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Miskolci Napló

TÉLI REZSICSÖKKENTÉS
A TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSBAN
Magyarország kormánya a rendkívül hideg időjárásra
tekintettel a távhőszolgáltatás lakossági igénybevevői
részére fűtési célú rezsicsökkentésről döntött, az alábbiak szerint:
„Tájékoztatjuk, hogy Magyarország Kormánya téli rezsicsökkentésről döntött. A 2018. március 12. napján kihirdetett, a fűtési célú távhőszolgáltatást vevő lakossági felhasználók részére biztosított téli rezsicsökkentésről szóló
39/2018. (III.12.) Korm. rendelet alapján Ön a rendkívül hideg
időjárás miatt a társaságunk által kiállított számlában szereplő fűtési célú költségekből árkompenzációra jogosult.
A Kormány döntése alapján az árkompenzáció mértéke
12 000 Ft, amelyet társaságunk a 2018. áprilisi számlában érvényesít. Az Ön eddig megszokott ütemezés szerint érkező
következő fűtésszámlája ennek megfelelő mértékben csökken. Ha a számla összege alacsonyabb, mint az érvényesítendő árkompenzáció összege, a fennmaradó rész a legkésőbb 2018. június 30. napjáig kibocsátandó számlákban
kerül érvényesítésre.
A téli rezsicsökkentésről további részleteket a Magyar
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal honlapján, a
http://www.mekh.hu címen olvashat.”

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK
ÉS VÁLASZOK
A téli rezsicsökkentésről szóló Kormányrendelet
megjelenését követően a felhasználók a MIHŐ Kft. ügyfélszolgálatát a rendelet gyakorlati alkalmazásáról kérdezték.
• Ki jogosult a rezsicsökkentésre?
Az a lakossági fogyasztó, aki a rendelet hatálybalépésekor – 2018. március 13. napján – lakossági díjfizető.
• Mely ingatlan után jár a rezsicsökkentés?
Rezsicsökkentés csak lakás céljára használt ingatlanban, lakossági díjszabással igénybe vett fűtési célú távhőszolgáltatás igénybevétele után jár.
• Milyen összegű az árkompenzáció mértéke?
A lakossági díjfizető részére jóváírandó árkompenzáció
mértéke 12 000 Ft. Árkompenzáció a távhőszámlában
csak a fűtési célú távhőszolgáltatásra számolható el.
• Elszámolható-e a rezsicsökkentés, ha a távhőszámla
nem magánszemély részére került kiállításra (Kft., Bt.,
egyház, stb.)?
Nem magánszemély számára csak abban az esetben számolható el árkompenzáció, amennyiben az adott ingatlant lakás céljára használja, és a MIHŐ Kft. számlázási nyilvántartásában ennek megfelelően szerepel.
• Mikor kerül jóváírásra a rezsicsökkentés?
A MIHŐ Kft. az árkompenzációt a 2018. április havi
számlában írja jóvá. Ha az április hónapban kibocsátott számla összege alacsonyabb, mint 12 000 Ft, a MIHŐ
Kft. az áprilisban jóvá nem írt árkompenzációt a következő hónapokban kibocsátott számláiban legkésőbb
2018. június 30-áig jóváírja.

• Hogyan kerül elszámolásra a rezsicsökkentés fogyasztói közösség esetében?
Ha a fűtési célú távhőszolgáltatás díja díjszétosztás nélkül kerül megfizetésre, a juttatást a fogyasztói közösség
megbízottja – a fogyasztói közösség részére kiállított
számlában jóváírt juttatás alapján – a lakás céljára szolgáló épületrészenként azonos mértékben érvényesíti.

• A számlában hol lesz feltüntetve a rezsicsökkentés elszámolása?
A jóváírt rezsicsökkentés összegét – a rendelet kötelező
előírásai szerint – a MIHŐ Kft. az általa kiállított számla
egyéb tétel részében tünteti fel. A számlarészletezőn az
árkompenzáció a bruttó számlaértékből kerül levonásra,
így 12 000 Ft-tal csökkenti a fizetendő összeget.

ÉRDEKLŐDNI AZ ALÁBBI ÜGYFÉLSZOLGÁLATI ELÉRHETŐSÉGEKEN LEHET:
Levélcím: 3530 Miskolc, Szemere Bertalan u. 5. Ügyfélszolgálati munkatársunk telefonszáma: 06-46/501-740.
Fax: 06-46/501-755. E-mail cím: ugyfel@miho.hu
A MIHŐ Kft. ügyfélszolgálatának nyitva tartása: hétfő, kedd, csütörtök: 8.00–15.30 óráig,
szerda: 8.00–20.00 óráig, péntek: 8.00–12.00 óráig

