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SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

15/1994. (XII. 1.) K t r. s z. rendelete

a távhő- és melegvíz-szolgáltatás díjának megállapításáról és
alkalmazási feltételeiről

Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 8. § és 16. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az árak
megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény kapott hatósági jogkörében - figyelemmel a
lakóépületek és vegyes célra használt épületek távhő ellátásáról szóló 129/1991. (X. 15.) Korm.
rendelet szabályaira, valamint az 1990. évi LXXXVII. törvény módosításaként megjelent 1992. évi
V. törvény mellékletében feltüntetett 7 14-26-2 KSH. sz. szolgáltatásra is - a helyi távfűtés és
használati melegvíz-szolgáltatás díjának megállapítására az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. §
1
 A rendelet hatálya kiterjed Sárbogárd közigazgatási területén távhő- és melegvíz

szolgáltatást végző Dunaújvárosi Hőszolgáltató Kft-re (továbbiakban: távhőszolgáltató) és a
szolgáltatást igénybe vevő lakossági és egyéb fogyasztókra (továbbiakban együtt: fogyasztók).

Általános és értelmező rendelkezések

2. § (1)
2
 Lakossági fogyasztó: a lakóépület és a vegyes célra használt épület tulajdonosa, vagy az

ilyen épületben lévő lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiség (épületrész) tulajdonosa, bérlője,
használója vagy azok közössége.

(2)
3
 Egyéb fogyasztó: az (1) bekezdésben nem említett épület vagy az ilyen épületben

(építményben) lévő helyiség (épületrész) tulajdonosa vagy azok közössége.

Alkalmazható árformák és a díjak tartalma

3. § (1)
4
 A 2. §-ban meghatározott fogyasztó a fogyasztói hőközpontban, szolgáltatói

hőközpontban (a továbbiakban átvevő állomáson) átvett a mérés alapján fogyasztott távhőért
alapdíjat, a mért mennyiség után fűtési hődíjat (díjat) fizet.

(2)
5
 Az 1998. évi XVIII. törvény 43. § (1) bekezdése szerint a közösségi mérés szerinti

hőfogyasztás alapján történő elszámolás 2003. június 1-től kötelezően alkalmazandó elszámolási
forma.

 1    Módosította: 40/2004. (XII. 15.) K t r. s z. rendelet 1. §. 
 2    Megállapította: 37/1998. (XII. 21.) K t r. s z. rendelet 1. §. Hatályos: 1999. I. 1-től 
 3    Megállapította: 37/1998. (XII. 21.) K t r. s z. rendelet 1. §. Hatályos: 1999. I. 1-től  
 4    Módosította: 32/2003. (XII. 18.) K t r. s z. rendelet 2. § (1). 
 5    Módosította: 32/2003. (XII. 18.) K t r. s z. rendelet 2. § (2). 
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(3) Az alapdíj éves díj, amelyet a fogyasztó az általa használt helyiségek légtérfogata (Ft/lm
3
/év)

után fizet.
(4) Az alapdíj
a) a távhőszolgáltató saját hőtermelő létesítményének tüzelőanyag nélküli üzemeltetési és

fenntartási költségéből (saját teljesítménydíjból),
b) a távhőszolgáltató távhővezetékének és tartozékainak, valamint az általa üzemeltetett

hőközpontoknak az üzemeltetési és fenntartási költségéből (elosztási díjból),
c) az üzemeltetés és fenntartás során szükségszerűen elfolyt víz díjából,

d)
1
 A tüzelőolaj hőhordozó földgázzal történő kiváltásának, ill. a kapcsolódó fogyasztói fűtési

rendszerek fejlesztésének (hőleadónkénti szabályozhatóság és az igény szerinti költségmegosztás
kiépítése) költségéből, melynek felhasználását az 1. számú melléklet, az Árpád Lakótelep esetében
az 5. számú melléklet tartalmazza. 
e) felszámítható nyereségből tevődik össze.
(5) A hődíjat az átvevőállomáson mért (átvett) hőmennyiség (Ft/GJ), a fűtési hődíjat a fűtött

légtérfogat (Ft/lm
3
), a melegvíz díját az elszámolandó használati melegvíz mennyiség (Ft/vízm

3
)

után kell fizetni.
(6) A hődíj
a) a távhőszolgáltató által vásárolt tüzelőanyag költségéből,
b) a számítással meghatározott hálózati hőveszteségből,
c) a szükségszerűen elfolyt víz hőtartalmának ellenértékéből áll.

