Baj Község Önkormányzati Képviselőtestület
10/2003.(VII.1.) sz. rendelete
a távhőszolgáltatásról
Baj község Képviselőtestülete a távhőszolgáltatásról szóló 1998. évi XVIII.tv. (Tszt) 53. § (8)
bekezdés e) pontjában e törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtására kapott felhatalmazása
alapján a következő rendeletet alkotja:

I. Fejezet
A rendelet hatálya
1.§
A rendelet hatálya kiterjed Baj közigazgatási területén lévő hőtermelő, hőszolgáltató
létesítményekre, ezek működési engedéllyel rendelkező üzemeltetőjére /engedélyes), valamint
az engedélyes és a fogyasztók közötti jogviszonyra.
II. Fejezet
Értelmező rendelkezések
2.§
E rendelet alkalmazásában a Tszt.3. § (1) bekezdésében, valamint a végrehajtásról szóló
1/1999.(I.1.) Kormány rendelet 2.sz. mellékletének (továbbiakban: TKSZ) 2. §-ában
meghatározott fogalmakból következően:
a) használati melegvíz szolgáltatás: a távhőszolgáltató nevén nyilvántartott vízmérőn
mért, a hőközpontban felmelegített – jogszabályban, távhőszolgáltatási közüzemi
szerződésben, vagy egyéb szerződésben foglaltaknak megfelelő hőmérsékletű –
melegvíz szolgáltatása;
b) mérőhely: a fogyasztói hőközpontnak, a hőfogadó állomásnak, illetve a fogyasztói
vezetékhálózatnak Szolgáltató Üzletszabályzatának előírásai szerint létesített azon
része, ahol a vételezett távhő-, valamint használati melegvíz mérése és fogyasztónak
való eladása történik.
c) elszámoló mérő: a mérőhelyen elszámolási céllal elhelyezett, az Országos Mérésügyi
Hivatal (továbbiakban: OMH) által hitelesített mérő
d) költség megosztás: a fűtési hődíj költségek szétosztása a fogyasztói közösség tagjai
között a fogyasztói közösség által elfogadott eszköz, illetve módszer szerint.
e) fűtött légtérfogat: azon helyiségek légtérfogatának összege, amelyekben hőleadó, vagy
a szomszédos helyiségekből átáramló hő biztosítja a mindenkori előírásnak (jelenleg
az MSZ 04-140/2.) megfelelő hőmérsékletet.
A helyiségek légtérfogatának meghatározásánál:
- alapterületként a vakolt falsíkok közötti, valamint a beépített szekrények által
elfoglalt területet kell figyelembe venni,
- nem vehetők figyelembe a falsíkon kívül eső területek, valamint a falsíkból kiugró
falpillérek által elfoglalt területek, ha azok alapterülete 0,5m2-nél kisebb,

-

-

nem vehető figyelembe az éléskamra (kamraszekrény), valamint a lakás (helyiség)
légterének a közművezetékeket védő burkolat mögötti része,
a fürdőszoba légterének csak 60 %-a vehető figyelembe, ha az előírt hőmérsékletet
műszaki tervek alapján kiegészítő fűtés (pl.: villamos, vagy gáz hősugárzó)
biztosítja,
nem vehetők figyelembe azon helyiségek légterei, amelyek a lakóközösség
kizárólagos közösség használatában vannak.

