A díjképzés szabályai
1. A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény ármegállapítással
kapcsolatos 57.§ - 57/D.§ - 57/F.§ 57/E.§ és 57/G.§-ainak előírásai:
57. § (1) A távhőszolgáltatás csatlakozási díjának megállapítása során az árak
megállapításáról szóló törvényt kell alkalmazni.
(2) A távhőszolgáltatónak értékesített távhő árát, valamint a lakossági felhasználónak és a külön
kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díját a költségekre, árakra, díjakra vonatkozó
összehasonlító elemzések felhasználásával, a következő szempontokra is figyelemmel kell
meghatározni:
a) ösztönöznie kell a távhő biztonságos és legkisebb költségű termelését és szolgáltatását, a
gazdálkodás hatékonyságának javítását, a kapacitások hatékony igénybevételét, a szolgáltatás
minőségének folyamatos javítását, valamint a távhővel való takarékosságot;
b) figyelembe kell venni a folyamatos termelés és a biztonságos szolgáltatás indokolt költségeit,
beleértve a szükséges tartalékkapacitáshoz kapcsolódó költségeket, a távhőtermelő létesítmény
bezárásával, elbontásával kapcsolatos környezetvédelmi kötelezettségek teljesítésének indokolt
költségeit, valamint a kapcsolt és a megújuló energiaforrással történő energiatermelés
kimutatható környezetvédelmi és gazdasági előnyeit;
c) a Hivatal által kiszabott bírság az árképzésnél költségnövelő tényezőként nem vehető
figyelembe.
(3) A távhőszolgáltatás csatlakozási díját külön jogszabályban meghatározott szempontok
szerint úgy kell meghatározni, hogy az a hatékonyan működő vállalkozó szükséges és
indokoltan felmerült ráfordításaira és a működéséhez szükséges nyereségre fedezetet
biztosítson, és a legkisebb költség elvének érvényre juttatása érdekében e vállalkozásokat
gazdálkodásuk hatékonyságának és az általuk nyújtott szolgáltatás minőségének folyamatos
javítására ösztönözze.
(4) Az engedélyes köteles nyilvántartási és elszámolási rendszerét úgy kialakítani, hogy az
megfeleljen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
törvényben előírtaknak, és tegye lehetővé az árak és díjak átláthatóságát.

57/D.§ (1) A távhőszolgáltatónak értékesített távhő árát, valamint a lakossági felhasználónak
és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás (fűtés és használati melegvíz) díját –
mint legmagasabb hatósági árat (a továbbiakban együtt: hatósági ár) –, a hatósági ár szerkezetét
és alkalmazási feltételeit a Hivatal javaslatának figyelembevételével a miniszter rendeletben
állapítja meg.

(2) A Hivatal az ármegállapítással, árváltozással és a távhőszolgáltatási támogatással
kapcsolatos javaslatát a miniszter részére minden év augusztus 31-ig küldi meg.
(3) A hatósági árat a miniszter a (2) bekezdés szerinti javaslat hiányában is megállapíthatja.
Ebben az esetben a miniszter megkeresheti a Hivatalt, hogy 90 napon belül tegye meg
javaslatát.
(5) Az engedélyes, illetve az értékesítő köteles a Hivatalnak minden olyan tájékoztatást és
adatot megadni, amely a Hivatal árelőkészítő tevékenységéhez szükséges. Az engedélyes,
illetve az értékesítő a Hivatal által megjelölt, 15 napnál nem rövidebb határidőn belül adja meg
tájékoztatását, illetve szolgáltat adatokat. Az értékesítő az adatszolgáltatással egyidejűleg
legalább a távhőárra és a távhőmennyiségre vonatkozó adatokat az érintett távhőszolgáltató
részére is megküldi.
(6) A földgáztüzelésen alapuló hőtermelési technológiát alkalmazó távhőtermelő – ideértve a
távhőtermelői engedéllyel rendelkező távhőszolgáltatót is – köteles minden év július 1-jéig a
következő gázévre vonatkozó földgáz beszerzési szerződést megkötni, és azt a Hivatal számára
megküldeni.
(7) Ha az engedélyes és az értékesítő az (5) bekezdésben foglalt határidőn belül nem nyújt
tájékoztatást, szolgáltat adatot vagy foglal állást, a Hivatal a tájékoztatás, adatszolgáltatás,
állásfoglalás hiányában is javaslatot tehet a miniszter részére.
57/E. § (1) A hatósági árnál magasabb árat a szerződésben érvényesen kikötni nem lehet. A
hatósági árat kell alkalmazni abban az esetben, ha a felek az árban nem állapodtak meg, vagy
ha jogszabály megsértésével más árban állapodtak meg.
(2) A hatósági ártól lefelé megkülönböztetés-mentesen, előre nyilvánosságra hozott módon
lehet eltérni.
(3) A hatósági árnak a szerződés megkötése után bekövetkező változása esetén a megváltozott
hatósági ár az érvényes szerződés részévé válik, a felek azonban az új ártól lefelé – közös
megegyezéssel – eltérhetnek.
(4) E § alkalmazásában szerződés alatt az értékesítő és a távhőszolgáltató közötti szerződést,
valamint a távhőszolgáltató által a lakossági felhasználóval vagy a külön kezelt intézménnyel
kötött közszolgáltatási szerződést kell érteni.
57/F.§ Távhőszolgáltatási támogatásban részesülhet az e törvény felhatalmazása alapján
kiadott miniszteri rendeletben meghatározottaknak megfelelő távhőszolgáltató és külön kezelt
intézmény.
57/G.§ E törvénynek az egyes közszolgáltatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi
XLI. törvénnyel megállapított 44. § (5) bekezdését első alkalommal a 2015. január 1-jétől
elszámolt időszakot is tartalmazó számlák tekintetében kell alkalmazni.

