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MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 
 

1/2011. (II. 9.) önkormányzati rendelete 
 

a széndioxidkibocsátás-különbözet utáni díjfizetési kötelezettségről 
 
 

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 16. § (1) bekezdése, továbbá a távhőszolgáltatásról szóló többször 
módosított 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.) 6. § (2) bekezdésének h)-
i) pontjában és (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő 
rendeletet alkotja: 
 
 
 

A díjfizetési kötelezettség 
 

1.§ 
 
(1) Díjfizetési kötelezettség keletkezik a távhőszolgáltatási közüzemi szerződés Tszt. 

38. § (2) és (4) bekezdésének megfelelő felmondással, valamint a Tszt. 38. § (5) 
bekezdésének megfelelő módosítással történő megszüntetése esetén, a 
szerződés megszűnését követő naptól. 

 
(2) A díjfizetési kötelezettség a szerződés megszűnését követő ötödik naptári év 

utolsó napjáig áll fenn. 
 

(3) A (2) bekezdéstől eltérően megszűnik a kötelezettség: 
a) ha a kötelezett a kötelezettség időtartamának leteltét megelőzően új 

távhőszolgáltatási közüzemi szerződést köt, a szerződés megkötésének 
napjától, 

b) az épület, épületrész megszűnésével.  
 

(4) Az épület, épületrész használatának szünetelése a díjfizetési kötelezettséghez 
kapcsolódó bevallási, bejelentési kötelezettséget nem érinti. 

 
 

A díjfizetési kötelezettség alanya 
 

2. § 
 

(1) A díjfizetési kötelezettség alanya annak az épületnek, épületrésznek a 
 tulajdonosa, vagy tulajdonosi közössége, amelyben a távhőszolgáltatás 
 igénybevételét megszüntették. 
 
(2) A tulajdonos személyében a díjfizetési kötelezettség időtartama alatt 
 bekövetkezett változás a tulajdonszerzés ingatlan-nyilvántartási bejegyzése 
 napjától kerül figyelembe vételre. Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött 
 és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a tulajdonosok a díjfizetési 
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 kötelezettséggel kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost is 
 felruházhatnak. 
 
 

A fizetendő díj alapja  
 

3.§ 
 

A díj alapja a más hőellátás igénybevétele és a távhőszolgáltatás igénybevétele 
közötti, 1. melléklet alapján számított pozitív előjelű  - egész számra kerekített -  
széndioxid kibocsátás különbözete, kilogrammban kifejezve.    

 
 

A fizetendő díj mértéke 
 

4.§ 
 

A 3. § alapján megállapított adóalap után: 15.- Ft/kg. 
 
 
 

Adatszolgáltatási, bejelentési kötelezettségek 
 

5. § 
 

(1) A díjfizetési kötelezettség keletkezését a díjfizetésre kötelezett a keletkezés 
 napját követő 15 napon belül bejelenti az önkormányzati adóhatóság 
 (továbbiakban: adóhatóság) részére. Az adóhatóság a díjfizetésre kötelezettet 
 nyilvántartásba veszi. 

 
(2) A távhőszolgáltató a közüzemi szerződés megszűnését vagy módosítását, 
 valamint a szerződést megszüntető fél adatait (tulajdonos neve, lakcíme, 
 székhelye, épület címe, képviselője) 15 napon belül bejelenti az adóhatóság 
 részére. 

 
(3) A más hőellátáshoz felhasznált energiahordozó fajtájáról és adott évi 
 mennyiségéről a díjfizetésre kötelezett a következő év március 15. napjáig, az 
 erre rendszeresített nyomtatványon szolgáltat adatot az adóhatóság részére. 

 
(4) A távhőszolgáltató az adott év távhő előállítására felhasznált tüzelőanyagainak 
 átlagos fajlagos széndioxid kibocsátási értékét a (3) bekezdésben megjelölt 
 időpontig közli az adóhatósággal. 
 

 
 
 
 

Eljárási szabályok 
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6.§ 

 
(1) A díjfizetési kötelezettség összegének megállapításával, kivetésével, 

nyilvántartásával, beszedésével és ellenőrzésével kapcsolatos elsőfokú 
hatósági feladatokat az önkormányzati adóhatóság látja el. 

 
(2) Az 5. § (2)-(4) bekezdése szerint közölt adatok alapján az adóhatóság április 

15-ig határozattal értesíti az alanyokat a díjfizetési kötelezettség összegéről. 
 
(3) A díjat a kötelezett május 15. napjáig köteles megfizetni az adóhatóság által 

megadott számla javára. Késedelmes teljesítés esetén az adózás rendje 
szerinti késedelmi pótlékot kell fizetni. 

 
(4) A díjfizetési kötelezettségre egyebekben az adózás rendjéről szóló törvény 

szabályait kell alkalmazni. 
 
 

 
Záró rendelkezések 

 
7.§ 

 
 
Ez a rendelet a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba.  
 
 
M i s k o l c, 2011. február 3. 
 
 
 
 
   Dr. Mihalecz Péter     Dr. Kriza Ákos 
           jegyző   polgármester 
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1.  melléklet a a széndioxidkibocsátás-különbözet utáni díjfizetési 
kötelezettségről szóló 1/2011. (II. 9.) önkormányzati rendelethez 

 
A széndioxid kibocsátás különbözete és a fizetendő díj számítása 

 
 
1. A széndioxid kibocsátás különbözetét (díjalap) a távhőszolgáltató adott 
hőmennyiségre jutó fajlagos széndioxid kibocsátási értékének és a más hőellátás 
során felhasznált tüzelőanyag 213/2006. (X. 27.) számú Kormányrendeletben (a 
továbbiakban: Kormányrendelet) rögzített fajlagos CO2 kibocsátási értékének 
különbözete adja az alábbiak szerint. 
 
1.1. A kötelezett a rendelet 5. § (3) bekezdése alapján adatot szolgáltat a felhasznált 
tüzelőanyag mennyiségéről "m3", illetve "kg" mértékegységben. 
 
1.2. Az éves tüzelőanyag felhasználás és a Kormányrendeletben meghatározott, az 
adott tüzelőanyaghoz tartozó feltüntetett fűtőérték szorzata képezi az ingatlan 
hőmennyiség-szükségletét. Az így kapott „MJ” (megajoule) értéket 1000-el osztva 
„GJ” értékre kell átszámítani a kerekítés szabályai szerint.  
 
1.3. Az adott tüzelőanyaghoz tartozó kibocsátási tényezőnek a 2. pont szerinti 
hőmennyiséggel való szorzata adja meg a kötelezett ingatlana által kibocsátott 
széndioxid éves értékét „kg” mértékegységben. 
 
1.4. Az adott évben távhő előállítására felhasznált tüzelőanyagok átlagos fajlagos 
széndioxid kibocsátási értékének a 2. pont szerinti hőmennyiség-értékkel való 
szorzata  adja meg az ingatlan kibocsátását kilogrammban távhőszolgáltatás 
igénybevétele esetén. 
 
2. Az 1.3. pont és az 1.4. pont alapján kiszámított értékek különbözete adja meg a 
díjfizetés alapját. Amennyiben az így kiszámított - kilogrammban kifejezett - 
különbözeti érték pozitív, a fizetendő díj összegét a különbözetnek a 15.-Ft/kg 
díjmértékkel való szorzata képezi; nulla, vagy negatív érték esetén nincs fizetendő 
díj. 