f) fűtött alapterület: az e) pontban részletezettek szerinti helyiségek alapterületeinek
összege.
g) fűtési időszak: október 15. és a következő év április 15-e közötti időszak.
h) pótfűtési időszak: a fűtési időszakot megelőző szeptember 15. és október 14. illetve a
következő év április 16. és május 15. közötti időszak.
i) méretlen időszak: az az időszak, amikor az elszámoló mérő bármely okból, de nem a
szolgáltatás hiányára visszavezethetően, alkalmatlan a vételezett mennyiség mérésére.
j) engedély nélküli vételezés: ha fogyasztó előzetes bejelentés és/vagy a szolgáltató
hozzájárulása nélkül méretlenül távhőt, vagy használati meleg vizet vételez.
Fogyasztó és Szolgáltató jogviszonya
3.§
A távhőszolgáltató a fogyasztói hőközpontban, a több épület távhőellátását szolgáló
szolgáltatói hőközpomthoz tartozó hőfogadóállomáson (a továbbiakban együtt: átvevő
állomás) a szolgáltatott távhő mennyiséget mérni és a szerint elszámolni köteles.
Szüneteltetés, korlátozás
4.§
(1)Távhőszolgáltató a terv szerinti, távhőfogyasztó az előre tervezhető karbantartási munkákat
évente május 25. és augusztus 21. közötti időszakban köteles elvégezni. A munkálatok
megkezdéséről és várható befejezéséről távhőszolgáltató és távhőfogyasztó 8 nappal
megelőzően egymást tájékoztatni köteles.
(2) A távhőszolgáltató köteles az előre tervezhető karbantartás ütemezését a helyi napilapban
megkezdésük előtt legalább 8 nappal közzétenni.
(3)A távhőszolgáltatás szünetelését eredményező váratlan meghibásodásról távhőfogyasztó és
távhőszolgáltató egymást haladéktalanul tájékoztatni köteles. A hibát a műszakilag lehetséges
legrövidebb időn belül meg kell szüntetni.
5.§
(1)A Tszt. 38. §-ának (1) bekezdése szerinti – a távhőszolgáltatás korlátozására okot
szolgáltató kormánydöntés után – a távhőszolgáltatás korlátozását – ha az más eszközökkel
nem akadályozható meg és az önkéntes korlátozás sem eredményes – Baj Község Képviselő
testülete rendeli el. A korlátozás elrendeléséről távhőszolgáltató értesíti a fogyasztókat.

(2 A korlátozással elérni kívánt fogyasztói csúcsterhelés-csökkentés érdekében – a fogyasztói
távhő felhasználási-érdek figyelembe vételével – a távhőszolgáltatónak korlátozási
fokozatokat kell meghatároznia és a korlátozási sorrendtervezetet annak szem előtt tartásával
kell elkészítenie. A korlátozási fokozatokat úgy kell kialakítani, hogy a korlátozással a lehető
legkisebb kár keletkezzék.
(3)A távhőszolgáltató a korlátozási sorrend-tervezetet úgy köteles elkészíteni, hogy a
korlátozással elérhető legyen a fogyasztói csúcsterhelés legalább 25 %-kal történő
csökkentése.
(4)A korlátozási fokozat elkészítéséhez a távhőszolgáltató a fogyasztóktól adatokat kérhet. Az
adatot nem szolgáltató fogyasztót a távhőszolgáltató a legnagyobb korlátozási fokozatba
sorolhatja be.
(5)A legenyhébb korlátozási fokozatba kell sorolni azokat a fogyasztókat, akik műszaki
berendezéseiket úgy alakítják ki, hogy a fogyasztói korlátozás miatt a legkisebb káruk
keletkezzen.
6.§
(1) A korlátozási fokozatok figyelembe vételével a távhőszolgáltató által elkészített
korlátozási sorrendtervezetet a korlátozással érintett fogyasztók rendelkezésére bocsátja, akik
ahhoz 15 napon belül a saját korlátozási fokozatuk és a korlátozási sorrendtervezetben
elfoglalt helyük vonatkozásában véleményt nyilváníthatnak.
(2) A korlátozási sorrendtervezet elkészítésénél a Tszt. 38.§-ának (3) bekezdésében és a
Tszt.vhr. 19.§-ának (3) bekezdésében foglaltak az irányadóak. A korlátozási sorrendtervezet
elkészítésénél a fogyasztói véleményekre tekintettel kell lenni.
(3) A távhőszolgáltatási sorrendtervezet elkészítésénél figyelemmel kell lenni a távhőtermelőt
érintő korlátozásra is.
7.§
(1) A korlátozási sorrendtervezetet és a távhőszolgáltató által el nem fogadott fogyasztói
véleményeket Baj Község Önkormányzat Képviselőtestületéhez kell benyújtani, aki dönt az el
nem fogadott vélemények tekintetében és azt követően a korlátozási sorrend végleges
tervezetét jóváhagyja.
A megállapított korlátozási sorrendről a fogyasztókat a távhőszolgáltató tájékoztatja.
(2) A korlátozási sorrendre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni minden olyan esetben,
amikor szolgáltató oldalán jelentkező okból szolgáltató a szerződéses kötelezettségét nem
tudja teljesíteni.
Közüzemi szerződés
8.§