(7)
2
 Távhőszoltáltató a díjakat az 1. és az 5. számú mellékletben meghatározott elvek alapján

köteles kalkulálni. Az aktuális díjakat a 4. és 5. számú mellékletek tartalmazzák. 
(8) A (6) bekezdés szerinti hődíjat a távhőszolgáltató az 1990. évi LXXXVII. törvény 11. § (2)

bekezdése alapján a primer energiahordozó hatósági árváltozásának napjától módosíthatja, az 1.
számú mellékletben meghatározott hődíj számítás módszere szerint, Sárbogárd város és a
fogyasztók egyidejű tájékoztatása mellett.
(9) A szolgáltatott távhő mennyiségének az átvevő állomáson történő megállapítása víz hőhordozó

közeg esetén a primér oldalra épített, hiteles hőmennyiségmérővel mérhető.

Díjfizetés mért hőmennyiség alapján

4. § (1) A lakóépületben és a vegyes célra használt épületben lakossági fogyasztók
- az alapdíj 1/12 részét havonta előre fizetik meg,
- a hődíj előlegeként külön megállapodás hiányában egész évben az átalány fűtési hődíj 1/12

részét, illetőleg a 2. számú melléklet alapján meghatározott melegvíz átalánydíjat havonta előre
fizetik meg, majd
- a távhőszolgáltatóval mért fogyasztás alapján évente egyszer elszámolnak.
(2) Az egyéb fogyasztók
- az alapdíj 1/12 részét havonta tárgyhó első napján, illetve a számla bemutatásakor fizetik,
- a tervezett hődíjat a távhőszolgáltatóval történő fizetési megállapodás alapján fizetik, majd
- a mérés szerinti elszámolást távhőszolgáltatóval a tárgyhót követő hónapban végzik.

 1    Módosította: 4/1995. (III. 1.) K t r. s z. rendelet 1. §. 
 2    Módosította: 4/1995. (III. 1.) K t r. s z. rendelet 2. §. 
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(3) Ha a lakóépületben és vegyes célra használt épületben lévő fogyasztói közösség a
tulajdonukban lévő mérőkészülékek (költségmegosztók) mérési eredménye alapján, vagy más
elosztási mód szerint kívánja szétosztani a távhőfogyasztás hődíját és az ehhez szükséges adatokat a
távhőszolgáltató rendelkezésére bocsátja, úgy a távhőszolgáltató külön megállapodás szerint, térítés
ellenében a díjszétosztást elvégzi.

Díjfizetés átalánydíj alapján

5. §
1
 A használati melegvíz egyedi mérése esetén - a fogyasztó tulajdonában lévő hitelesített

és valamennyi melegvíz kifolyócsapját mérő vezetékszakaszra szakszerűen felszerelt és a
távhőszolgáltató által zárolt vízmérőkön mért melegvíz mennyiség alapján - a szolgáltatási
szerződés szerint kell elszámolni.

Egyéb rendelkezések

6. §
1
 (1) A szolgáltatott hő mennyiségének mérését biztosító, hőközponti primer oldalra fogyasztó

kérésére elhelyezett első főmérő összes költsége a távhőszolgáltatót terheli. Egy átvevő állomáshoz
tartozó több fogyasztó, illetve fogyasztói közösség esetében elhelyezhető almérők minden felmerülő
költsége a fogyasztókat terheli.
(2) Az átvevő állomáson és a hozzá kapcsolódó fogyasztói rendszeren működő

hőmennyiségmérők közül a primér oldali első főmérő hitelesítése a távhőszolgáltató, míg a további
almérők hitelesítése a fogyasztó kötelessége. Ha a hőmennyiségmérő nem hiteles, nem képezheti
elszámolás alapját.
(3) Elszámolási mérőberendezés szándékos rongálása és befolyásolása esetén szolgáltató jogosult

kárának megtéríttetése mellett az érintett időszakra vonatkozó átalánydíjat számlázni.
(4) A fogyasztó a tulajdonában levő melegvízmérő javításáról, időszakos hitelesítéséről köteles

gondoskodni. Amennyiben a mérő meghibásodik, úgy annak tényét szóban, vagy írásban köteles a
távhőszolgáltatónak 24 órán belül bejelenteni.
(5) Amennyiben a fogyasztó javítási, hitelesítési, vagy bejelentési kötelezettségének nem tesz

eleget, úgy a fizetendő melegvíz díját az előző év átlagfogyasztása alapján kell megállapítani, de
ez kevesebb nem lehet, mint a 2. számú melléklet alapján meghatározható átalány mennyiség.

