemberében cégünk bírósághoz fordult jogorvos-
lati kérelemmel (ún. keresettel), és ezzel egyidejűleg a fizetési kötelezettség függőben tar-
tásnak kérelmével.  
 
A Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 2014. június 3-án jogerős ítéle-
tével a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság határozatát és a Pest Megyei Kormányhivatal 
Fogyasztóvédelmi Felügyelősége határozatát is hatályon kívül helyezte és az I. fokú hatósá-
got új eljárás lefolytatásra és új határozat meghozatalára utasította. 
 
Ezt követően a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság felülvizsgálati kérelemmel a Kúriához, 
mint felülvizsgálati bírósághoz fordult. A Kúria tárgyaláson kívüli ítéletében a Budapest 
Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 2014. június 3-án hozott ítéletét hatályon 
kívül helyezte és a Váci Távhő Kft. keresetét elutasította.  
 
A fentiekben ismertetett jogi folyamat a Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi 
Felügyelőségének 2015. november 16-án cégünkhöz érkezett Végzésével zárult, melyben a 
megyei bíróság ítéletét követően és az ítéletnek megfelelően újra indított, majd 
felfüggesztett eljárást a Felügyelőség megszüntette.  

 
A fogyasztók felé számlázott összeg helyes volt, de - mivel az információs sávban lévő ada-
tok megbontása - nem felelt meg pontosan a törvényben előírtaknak, társaságunk hibás 
számlánként 10.000 Ft kötbért köteles fizetni az érintett fogyasztóknak. 
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Ez a kötelezettség csak azoknál az épületeknél áll fenn, ahol a Váci Távhő Nonprofit Köz-
hasznú Kft. vásárolja az ivóvizet a meleg víz készítéséhez. Amely épületeknél a társasház 
vagy lakásszövetkezet vásárolja az ivóvizet ott ilyen kötelezettségünk nincs, hiszen ott nincs 
ivóvíz továbbszámlázás.  

 
Még azoknál az épületeknél is, ahol a Váci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft. vásárolja az 
ivóvizet, ott sem érint minden lakót egyenlően a kötbér fizetési kötelezettség, mert ha a 
2013. augusztusi vagy szeptemberi számlájában nem volt kiszámlázott melegvíz, ott infor-
mációs hiba sem történt. Illetve ha a két hónap közül valakinél egyik hónapban sem volt 
melegvíz felhasználás a számlájában, akkor annak a fogyasztónak egyik hónapban sem volt 
még az információt tekintve sem hibás a számlája.  
 
A kötbér fizetésének teljesítése az e havi számlákban való jóváírással történik. A fentieknek 
megfelelően az ellátási területünkön vannak olyan fogyasztók, akik semmilyen kötbér jóvá-
írást nem kapnak, és vannak olyanok, akik 10 eFt vagy 20 eFt jóváírást kapnak. Azok a fo-
gyasztók, akik 2013. szeptember hónapja után lettek a fogyasztóink, bármelyik épületben 
laknak is, kötbér jóváírást nem kapnak, hiszen ők nem kaptak olyan számlát, amelynek 
bármilyen hibája lett volna. 
 
A kötbér teljesítése a 2005. évi XVIII. Sz. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 
15.) Korm. Rendelet 3. mellékletének 20. 3. pontjában foglaltaknak megfelelően történik.  
 
Elsődlegesen a fogyasztó távhőszolgáltatási díjtartozására számoljuk el a kötbér összegét. 
Amennyiben a kötbér összege nagyobb, mint a tartozás és a jelenlegi számlájának összege, 
úgy a fennmaradó részt 1.000 Ft alatti összeg esetében a következő havi számlában számol-
juk el, míg 1.000 Ft feletti összeg esetén 8 napon belül átutaljuk a fogyasztó lakossági szám-
lájára, illetve ha nincs számlája, a fogyasztó felveheti pénztárunknál. 
 
Másodlagosan amennyiben a fogyasztónak nincs díjtartozása, és a jelenlegi számláján „túl-
fizetés” mutatkozik, úgy azt 8 napon belül átutaljuk a fogyasztó lakossági számlájára, illetve 
ha nincs bankszámlája, a fogyasztó felveheti pénztárunknál. 

 
A fentieken túlmenően tisztelettel kérjük az érintett fogyasztóinkat, hogy akinek nega-
tív előjelűre jön ki a számla végösszege, az jelezze cégünk felé, hogy a számla szerint 
visszajáró összeget a Váci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft. a következő számlájában 
vegye figyelembe, vagy kéri a visszajáró összeget kifizetni a részére illetve átutalni 
bankszámlájára. 
 
Együttműködésüket előre is köszönjük! 
 
Vác, 2015. december.       
 

Tisztelettel: 
 