(1) A mérés szerinti távhőszolgáltatásra szóló általános közüzemi szerződés a Tszt.40.§ (5)
szerinti megállapodás aláírásával jön létre. Megállapodás hiányában a jelen rendeletben
megfogalmazott előírások szerint kell szolgáltatni és elszámolni.
(2) Szolgáltatói hőközpontból, illetve hőfogadó állomásról több épületet együttesen kiszolgáló
hőellátás esetén, ha az épületek egyikében sincs hőfogadó állomás, illetve több épületnek
olyan közös fűtési rendszere van, amely szétválasztás nélkül külön nem mérhető, csak a
hőközponti, illetve hőfogadó állomási hőmennyiségmérés lehet az elszámolás alapja. A
közüzemi szerződés ebben az esetben is az (1) bekezdésben meghatározott módon jön létre.
(3) Amennyiben az érdekeltek a hőközpontban, hőfogadóban mért hőmennyiség
megosztásában nem tudnak megállapodni, a fűtési hőt és a fizetendő díjat fogyasztási helyek
légköbméter-arányában kell megosztani és kiegyenlíteni.
9.§
(1)A hőszolgáltatást igénybevevő személyében bekövetkezett változást az ezt követő 15
napon belül kell a régi (elhalálozás esetén az örökösnek) és az új igénybevevőnek írásban
bejelenteni a távhőszolgáltató felé. A változás tényét hitelt érdemlő módon igazolni kell.
(2) Amennyiben a felek a távhőszolgáltatás díjának megfizetésére vonatkozóan egymás között
nem rendelkeztek, illetőleg a bejelentési határidőt elmulasztották, a szolgáltató a bejelentést
követő hónap első napjától számláz az új igénybevevőnek.
(3) Két elszámolási időszak között bekövetkező igénybevevő változás esetén tényleges mérési
adat hiányában a régi igénybevevővel a fűtés szolgáltatás elszámolására nem kerül sor. A
változást követően esedékes elszámoláskor az új igénybevevő válik az elszámolás
jogosultjává és kötelezettjévé.
(4) A fogyasztó a számla ellen a szolgáltatónál a Ptk. 324.§-a szerinti öt éves elévülési
határidőn belül élhet kifogással. A kifogásnak a díj megfizetésére halasztó hatálya nincs.
(5) Amennyiben a kifogás alapján a fogyasztónak visszatérítés jár, vagy befizetési
kötelezettsége keletkezik, úgy az legfeljebb a kifogás benyújtását megelőző 6 hónapra
visszamenőlegesen számolható el.
(6) A távhőszolgáltató köteles a kifogást megvizsgálni és annak eredményéről a fogyasztót – a
kifogás kézhezvételétől számított harminc napon belül – értesíteni.
(7) Ha a fogyasztó a díjfizetés alapjául szolgáló helyiség légtérfogatának, vagy
alapterületének mértékét kifogásolja, a szolgáltató köteles ellenőrző mérést végeztetni. Ha az
ellenőrző mérés alapján a számlázás adataiban korrekciót kell végrehajtani, annak
visszamenőleges hatálya nincs. Az új számlázási adatokat a mérést követő hónap első napjától
kell érvényesíteni.
(8) Ha az ellenőrző mérés értékelését követően a számlázási adatok módosítására nincs
szükség, a felmérés összes költsége a fogyasztót terheli, azt köteles a szolgáltatónak
megtéríteni.
(9) Nem hárítható közvetlenül a lakást használó terhére
- a közös használatra szolgáló helyiségekre jutó alapdíj és hődíj,