Díjvisszafizetés és pótdíj

7. §
1
 (1) A távhőszolgáltatót és a fogyasztót a (2)-(4) bekezdésben foglalt esetben

díjvisszafizetési, illetve pótdíjfizetési kötelezettség terheli.
(2) Ha a távhőszolgáltató a fogyasztóval szemben fennálló távhőszolgáltatási kötelezettségének

folyamatosan egy napot meghaladóan működési körön belüli okból nem tesz eleget, a szerződésben
meghatározott alapdíj szüneteltetés időtartamával arányos részét fizeti vissza.

(3)
2
 Ha a fűtés, vagy melegvíz-szolgáltatás kettő, vagy több napon át folyamatosan csökkent

mértékű a szolgáltató működési körén belül eső okból és ezért
a) valamely fűtött helyiségben a 129/1991. (X. 15.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdésében előírt

és a tényleges belső hőmérséklet különbsége 5 °C-nál kevesebb és
b) a melegvíz hőmérséklete a kifolyónál mérve 35-39 °C,

 1    Számozását módosította: 32/2003. (XII. 18.) K t r. s z. rendelet 4. §. 
 2    Számozását módosította: 32/2003. (XII. 18.) K t r. s z. rendelet 5. §. 



CompLex Jogtár PluszLezárva: 2008. december 18.
Hatály: 2009.I.1. - 
Rendelettár - 15/1994. (XII. 1.) K t r.  s z. rendelete  - a távhő- és melegvíz 4. oldal

Polgármesteri Hivatal Sárbogárd

a fogyasztót a csökkent értékű szolgáltatás időtartamára °C-onként a hődíjból 20% mértékű
díjvisszatérítés illeti meg.

Pótfűtés rendje

8. §
1
 A fogyasztó, illetve a fogyasztói közösség határozza meg a fűtés be- és kikapcsolásának

időpontját azzal, hogy a fűtést legalább 48 órán át igénybe veszi, illetve szünetelteti.

Vegyes és záró rendelkezések

9. §
1
 (1) A lakóépületben és a vegyes célra használt épületben lévő lakások és a nem lakás céljára

szolgáló helyiségek tulajdonosai, bérlői, használói (továbbiakban együtt: fogyasztói közösség)
kezdeményezheti a távhőszolgáltatás (fűtés) megkezdését, vagy befejezését, a vételezett távhő díja
szétosztási módjának kialakítását, illetőleg megváltoztatását, továbbá a közösség, vagy a megbízók
érdekében más megállapodást is köthet.

(2)
2
 Átalánydíjas elszámolás esetén a fogyasztói berendezések bármilyen átalakítása csak szakértő

által készített terv, vagy szakvélemény alapján lehetséges, azt követően, hogy a távhőszolgáltató
jóváhagyólag aláírta.

(3)
2
 Átalánydíjas elszámolás esetén a fogyasztói berendezés létesítése, vagy kikapcsolása csak

hőszolgáltató hozzájárulásával lehetséges.

(4)
2
 Átalánydíjas elszámolás esetén a szolgáltató hozzájárulása nélkül fogyasztó hálózati

átalakításából adódó hiányosságokat, hibáit a szolgáltató - közös bejáráson készített jegyzőkönyv
alapján - kijavíthatja szolgáltatásának folyamatossága érdekében és annak költségét fogyasztóra
50% felár alkalmazása mellett átterhelheti.
(5) Fogyasztói berendezés bármely okból történő kikapcsolását követő üzembehelyezését, vagy a

szolgáltató, vagy szolgáltató szakfelügyelete mellett a fogyasztó, illetve megbízottja végezheti.
(6) Ha a fogyasztói berendezések kikapcsolása bármilyen okból megtörtént, a fogyasztó az átmenő

vezetékek meglétét és karbantartását köteles tűrni.
(7) A szolgáltatások ki-, illetve bekapcsolásáért a távhőszolgáltató jogosult díjat felszámítani, az

évi egyszeri be- és kikapcsoláson túl.
(8) A fűtés-szolgáltatás ideiglenes kikapcsolása esetén az alapdíjat a fogyasztónak folyamatosan

fizetnie kell.
(9) A lakossági és a vegyes célra használt épületben lévő egyéb fogyasztókra vonatkozó értelmező

rendelkezéseket a 3. számú melléklet tartalmazza.