2. Díjmegállapítás
2.1. A lakossági felhasználók és a külön kezelt intézmények részére alkalmazott
távhőszolgáltatási díjak megállapításának szabályai:
A lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás (fűtés és
használati melegvíz) díját - mint legmagasabb hatósági árat - (a továbbiakban együtt: ár) és
azok szerkezetét a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal javaslatának
figyelembevételével az energiapolitikáért felelős miniszter rendeletben állapítja meg (Tszt.
57/D.§ (1) bekezdés).
2.2. A távhőszolgáltatási csatlakozási díj megállapításának szabályai
Az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény melléklete „I. Legmagasabb ár”
pontjának „B) Szolgáltatások” alpontjában 40.30.90.0 SZTJ szám alatt szereplő
„Távhőszolgáltatás csatlakozási díját” a települési önkormányzat – fővárosban a Fővárosi
Önkormányzat – képviselő-testülete külön törvényben meghatározottak szerint rendeletben
állapítja meg.
2.3. A nem lakossági felhasználók részére alkalmazott távhőszolgáltatási díjak
A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény megkülönbözteti a lakossági felhasználót
a külön kezelt intézményt és az egyéb felhasználót is.
lakossági felhasználó: a lakóépület és a vegyes célra használt épület tulajdonosa,
tulajdonosainak közössége, épületrészenkénti hőmennyiségmérés esetén az egyes épületrészek
tulajdonosa, valamint a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó
természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló törvény alapján a Nemzeti
Eszközkezelő Zrt. által megvásárolt lakóingatlan bérlője;
külön kezelt intézmény: egyéb felhasználók közül a központi költségvetési szerv, a központi
költségvetési szerv költségvetési intézménye, a helyi önkormányzat, a helyi önkormányzat
költségvetési intézménye, valamint a normatív állami támogatásban részesülő, közfeladatot
ellátó, nem nyereség- és vagyonszerzési célt szolgáló egyéb intézmény
egyéb felhasználó: a lakossági felhasználók között nem említett épület, építmény tulajdonosa,
tulajdonosainak közössége, épületrészenkénti hőmennyiségmérés esetén az egyes épületrészek
tulajdonosa
Az egyéb felhasználók a szolgáltatóval egyedi közszolgáltatási szerződést kötnek. Az egyéb
felhasználók esetében a Miskolc Megyei Jogú Város területén végzett távhőszolgáltatásról,
annak díjáról, valamint a díjalkalmazási és díjfizetési feltételekről szóló Miskolc Megyei Jogú
Város Önkormányzata Közgyűlésének 39/2017 (XII.5.) önkormányzati rendeletének
(továbbiakban: Rendelet) értelmében meghatározott áralkalmazási feltételeket és annak
megfelelően képzett díjakat kell alkalmazni.