-

más fogyasztó által használt helyiségekre jutó alapdíj és hődíj, valamint a fűtési és
használati melegvíz díja.
A távhőszolgáltatás teljesítése
10.§

A távhőszolgáltatási közüzemi szerződés alapján a távhőszolgáltatás lehet:
a) fűtési célú távhőszolgáltatás
b) használati melegvíz szolgáltatás.
11.§
(1) A távhőszolgáltató a közüzemi szerződés alapján olyan mennyiségű távhőt köteles
szolgáltatni a teljesítési helyen, amennyi szükséges a távhőszolgáltatás távhőigényének
kielégítéséhez. Szerződés hiányában az MSZ 04-140/2. előírásai irányadók.
Szolgáltató a megfelelő szolgáltatási minőséget a fogyasztói rendezés megléte és megfelelő
műszaki állapota esetén biztosítja.
(2) A melegvíz szolgáltatás teljesítettnek tekinthető, ha – fogyasztói berendezés megléte és
megfelelő műszaki állapot esetén – a melegvíz hőmérséklete a 400C –ot a kifolyócsapnál
eléri.
III. Fejezet
Szolgáltatott távhő elszámolása és a díjalkalmazási feltételek
Mért lakossági és egyéb fogyasztók
12.§
(1) A szolgáltatás után fizetendő alapdíj a fogyasztói hely fűtött légtere, a fűtési hő a
hőközponti hőmennyiségmérő alapján kerül meghatározásra és havonta kiszámlázásra.
(2) A melegvízfogyasztás az egyedi melegvízmérő alapján az általános szabályok szerint
kerül kiszámlázásra.
(3) Amennyiben egy hőközpontról több fogyasztó mérés szerint számol el a fűtési díj
elszámolása – más megállapodás hiányában – az egyes fogyasztói helyek (fűtött)
légtérfogatának arányában történik.
13.§
(1) Hőközponti, vagy hőfogadói mérés esetén fogyasztónak a lakóépület tulajdonosa, a
társasház, illetve a közös tulajdonban lévő épület tulajdonosi közössége tekinthető, aki a
szolgáltatás helyét, mértékét és tartamát, a mért távhő és díja épületrészenkénti megosztását és
kiegyenlítésének módját az érdekeltek megállapodása alapján meghatározza.
(2) Felek megállapodásának ki kell terjednie a távhőszolgáltatás díja kiegyenlítőjére
(díjfizető) is.