(10)
3
 Ha a távfűtött többszintes lakóépületben, illetve a vegyes célra használt lakóépületben

valamely helyiség tulajdonosa, bérlője, vagy használója a távfűtést - a távfűtésre csatlakozó
központi fűtést - más fűtési móddal váltja ki, és lakása, vagy bérleménye a szomszédos - távfűtött -
lakásokkal és egyéb helyiségekkel közvetlenül érintkezik akkor:
a) Az átalakításban érintett épületrész tulajdonos - tárgyi központ fűtési rendszert használó -

valamennyi tulajdonos hiteles és megalapozott hozzájáruló nyilatkozatát beszerezni köteles.
Különös tekintettel fizetési költségek kiválást, illetve átalakítást követő elszámolásra és
megosztásra az 1998. évi XVIII. törvény 40. § (5) bekezdése figyelembevételével.

 1    Számozását módosította: 32/2003. (XII. 18.) K t r. s z. rendelet 4. §. 
 2    Megállapította: 37/1998. (XII. 21.) K t r. s z. rendelet 3. §. Hatályos: 1999. I. 1-től 
 3    Beiktatta: 37/1998. (XII. 21.) K t r. s z. rendelet 4. §. Hatályos: 1999. I. 1-től 
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b) Az a pont szerinti hozzájáruló nyilatkozatok következtében vagy anélkül megvalósuló kiválást,
átalakítást követően az 1998. évi XVIII. törvény 43. § (1) bekezdése szerint nincs helye
átalánydíjas fogyasztás elszámolásának, a közösségnél mérés szerinti hőfogyasztás elszámolást kell
alkalmazni a tárgyi átalakítás napjától kezdődően.

(11)
1
 Szolgáltató hőközpontot a távhővel ellátott épületek egyikében (idegen ingatlanon) az

ingatlan tulajdonossal kötött megállapodás alapján lehet elhelyezni és üzemeltetni. Abban az
esetben, ha a távhőszolgáltató és az idegen ingatlan tulajdonosa között nem jön létre megállapodás,
a szolgáltatói hőközpontot magába foglaló helyiség használatára használati jogot lehet alapítani. A
használati jog gyakorlásáért a távhőszolgáltató az ingatlan tulajdonosának kártalanítást köteles
fizetni, melyet a szolgáltatási alapdíjak képzésénél érvényesíthet. 

(12)
1
 A távhőszolgáltató jogosult 1998. XVIII. törvény 38. § alapján a szolgáltatást korlátozni.

A távhőrendszerekben a szolgáltatás korlátozás fokozatai a következők:
I. fokozat: termelő, közellátásban részt nem vevő társaságok fogyasztási helyei
II. fokozat: középfokú és alsó fokú oktatási intézmények fogyasztási helyei,
III. fokozat: lakossági fogyasztók, szociális és egészségügyi intézmények fogyasztási helye.

(13)
1
 Sárbogárd Város többszintes épületekkel beépített területein környezetvédelmi, azon belül

elsősorban levegő-tisztaságvédelmi szempontok alapján elsődleges a távhőszolgáltatás fenntartása
és fejlesztése.

10. §
2
 (1) Ez a rendelet 1994. december 1-jén lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az 1/1994. (I. 19.) K t r. s z. rendelet és mellékletei
hatályukat vesztik.

Sárbogárd, 1994. október 30.

Varga László sk. 
polgármester

Dr. Hortyi Sándor sk. 
jegyző

Kihirdetve: Sárbogárd, 1994. december 1.

Dr. Hortyi Sándor sk. 
jegyző

1. számú melléklet a 15/1994. (XII. 1.) K t r. s z. rendelethez
3

1) Az alapdíj számítási módja:

P
o
: bázisár, mely fűtésnél, illetve HMV felmelegítésnél a módosítani kívánt ár (Ft/lm

3
,év)

L
o
: bázis bér,

L: az új bér (Ft/év) (járulékokkal, közterhekkel együtt)

 1    Beiktatta: 37/1998. (XII. 21.) K t r. s z. rendelet 4. §. Hatályos: 1999. I. 1-től 
 2    Számozását módosította: 32/2003. (XII. 18.) K t r. s z. rendelet 4. §. 
 3    Módosította: 30/1999. (X. 20.) K t r. s z. rendelet 1. §. 
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K
vo
: bázis villamosenergia ár,

K
v
: az új villamosenergia ár (Ft/év)