A Rendelet értelmében:
55.§ (1) A távhőszolgáltatást igénybevevő felhasználónak, díjfizetőnek:
a) szolgáltatói alapdíjat,
b) mérés alapján történő fűtési hőmennyiség elszámolás esetén a kazánházban,
hőközpontban, hőfogadóban mért hőmennyiségért hődíjat,
c) mérés alapján történő használati meleg víz hőmennyiség elszámolás esetén a
kazánházban, hőközpontban, hőfogadóban mért hőmennyiségért hődíjat,
d) a használati hidegvíz felmelegítésért a felhasználási helyen felszerelt hiteles vízmérőn
mért fogyasztási adatai alapján felmelegítési díjat
kell fizetni.
(2) A felmelegítési díj a felhasznált hidegvíz mennyiség díját nem tartalmazza.
(3) Az (1) bekezdés szerint fizetendő legmagasabb hatósági díjakat a miniszteri rendeletben
rögzítettek szerint kell alkalmazni, a már megkötött közszolgáltatási szerződések esetében is.
(4) Amennyiben a felhasználó, aki vállalja, hogy a Szolgáltatóval olyan közszolgáltatási
szerződést köt, melynek értelmében az alapdíj és épület hőfelhasználásának elszámolása nem
az egyéni tulajdonosoknak külön-külön kiállított számlával, hanem a tulajdonosok közössége,
mint felhasználó részére egy számla kibocsátásával történik, díjkedvezményre jogosult,
melynek mértékét az Üzletszabályzat tartalmazza.
56.§ (1) Az alapdíj a távhőszolgáltatás folyamatos igénybevételének lehetőségéért és a
távhőszolgáltatás igénybevételéért fizetendő, egy légköbméter (lm3) vagy egy megawatt (MW)
egységre megállapított éves díj.
(2) Az alapdíjat a lakossági felhasználónak a használatában lévő helyiségek – a közös
használatú helyiségek légtérfogata figyelmen kívül hagyásával megállapított – légtérfogata után
kell megfizetni (Ft/légköbméter/év).
(3) Az alapdíjból a felhasználót az Üzletszabályzatban meghatározott mértékű kedvezmény
illeti meg, ha a hőközpont a felhasználó tulajdonában, kezelésében és üzemeltetésében áll.
(4) Az egyéb felhasználók és külön kezelt intézmények az általuk használt helyiségek
légtérfogata (Ft/lm3/év), vagy a Szolgáltatóval kötött szerződésben meghatározott legnagyobb
hőteljesítmény (Ft/MW/év) után fizetnek. A lekötött hőteljesítményt a közszolgáltatási
szerződésben kell meghatározni.
57.§ (1) Fűtési hődíj:
a) Lakossági felhasználók és külön kezelt intézmények esetén a felhasználó által vételezett,
méréssel, gigajoule-ban meghatározott hőmennyiség és a miniszteri rendelet szerint
megállapított díjtétel (Ft/GJ) szorzata.

b) Egyéb felhasználók esetén a felhasználó által vételezett, méréssel, gigajoule-ban
meghatározott hőmennyiség és a Szolgáltató által alkalmazott díjtétel (Ft/GJ) szorzata.
(2) A használati hidegvíz felmelegítési díja:
a) Lakossági felhasználók és külön kezelt intézmények esetén a felhasználó által vételezett,
méréssel, köbméterben meghatározott, felmelegített használati hidegvíz mennyisége és a
miniszteri rendelet szerint megállapított díjtétel (Ft/m3) szorzata. A felmelegítési díj a
felhasznált hidegvíz díját nem tartalmazza.
b) Egyéb felhasználók esetén a felhasználó által vételezett, méréssel, köbméterben
meghatározott, felmelegített használati hidegvíz mennyisége és a Szolgáltató által alkalmazott
díjtétel (Ft/m3) szorzata.
(3) Hőmennyiségmérés alapján történő használati melegvíz díja:
a) Lakossági felhasználók és külön kezelt intézmények esetén a hőközpontban, hőfogadóban
mért használati melegvíz hőmennyiség felhasználási helyre felosztott hőmennyisége és a
miniszteri rendelet szerint megállapított díjtétel (Ft/GJ) szorzata.
b) Egyéb felhasználók esetén a hőközpontban, hőfogadóban mért használati melegvíz
hőmennyiség felhasználási helyre felosztott hőmennyisége és a Szolgáltató által alkalmazott
díjtétel (Ft/GJ) szorzata.
(4) Az (1) és (3) bekezdés szerinti mérés a szolgáltatói vagy felhasználói hőközpontban, a (2)
bekezdés szerinti mérés a felhasználási helyen, valamint e bekezdés szerinti mérés
elszámolása mérésügyi hatóság által hitelesített mérővel történik.
Az egyéb felhasználókra vonatkozó díjtételeket és az árváltozást a távhőszolgáltató legalább 15
nappal megelőzően honlapján közzéteszi, és az új díjakat tartalmazó első számla kibocsátásával
egy időben a felhasználókat, díjfizetőket tájékoztatja.