(3) Az érdekeltek megállapodásának hiányában a távhőszolgáltató a hőközpontban, vagy a
hőfogadóban mért és elfogyasztott hőmennyiséget az egyes fogyasztási helyek fűtött
légtérfogata alapján osztja fel és számlázza ki, külön díj felszámítása nélkül.
14.§
(1) Az érdekeltek megállapodása hiányában mérés szerinti elszámolás esetén a fűtés
szolgáltatás után fizetendő alapdíj a fogyasztói hely fűtött légtere alapján kerül
meghatározásra és havonta kiszámlázásra.
(2) A fűtési hődíj az előző fűtési időszak tényleges, ennek hiányában a tervezett hőmennyiség
felhasználás alapján előlegként kerül havonta kiszámlázásra.
(3) A hőközpontban vagy hőfogadóban mért ténylegesen felhasznált fűtési hőmennyiség
elszámolására évente legalább egy alkalommal kerül sor legkésőbb az év július 31 napjáig.
Használati melegvíz szolgáltatás elszámolása
15.§
(1) A távhőszolgáltatás díjképzési előírásait jelen rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.
(2)1
(3) A távhőszolgáltató az ÉDV RT-vel ivóvíz minőségű víz szolgáltatására kötött
megállapodás alapján jogosult a használati melegvíz készítéséhez felhasznált (felmelegített)
hidegvíz víz- és csatornadíját a melegvízdíjtól elkülönítetten, a mindenkori érvényes víz és
csatornahasználati díjak (hatósági ár) szerinti egységáron számlázni, és a fogyasztótól
beszedni.
(4) A községi távhőszolgáltatásban bekapcsolt távfűtött ingatlanokban fogyasztott használati
melegvíz mennyiségét az épületrészekbe felszerelt melegvízmérővel kell megállapítani.
(5) Amennyiben a fogyasztó bejelenti igényét a melegvízmérő beszerelésére, a használati
melegvíz mérés szerinti elszámolására, az erre vonatkozó szerződést a távhőszolgáltatóval
megköti, a távhőszolgáltató – az igénybejelentéstől számított 1 hónapon belűl – köteles
felszerelni részére a melegvíz mellékmérőt.
(6) Az egyes fogyasztói helyek (lakások, épületrészek, stb) használati melegvíz fogyasztását
mérő melegvízmérők beszerelésének, hitelesítésének (kiszállás, csere, plombálás) díja a
szolgáltatót terheli.
(7) Az új mérőhelyek kialakításának költsége a fogyasztót terheli, melyet a távhőszolgáltató –
szerződésben rögzített biztosíték mellett – megelőlegez. A megelőlegezett költség
megfizetésének feltételeit, módját és határidejét szerződésben kell rögzíteni.
A kedvezmény igénybevételére ugyanazon fogyasztói helyen, ugyanazon fogyasztó csak egy
esetben jogosult.
1
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(8) Új használati melegvízmérők felszerelésekor, cseréjekor és hitelesítésekor – vízszintes
beszerelés melletti – B pontossági osztályú óracserét kell végrehajtani.
Az első szolgáltatói hitelesítést követően a távhőszolgáltató csak az általa megjelölt típusú és
az általa előírtak szerint beszerelt melegvízmérők alapján köteles a mérés szerinti
elszámolásra.
(9) A szolgáltató költségén beszerelt illetve hitelesítési idő lejártát követően lecserélt új
melegvíz mellékmérők a szolgáltató tulajdonát képezik, a régi vízmérő a Fogyasztót illeti.
16.§
(1) Az épületrész valamennyi melegvíz kifolyó csapját megelőző vezetékszakaszon
szakszerűen felszerelt hiteles melegvízmérővel rendelkező fogyasztói helyekre a melegvízdíj,
a víz- és csatornadíj számlázás az előző elszámolási időszak fogyasztási átlagával történik. A
fogyasztó a vízátlagot írásban módosíthatja.
(2) Mérés szerint elszámoló fogyasztók esetében, ha bármely okból az előző időszaki
fogyasztási átlag nem áll rendelkezésre – más megállapodás hiányában – a következő
elszámolásig, fogyasztói helyenként – községi átlagfogyasztásnak megfelelő – 4 vízm3/hó
fogyasztást kell számlázni.
(3) Az épületrészekbe felszerelt melegvíz mérőket a szolgáltató évente köteles leolvasni,
ellenőrizni és elszámolni a ténylegesen mért melegvíz mennyiség (m3) alapján.
17.§
(1) A melegvízmérők beszerelése, leolvasása, ellenőrzése, cseréje, hitelesítése, javítása, a
szolgáltatás megszüntetése érdekében a szolgáltató vagy megbízottja épületbe, épületrészbe
való bejutását a fogyasztó köteles biztosítani. Fogyasztó ezen kötelezettsége megszegése
esetén Szolgáltató jogosult a Ptk. szabályai szerinti birtokvédelmi eljárás keretében
Fogyasztót ennek tűrésére kötelezni, felmerült költsége és kára megtérítését kérni.
(2) Ha a hiteles melegvízmérő szerint elszámoló fogyasztó a mérőeszközt szándékosan vagy
vétkes gondatlansággal megrongálja, a mérőeszköz sérülését, üzemképtelenségét a
távhőszolgáltatónak nem jelenti be, vagy a mérőeszköz befolyásolásával, megkerülésével
melegvizet vételez (szabályozatlan vételezés), a szolgáltató jogosult az önkormányzati
rendeletben meghatározott felemelt díjat érvényesíteni, a használati melegvíz szolgáltatást
megszűntetni, felmerült kárát megtéríttetni.
(3) A szolgáltató tulajdonát képező melegvíz mérő fogyasztónak felróható okból történő
leszerelése, cseréje, meghibásodása esetén a Fogyasztónak a melegvízmérő beszerelésének
hitelesítésének teljes költségét meg kell fizetnie a Szolgáltató részére, egyidejűleg a 25. § (5)
bekezdés szerint megelőlegezett mérőhely kialakítás költsége egy összegben esedékessé és a
kölcsön nyújtásának időpontjára visszamenőlegesen kamatterhessé válik.
(4) A távhőszolgáltató a melegvíz-szolgáltatás fenntartására nem köteles, amennyiben
- Az (1) – (2) bekezdésben foglalt kötelezettségeknek Fogyasztónak felróható okból
nem tud eleget tenni,
- A fogyasztó szerződésszegése miatt szolgáltató jogosulttá vált a szolgáltatás
felfüggesztésére, vagy a közüzemi szerződés felmondására.

