
Sorszám Megnevezés Nettó ár (Ft) Bruttó ár (Ft)

1 Melegvíz mérőóra cseréje, 1 db-ra vonatkozóan
13 386 17 000

2 Melegvíz mérőóra cseréje, 2 db-ra vonatkozóan
23 622 30 000

3 Plombálási díj, 1db melegvíz mérőórára vonatkozóan 4 724 6 000

4

FŰTÉSI IDÉNYBEN                                                                    

Külön megrendelésre, az épület fűtési rendszerének 

leengedése és feltöltése. Légtelenítéssel.
39 370 + VÍZDÍJ 50 000 + VÍZDÍJ

5

FŰTÉSI IDÉNYEN KÍVÜL                                                          

Külön megrendelésre, az épület fűtési rendszerének 

leengedése és feltöltése. Légtelenítés nélkül.
19 685 + VÍZDÍJ 25 000 + VÍZDÍJ

6

Légtelenítéshez szükséges melegvíz felhasználás 

számlázása, a rezsicsökkentett díj mértékén, a mérőóra 

leolvasása alapján. A leolvasás a fűtési idény kezdetén és a 

fűtési idény végén történik, a köztes kiszámlázott töltés-

ürítés levonásával. Egyszeri elszámoló számla, június 

hónapban, társasház részére kiállítva.  nettó 1 536,-Ft/m3 

vízdíj

7

Külön megrendelésre használati melegvíz rendszer (HMV) 

ürítése, töltése.  
12 598 16 000

Sorszám Megnevezés Nettó ár (Ft) Bruttó ár (Ft)

1

Lakáson belüli helyszíni tanácsadás, esetlegesen letapadt 

szelep indítása, 30 percen belül, ezt követően a 

rezsióradíjjal növel összeg: 6.500,-Ft/fő/óra+ÁFA
9 449 12 000

2

Épületen belüli (Közös Képvislelet és a Társasház közös 

területe) helyszíni tanácsadás, hibakeresés. 30 percen 

belül, ezt követően a rezsióradíjjal növel összeg: 6.500,-

Ft/fő/óra+ÁFA
9 449 12 000

3

Lakáson belül, vízóra előti és/vagy utáni elzáró cseréje, 

vezetés szakasz cseréje. Az anyag tartalmazza az elzáró és 

a közvetlenül hozzá tartozó csőszakasz cseréjét. A munka, 

bontás esetén helyreállítást és építési törmelék 

elszállításást nem tartalmazza. A díj 1 órán belüli 

munkavégzésre vonatkozik, ezt követően a rezsióradíjjal 

növel összeg: 6.500,-Ft/fő/óra+ÁFA. 
21 260 27 000

Közös képviselő részéről érkező, nem a hatáskörünkbe 

tartozó, téves hibabejelentés esetén, a helyszíni tanácsadás 

díja kerül kiszámlázásra a Társasház felé 
9 449 12 000

Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt.

ÚJ SZOLGÁLTATÁSOK

EGYÉB

Távhőszolgáltatással kapcsolatos lakossági szolgáltatások árlistája 

A számla utólag, a helyszínen készült munkalap alapján kerül kiszámlázásra és postázásra

MEGLÉVŐ SZOLGÁLTATÁSOK



Sorszám Megnevezés Nettó ár (Ft) Bruttó ár (Ft)

1 alkalom/év /lakás - Melegvíz mérőóra cseréje, az 

esedékesség idejében (8 évente)

1 alkalom/év /lakás - Melegvíz mérőóra plombálás, javítás, 

meghibásodás esetén

2 alkalom/év /társasház - Fűtési rendszer töltés-ürítés, 

fűtési idénytől függetlenül, az évi 1 ingyenes rendszer töltés-

ürítésen kívül

2 alkalom/év /társasház - HMV (használati melegvíz) 

rendszer töltés-ürítés

4 alkalom/év /társasház - Épületen belüli/és vagy lakáson 

belüli helyszíni tanácsadás, hibakeresés. 30 percen belül

1 alkalom/év /lakás - Melegvíz mérőóra cseréje, az 

esedékesség idejében (8 évente)

1 alkalom/év /lakás - Melegvíz mérőóra plombálás, javítás, 

meghibásodás esetén

4 alkalom/év /társasház - Fűtési rendszer töltés-ürítés, 

fűtési idénytől függetlenül, az évi 1 ingyenes rendszer töltés-

ürítésen kívül

4 alkalom/év /társasház - HMV (használati melegvíz) 

rendszer töltés-ürítés

8 alkalom/év /társasház - Épületen belüli/és vagy lakáson 

belüli helyszíni tanácsadás, hibakeresés. 30 percen belül

1 790,-Ft/lakás/hó 2 275,-Ft/lakás/hó

ÁTALÁNYDÍJ - 1-10 LAKÁSOS TÁRSASHÁZ

1.

2. 890,-Ft/lakás/hó 1 130,-Ft/lakás/hó

ÁTALÁNYDÍJ - 11-99 LAKÁSOS TÁRSASHÁZ

TÁRSASHÁZAK RÉSZÉRE - ÁTALÁNYDÍJAS LEHETŐSÉG                                                                          

VÁRJUK KÖZÖS KÉPVISELŐK JELENTKEZÉSÉT                                                                                                             
részletek, a közvetlen szerződéskötést megelőzően


