A díjképzés szabályai 2011.IV.15-től
1. A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény ármegállapítással
kapcsolatos, 57. – 57/A. – 57/B. és 57/D §-ainak előírásai:
57.§
(1) A távhő legmagasabb hatósági árának megállapításával kapcsolatos szabályokat az árak
megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény (a továbbiakban: Ámt.) tartalmazza.
(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.
(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 Ámt.-ben és a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok
nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényben előírtaknak, és tegye lehetővé az árak és
díjak átláthatóságát.
57/A. §
(1) A távhőszolgáltatás
kezdeményezi.

csatlakozási

díjának

megváltoztatását

a

távhőszolgáltató

(2) A távhőszolgáltató az (1) bekezdés szerinti kezdeményezésében köteles részletesen és
teljes körűen alátámasztani, hogy – az 57. § (3) bekezdésében meghatározottakra tekintettel
– az adott díj megváltoztatását mely körülmények és milyen mértékben indokolják.
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(3) A távhőszolgáltató az (1) bekezdés szerinti kezdeményezést a Hivatalnak megküldi,
amely közigazgatási hatósági eljárás keretében harminc napon belül dönt arról, hogy a díj a
távhőszolgáltató által alátámasztott megváltozása esetén megfelel-e az 57. § (3)
bekezdésében meghatározott követelményeknek. A Hivatal eljárásáért igazgatási
szolgáltatási díjat kell fizetni.
(4) A (3) bekezdésben meghatározott eljárás során ügyfélnek minősül
a) a távhőszolgáltató,
b) a távhőszolgáltatás csatlakozási díjával összefüggésben díjmegállapítási hatáskörrel
rendelkező helyi önkormányzat.
(5) A távhőszolgáltató a kezdeményezését a Hivatalnak a (3) bekezdésben meghatározott
tárgyú jogerős határozatával együtt küldi meg a díjmegállapítási hatáskörrel rendelkező helyi
önkormányzatnak.
(6) A kezdeményezést és a Hivatal határozatát az önkormányzat képviselő-testülete a
díjmegállapítás előtt 5 nappal köteles a honlapján, ennek hiányában a helyben szokásos
módon közzétenni.
(7) A helyi önkormányzat a távhőszolgáltatás csatlakozási díját megállapító rendeletét a
távhőszolgáltató olyan kezdeményezésével azonos tartalommal adhatja ki, amelyről a
Hivatal jogerős határozatban megállapította, hogy az megfelel az 57. § (3) bekezdésében
meghatározott követelményeknek. E rendelkezés nem akadálya annak, hogy a
távhőszolgáltatás csatlakozási díját a helyi önkormányzat úgy határozza meg, hogy az
alacsonyabb legyen, mint a távhőszolgáltató kezdeményezésében foglaltak alkalmazásával
érvényesítendő ár.
(8) Ha a Hivatal az ügyintézési határidőn belül nem hoz határozatot, akkor a helyi
önkormányzat a távhőszolgáltatás csatlakozási díját megállapító rendeletét a
távhőszolgáltató kezdeményezésével azonos tartalommal kiadhatja.
57/B. §
(1) A Hivatal hivatalból indult közigazgatási hatósági eljárás keretében ellenőrizheti, hogy a
távhőszolgáltatás csatlakozási díja megfelel-e az 57. § (3) bekezdésében meghatározott
követelményeknek.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott eljárás során ügyfélnek minősülnek az 57/A. § (4)
bekezdésében meghatározottak.
(3) Ha a Hivatal az (1) bekezdésben meghatározott eljárása során azt állapítja meg, hogy a
távhőszolgáltatás csatlakozási díja nem felel meg az 57. § (3) bekezdésében meghatározott
követelményeknek, az e törvényben meghatározott egyéb jogkövetkezmények
alkalmazásán túl a távhőszolgáltatót felszólítja, hogy az kezdeményezze a díj
2

megváltoztatását, illetve a helyi önkormányzat távhőszolgáltatás csatlakozási díját
megállapító rendeletének vizsgálata érdekében a helyi önkormányzatok törvényességi
ellenőrzéséért felelős szervhez fordul.
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: ár) és azok szerkezetét a Hivatal
javaslatának figyelembevételével a miniszter rendeletben állapítja meg. Az ár
megállapításakor rendelkezni kell arról, hogy az ár mikor lép hatályba, e rendelkezésnek
visszamenőleges hatálya nem lehet.
(2) A Hivatal az ármegállapítással, árváltozással kapcsolatos javaslatát a miniszter részére
minden év augusztus 31-ig küldi meg.
(3) A hatósági árat a miniszter a (2)–(3) bekezdés szerinti kezdeményezés hiányában is
megállapíthatja. Ebben az esetben a miniszter megkeresheti a Hivatalt, hogy 90 napon belül
tegye meg javaslatát.
(4) A Hivatal a (2)–(4) bekezdés szerinti javaslata kialakításához bekéri az érintett
önkormányzatok képviselőtestületének ármegállapítással, árváltoztatással kapcsolatos
állásfoglalását. A képviselőtestület a Hivatal által megjelölt, 30 napnál nem rövidebb
határidőn belül adja meg állásfoglalását. A (4) bekezdés szerinti határidőbe a
képviselőtestület állásfoglalása kiadásának időtartama nem számít be.
(5) Az engedélyes, illetve az értékesítő köteles a Hivatalnak minden olyan tájékoztatást és
adatot megadni, amely a Hivatal árfelügyeleti és hatósági árelőkészítő tevékenységéhez
szükséges. Az engedélyes, illetve az értékesítő a Hivatal által megjelölt, 30 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 miniszter rendeletben szabályozhatja az engedélyes, illetve az értékesítő által a
Magyar Energia Hivatal részére teljesítendő tájékoztatás és adatszolgáltatás rendjét.
(7) Ha az engedélyes, értékesítő és a képviselőtestület az (5)–(6) 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.
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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 Ámt. melléklete I. Legmagasabb ár pontjának „B) Szolgáltatások" alpontjában
40.30.90.0. SZTJ szám alatt szereplő „távhőszolgáltatás csatlakozási díját” a települési
önkormányzat - a fővárosban a Fővárosi Önkormányzat - képviselő-testülete rendeletben
állapítja meg.