(5) A használati melegvíz szolgáltatás igénybevétele csak mérés szerinti elszámolás alapján
lehetséges. Amennyiben a fogyasztó méretlenül vételez, a mérés feltételeit nem teremti meg,
vagy annak megteremtését szándékosan megakadályozza, úgy részére fogyasztói helyenként –
az átlagfogyasztásnak megfelelő – 4 vízm3/hó fogyasztást kell leszámlázni a melegvízdíj, vízés csatornadíj kétszeres mértékű díjának megfelelő tarifával.
Díjvisszatérítés
18.§
(1) Ha a távhőszolgáltató a szerződésben vagy helyi önkormányzati rendeletben vállalt
paramétereket 8 óránál hosszabb időtartamon át neki felróhatóan nem szolgáltatja, esetenként
az éves alapdíj 1/6 részének visszatérítésére köteles.
(2) Ha a szolgáltatónak felróható okból a melegvíz hőmérséklete a kifolyócsapnál mérve 35 –
39 0C, akkor a fogyasztót a csökkent mértékű szolgáltatás időtartamára 0C –ént 20% mértékű
hődíjvisszatérítés illeti, mely a melegvíz alap és hődíj 100%-a lehet.
Szabályozatlan vételezés
19. §
(1) Ha a mérés szerint elszámoló fogyasztó a mérőeszközt szándékosan, vagy vétkes
gondatlansággal
megrongálja,
a
mérőeszköz
sérülését,
üzemképtelenségét
a
távhőszolgáltatónak nem jelenti be, vagy a mérőeszköz befolyásolásával, megkerülésével
távhőt vételez, a szolgáltató a szolgáltatási alapdíja kétszeresére felemelt értéket (felemelt díj)
jogosult érvényesíteni.
(2) Ha a fogyasztó a korlátozási rendelkezéseknek nem tesz eleget, a szolgáltató a szolgáltatás
alapdíja kétszeresére felemelt értéket (felemelt díj) jogosult érvényesíteni.
Vegyes és záró rendelkezések
20.§
(1) Ez a rendelet 2003. év július 1. napján lép hatályba, egyidejűleg a 14/2001./VIII.l./ ÖKT.
sz., valamint 19/2001./XI.26./ és a 10/2002./XII.1./ ÖKT. sz. rendeletekkel módosított és
kiegészített 7/1992./XI.9./ sz. ÖKT. sz. rendelet hatályát veszti.
(2) A rendelet kihirdetéséről a községháza épületében elhelyezett hirdetőtáblán történő
értesítés kifüggesztésével a jegyző gondoskodik.
Baj, 2003.június 25.