A
o
: bázisévi amortizációs leírás,

A: tárgyévi értékcsökkenési leírás (Ft/év)
KSHTA: KSH termelői hivatalos árindex
A lakossági és közületi alapdíj használati melegvíz vonatkozásában azonos, azaz:

A lakossági alapdíj fűtés vonatkozásában a kapcsolódó fogyasztói fűtési rendszerek fejlesztésének
költségeivel terhelt (29%) öt évig, azaz:
1995-től 1999-ig

2000-től

A közületi alapdíj fűtés vonatkozásában a hőhordozó (tüzelőanyag) váltás költségeivel terhelt 5
évig, azaz:

ahol:
K=2,31 1994. 12. 01 - 12. 31-ig
K=2,10 1995-ben
K=1,90 1996-ban
K=1,76 1997-ben
K=1,64 1998-ban
K=1,53 1999-ben
K=1,00 2000-ben
2) a hődíj számítási módja:

ahol:
H: az új hődíj (fűtési átalány hődíj, használati melegvíz hődíj, fűtési, mért hődíj)
H
o
: bázisár, a fűtésnél, illetve használati melegvíz termelésnél módosítani kívánt ár, Ft/GJ, Ft/vm

3, év

T
1
: az érvényes gáz teljesítménydíj a 100 m

3
/h-nál nagyobb gázfogyasztású kazánházaknál

T’
1
: az új gáz teljesítménydíj a 100 m

3
/h-nál nagyobb gázfogyasztású kazánházakban.

G
1
: az érvényes gáz hődíj a 100 m

3
/h-nál nagyobb gázfogyasztású kazánházakban,
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G’
1
: az új gáz hődíj a 100 m

3
/h-nál nagyobb gázfogyasztású kazánházakban,

T
2
: az érvényes gáz teljesítménydíj a 20:100 m

3
/h gázfogyasztású kazánházakban

T’
2
: az új gázteljesítménydíj a 20:100 m

3
/h gázfogyasztású kazánházakban

G
2
: az érvényes gáz hődíj a 20:100 m

3
/h gázfogyasztású kazánházakban

G’
2
: az új gáz hődíj a 20:100 m

3
/h gázfogyasztású kazánházakban.

3) A lakossági fogyasztók részére felszámított fejlesztési díjtétel felhasználásának szabályai:
a) Távhőszolgáltató egyéb bevételeitől elkülönítetten köteles kezelni.
b) Távhőszolgáltató köteles a fogyasztók felé kibocsájtott számláiban külön sorban szerepeltetni.
c) Az összeg felhasználásáról az éves beszámoló elkészítését követő hónap 30-éig

távhőszolgáltató az önkormányzatot tájékozatni köteles.
d) A fejlesztési díjtétel valamennyi távhőszolgáltatásba bekapcsolt lakás fűtési rendszere

korszerűsítésére használható.
Megfizetése minden lakossági fogyasztó részére kötelező, függetlenül a lakás tulajdonjogában,

bérletjogában, vagy használati jogában bekövetkezett változástól, illetőleg a fejlesztési (keret)
programban történő részvételtől.
e) A megfizetett fejlesztési díjtétel vissza nem követelhető. 

2. számú melléklet a 15/1994. (XII. 1.) K t r. s z. rendelethez

A melegvíz hődíj; átalányhoz tartozó vízmennyiség
A használati melegvízdíj megállapításához a lakás teljes fűtött alapterülete alapján a következő

táblázatban meghatározott alapterületi értékhez tartozó vízmennyiséget kell figyelembe venni:
A lakás teljes fűtött

alalpterülete 

m
2

Átalánydíj 

víz m
3

- 28 4

28,1 - 35 6

35,1 - 44 7

44,1 - 53 9

53,1 - 62 11

62,1 - 70 13

70,1 - 85 15

85,1 - 18
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3. számú melléklet a 15/1994. (XII. 1.) K t r. s z. rendelethez