2.3. A nem lakossági felhasználók részére alkalmazott távhőszolgáltatási díjak
meghatározásának, megváltoztatásának szabályai
Távhőszolgáltató a mindenkor érvényes nem lakossági távhőszolgáltatási díjakat (a külön
kezelt intézmények kivételével) a felhasználóval kötött külön megállapodás hiányában –
figyelemmel a Budapest Főváros Önkormányzata és a Távhőszolgáltató között létrejött
közszolgáltatási szerződésben foglaltakra – a transzparencia, valamint a „jól vezetett
vállalat” kritériumrendszerének megfelelően a következők szerint határozza meg:
Az alapdíjak meghatározása
Az alapdíjak változtatása évente egyszer, január 1-től történik. A változás %-os mértéke
megegyezik az Ipari belföldi értékesítés – az élelmiszeripar, villamosenergia-, gáz-, hő- és
vízellátás nélkül – 12 havi kumulált árindexével, melyet a KSH által megadott, a változást
megelőző hónapban rendelkezésre álló havi adatokból kell meghatározni egytizedesre
kerekítve. A KSH adatoknál az előző hónap = 100%. Az alapdíjaknak két tizedes jegyre
kerekítve 12-vel oszthatóknak kell lenniük.
A hődíjak meghatározása
Távhőszolgáltató a hődíjak számítását negyedévente, a naptári negyedév első napjára az
alábbiakban meghatározott képlet alapján végzi el:
Hi=Hi-1*(0,5*Gi/Gi-1+0,5*Fi/Fi-1)*USD árfolyami/USD árfolyami-1
ahol:
Hi (Ft/GJ)

a hődíj változás utáni új értéke,
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Hi-1 (Ft/GJ):

a hődíj változás előtti értéke,

Gi (USD/t):

a 0,1%-os kéntartalmú gázolaj havi árainak számtani
középértéke a díjszámítást megelőző 9 hónap során,
(2013. október - 2014. június időszakra 906,807 USD/t.
A 0,1%-os kéntartalmú gázolaj árait a „Platt’s Oilgram
Price Report tartalmazza az „European Bulk” FOB Med.
Basis Italy részben. A havi jegyzésár a napi
legmagasabb, ill. legalacsonyabb jegyzésekből különkülön meghatározott havi átlagok számtani középértéke
3 tizedesre kerekítve.)

Gi-1 (USD/t):

a 0,1%-os kéntartalmú gázolaj havi árainak számtani
középértéke a díjszámítást megelőző négy naptári
negyedév első 9 hónapja során,

Fi (USD/t):

az 1%-os kéntartalmú fűtőolaj havi árainak számtani
középértéke a díjszámítást megelőző 9 hónap során
(2013. október - 2014. júniusi időszakra 622,148 USD/t.
Az 1%-os kéntartalmú fűtőolaj árait a „Platt’s Oilgram
Price Report tartalmazza az „European Bulk” FOB Med.
Basis Italy részben. A havi jegyzésár a napi
legmagasabb, illetve legalacsonyabb jegyzésekből
külön-külön meghatározott havi átlagok számtani
középértéke 3 tizedesre kerekítve.)

Fi-1 (USD/t):

az 1%-os kéntartalmú gázolaj havi árainak számtani
középértéke a díjszámítást megelőző négy naptári
negyedév első 9 hónapja során,

USD árfolyami:

a díjszámítás naptári negyedévének első munkanapján
az MNB honlapján közzétett USD árfolyam forintban
meghatározott értéke,

USD árfolyami-1:

a díjszámítást megelőző naptári negyedév első
munkanapján az MNB honlapján közzétett USD
árfolyam forintban meghatározott értéke (2014. július 1jén 226,35 Ft/USD).

Távhőszolgáltató az új hődíjakat legkorábban a naptári negyedév második hónapjának első
napjától érvényesítheti. Ha a hődíj változás mértéke nem éri el a 0,2%-ot, valamint
üzletpolitikai döntése alapján Távhőszolgáltató eltekinthet az új hődíjak érvényesítésétől.
Távhőszolgáltató az egyéb felhasználókra vonatkozó díjakat, az árváltozást legalább 15
nappal megelőzően honlapján közzéteszi, és az új díjakat tartalmazó első számla
kibocsátásával egy időben a felhasználókat, díjfizetőket tájékoztatja.
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Távhőszolgáltató a távhőszolgáltatás ellátási módjától függetlenül a hőátalakítással
megvalósuló távhőszolgáltatás esetében alkalmazott hődíjat érvényesíti az ellátási módot
változtató, valamint a távhőszolgáltatásba újonnan belépő felhasználó, díjfizető részére.
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