Schunder Tibor sk.
polgármester
Kihirdetve:
Baj, 2003.július 1.

dr.Oláh Tiborné sk.
jegyző

dr.Oláh Tiborné sk.
jegyző
1. sz. melléklet
Díjképzési előírások
a Tszt. 41. § alapján
A díjmódosítási kérelem benyújtása és elbírálása
A díjképzés alapelvét a Tszt. VII. fejezet 52. § határozza meg
A távhőszolgáltatás díjtételeinek árhatósági megállapítására vonatkozó előterjesztést a
távhőszolgáltató a Tszt előírásainak figyelembevételével
- szöveges ismertetés és indoklás
- javasolt díjak
részletezésben nyújtja b e az Önkormányzat Polgármestere részére.
A távhőszolgáltatási díjkérelem az adott gazdálkodási év január 1. – december 31. közötti
időszakra vonatkozó éves díjtétel, amelynek előterjesztését 60 nappal korábban, a tárgyévet
megelőző november 01 – ig be kell nyújtani.
Évközi díjmódosítási kérelem benyújtására a hőszolgáltatás területén és a megállapított díjak
költségelemeiben jelentkező, előre nem tervezhető változások – pl: hőszolgáltatási fogyasztói
terület módosulása, hatósági árak évközi változásai, tervezett mértéken túli inflációs hatások,
stb. esetében kerülhet sor, amennyiben ezek hatása a végfelhasználói árakban 1 %-ot
meghaladó mértékű.
Az évközi díjmódosítási kérelem elbírálásának időtartama a benyújtástól számított 30 nap.
Ebben az esetben a távhőszolgáltatónak a változások ismertetését és indoklását kell bemutatni
az előterjesztésben.
A távhőszolgáltatási díjak tartalma
1.Az alapdíj
a.) a távhőszolgáltató saját hőtermelő létesítményének tüzelőanyag nélküli üzemeltetési és
karbantartási költségéből;
b.) a távhőszolgáltatás egyéb eszközeinek (pl: távhővezetékének és tartozékainak az általa
üzemeltetett átvevő állomásoknak, üzemi és egyéb épületeinek az üzemeltetési és
karbantartási összegéből;
c.) a gáz alapdíjából;
d.) az üzemeltetés és fenntartás során szükségszerűen elfolyt vízdíjból;
e.) gázfelhasználás nélküli költségekre számított 3% nyereségből;
f.) használati melegvíz mérők hitelesítésének, cseréjének, javításának költségeiből áll
2.A hődíj (fűtési és melegvíz hődíj)
a.) vásárolt tüzelőanyag (gáz) felhasználás költségéből
b.) a számítással meghatározott hőveszteségből áll

Díjtételek

Fűtési hődíj: A termelt hőenergia költsége megnövelve a hálózati hőveszteséggel, mely 2003.
évtől méréssel határozható meg. Mértékegysége: Ft/GJ
HMV hődíj: Egy m3 melegvíz előállításához elhasznált hőenergia költsége. Mértékegysége:
Ft/m3
Fűtési és melegvíz alapdíj: A fogyasztási hely fűtött légtere alapján kerül meghatározásra.
Mértékegysége: Ft/lm3
Díjtételek oszthatósági és kerekítési szabályai: A megállapított hatósági díjak ÁFA nélküli
értékek.