1) A fűtésért fizetendő alapdíjat és fűtési hődíjat a fűtött légtérfogat. alapján kell kiszámítani.
Az éléskamra (kamraszekrény), valamint a lakás (helyiség) légterének a közművezetékeket védő
burkolat mögötti része a fűtött térfogat megállapításánál nem vehető számításba.
Ha a távhőellátásban részesülő lakás fürdőszobájában az előírt hőmérsékletet a műszaki tervek

alapján kiegészítő fűtéssel (pl. villamos hősugárzó) biztosítják, a lakás fűtött légtérfogatának
megállapításánál a kiegészítő fűtéssel ellátott fürdőszoba légtérfogatának 60%-át kell számításba
venni.
2) A szolgáltatás idején az épülettulajdonos által nem hasznosított (üresen álló) lakás, valamint a

nem lakás céljára szolgáló helyiségek fűtési díját, továbbá a közös használatra szolgáló helyiségek
és területek fűtési díját az épülettulajdonos viseli.
Ha a lakóépületben, vagy vegyes célra használt épületben a közös használatra szolgáló helyiséget

bérletbe adják, erről a tulajdonos a távhőszolgáltatót értesíteni köteles.
Az értesítést olyan időpontban kell megtenni a bérbeadónak, hogy a szolgáltatás számlázása a

tárgyhóban a bérbevétel, használat időpontjától a díjfizetési szabályok szerint megoldható legyen.
Az értesítés elmulasztásából, vagy késedelmes teljesítéséből - illetve ha a bérlő díjfizetési
kötelezettségének nem tesz eleget - adódó díjhátralékot a tulajdonos viseli.
3) Amennyiben a lakások bérlői, használói díjfizetési kötelezettségüknek nem tesznek eleget,

akkor a díjhátralékot és annak minden terhét a lakás tulajdonosa viseli.
4) Ha a szolgáltatást igénybe vevő fogyasztó változik (elköltözés, bérlő, vagy tulajdonos változás)

a fűtési díjnak a kiköltözés napjához, illetőleg a beköltözés lehetőségének napjához viszonyított
időarányos részét a régi, illetőleg az új fogyasztónak kell megfizetnie.
5) A fűtésért fizetendő díj alkalmazása szempontjából a lakóépületekben
a) közös használatra szolgáló helyiség általában a mosókonyha, a szárítóhelyiség, a közös

fürdőszoba, a közös WC, a gyermekkocsi- és kerékpártároló helyiség, a közös pince, illetve
padlástérség,
b) közös használatra szolgáló terület a kapualj, a lépcsőház, a zárt folyosó,
c) nem lakás céljára szolgáló helyiség általában az üzlet, műhely, rendelő, iroda, továbbá a

barkácsműhely, a klubszoba, a gondnoki iroda, a hozzátartozó helyiségekkel, a gépkocsitároló,
valamint a lakások rendeltetésszerű használatához nem szükséges és egyéb célra hasznosított
helyiség.
6) A rendelet alkalmazása szempontjából fűtött az a helyiség, amelyben fűtőtest, vagy egyéb

hőleadó berendezés, vagy a szomszédos helyiségekből átáramló hő biztosítja az előírt
hőmérsékletet.
7) Azokban az épületekben, ahol a távhőszolgáltatás keretében: 
- csak fűtésszolgáltatás van, ott csak a fűtésre vonatkozó,
- mérés szerinti fűtés és melegvíz-szolgáltatás van, ott az ennek megfelelő együttes alapdíjat kell

alkalmazni.
Az együttes alapdíj alkalmazása szempontjából a fűtés- és melegvíz-szolgáltatással ellátott

épületen belül a helyiségek között ellátottsági különbség nem vehető figyelembe.
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 4. számú melléklet a 15/1994. (XII. 1.) K t r. s z. rendelethez
1

Fogyasztó ALAPDÍJ HŐDÍJ FŰTÉSI
HŐDÍJ

MELEGVÍZ
DÍJ

Ft/lm
3
/év 

Fűtés
Ft/lm

3
/év 

Használati 
melegvíz

Ft/MW Ft/GJ
Ft/lm

3
/év Ft/víz/m

3

Lakossági és 
egyéb

nettó:400,08 
ÁFA kulcs:
20% 
ÁFA tartalom: 
80,02 
Bruttó: 480,10

nettó: 49,20 
ÁFA kulcs:
20% 
ÁFA tartalom: 
9,84 
Bruttó: 59,04

- Számítása az
1. számú
melléklet 2./
pontja
előírásai
szerint

Számítása az 1.
számú
melléklet 2./
pontja előírásai
szerint

Számítása az 1.
számú melléklet
2./ pontja
előírásai szerint

- 1 2 3 4 5 6

5. számú melléklet a 15/1994. (XII. 1.) K t r. s z. rendelethez
2

 1    Módosította: 40/2008. (XII. 15.) K t r. s z. rendelet 1. §. 
 2    Hatályon kívül helyezte: 48/2005. (XII. 27.) K t r. s z. rendelet 2. §. Hatálytalan: 2006. I. 1-től 


