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Tisztelt Képviselő-testület! 
  

A 123/2015. (V.26.) Kormány-rendelet többek között kiegészítette a távhőszolgáltatásról szóló 

2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII.15.) Kormány-rendelet 

(továbbiakban: Vhr.) 17/H. §-át a (8) bekezdéssel, ezzel megváltoztatva a távhő elszámolására 

vonatkozó szabályokat. 

A bekezdés szövegezése: 

„(8) Az önkormányzat rendeletében elszámolási mérőnek minősített hőmennyiségmérő 

alkalmazása esetén a részszámla akkor alapulhat távhőszolgáltató általi statisztikai elemzéssel 

(becsléssel) megállapított energiamennyiségen, ha az adott időszakra vonatkozóan nem kerül 

sor 

a) a hőmennyiségmérő leolvasására, vagy 

b) az a) pont hiányában a felhasználó adatszolgáltatása keretében a hőmennyiségmérő 

mérőállásának bejelentésére a távhőszolgáltatónál.” 

A Várpalotai Közüzemi Kft. jelenleg a légtérfogat alapú és a költségosztásos elszámolású 

fogyasztók esetében is tárgyhónapra a várható fogyasztás alapján előlegszámlát állít ki.  

Légtérfogat alapú elszámolás esetében a számlázott előleg a tárgyhó végén történő leolvasás 

alapján, a tárgyhót követő hóban kiállított elszámoló számlában korrigálásra kerül.  

Költségosztásos elszámolású fogyasztók esetében hődíj előleg átalány kerül számlázásra. Az 

éves elszámolás alkalmával (május – augusztus hó) kerül korrigálásra az előlegszámlákban 

kiszámlázott hőmennyiség a mérési ponton mért hőmennyiség és a költségosztás kiértékeléséből 

nyert adatok alapján. 

A Vhr. rendelkezésének megfelelően javasolt számlázási rend a lm3 alapú fogyasztás elszámolás 

esetén:  

A tárgyhó utolsó napjaiban leolvasott mérőállások alapján, - előleg számla elhagyásával - 

elszámoló számla kibocsátása, mely a tárgyhót követő hónap 15. napjáig kerül megküldésre a 

fogyasztók részére.   

Költségosztásos elszámolás esetében mérési pontonként a tárgyhavi leolvasási adatok alapján 

kerül meghatározásra a számlázandó hőmennyiség. A mérési ponton belüli fogyasztási egységek 

közötti megosztás az előző fűtési idény hőfelhasználásának arányában történik.  

Az elszámolási mód változás lm3 alapú elszámolási mód esetén azt jelenti, hogy fűtési hődíj 

előleg számlázására nincs szükség. 

Költségosztásos elszámolási mód esetében a költségosztás kiértékelését követően legkésőbb 

minden év augusztus 31-ig kerül sor az egyes fogyasztók részére elszámoló számla 

kibocsátására. A mérési pont fogyasztási egységeire kibocsátott elszámoló számlákban és a 

részszámlákban számlázott hőmennyiség megegyezik. A mérési ponton belüli egységek 

hőfogyasztási arányai változhatnak.  

Alap esetben az elszámoló mérőn mért hőmennyiség az előző évben kialakult arányok alapján 

kerül felosztásra az egyes fogyasztók között. Amennyiben a fogyasztói közösség az előző 

időszakban légtérfogat arányú felosztással osztotta fel az elszámolási mérőn mért hőfogyasztását, 

úgy az első idényben, amikor költségosztó műszerek kerülnek alkalmazásra továbbra is 



 
 

légtérfogat arányos felosztás a javasolt. 

Amennyiben az egy elszámolási mérő által mért fogyasztói közösség egyéb felosztást kíván 

alkalmazni, azt a távhőszolgáltatónak be kell jelentenie. Bejelentés esetén az elszámoló mérőhöz 

tartozó arányszámok összegének 1-et (100 %-ot) kell adnia. 

Pl. Tíz fogyasztóból álló lépcsőház többek között az alábbiak szerint oszthatja meg 

hőfogyasztását: 

Fogyasztók légtérfogat Példa 1. arányok Példa 2. arányok 

1. Fogyasztó 200 0,1430 0,14 

2. Fogyasztó 200 0,1430 0,13 

3. Fogyasztó 100 0,0714 0,1 

4. Fogyasztó 150 0,1071 0,11 

5. Fogyasztó 100 0,0714 0,08 

6. Fogyasztó 150 0,1071 0,09 

7. Fogyasztó 100 0,0714 0,06 

8. Fogyasztó 150 0,1071 0,09 

9. Fogyasztó 100 0,0714 0,09 

10. Fogyasztó 150 0,1071 0,11 

Összesen: 1400 1,0000 1,0000 

 

A jogszabályi változásnak megfelelő számlázási módszer bevezetéséhez szükséges a jelenleg 

hatályos távhőszolgáltatásról szóló 3/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet számlázásra 

vonatkozó 10., 11. és 14. szakaszainak módosítása is. 

A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 10. § a) pontja értelmében az előterjesztést 

véleményezésre megküldtük a Fogyasztóvédelmi Felügyelőség és a felhasználói 

érdekképviseletek számára. A beérkező véleményeket pótlólag csatolom az előterjesztéshez. 

 

A távhőszolgáltatásról szóló 3/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

önkormányzati rendelet előzetes hatásvizsgálata 

 

A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban 

Jat.) 17. §-a szerint: 

I. 

17. § (1)  A jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó 

részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható 



 
 

következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet 

esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. [...] 

 (2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell 

a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen 

aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, 

ab) környezeti és egészségi következményeit, 

ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint 

b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményeit, és 

c)  a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételeket”. 

II. 

A távhőszolgáltatásról szóló 3/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

önkormányzati rendelet tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat. 

17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők. 

 

1.  A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása 

a)  A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai 

aa)    A Tervezetnek társadalmi hatása: 

- A Tervezetnek közvetlen társadalomra gyakorolt hatása nincs. 

ab)  A Tervezet gazdasági hatásai:  

- A Tervezetnek a díjfizetőkre vonatkozó hatása: A díjfizetők a jövőben lm3 alapú 

elszámolás esetében a valós fogyasztást tartalmazó, költségosztásos elszámolás 

esetében a valós fogyasztást a lehető legjobban megközelítő számlát fognak kézhez 

kapni. Ezáltal csökkenni fog az elszámoló számlákban az elszámolási különbözet 

összege.  

A Tervezetnek a távhőszolgáltatóra vonatkozó hatása: Az előlegszámlák 

kibocsátásának megszűnésével a távhőszolgáltató finanszírozási ideje megnő egy 

hónappal. A költségosztásos elszámolási módot választók esetében a 

finanszírozás a fogyasztói szokásokhoz igazodik, egyenletesebbé válik. 

ac) A Tervezetnek költségvetési hatása:  

 - a költségvetést nem érinti. 

 

b) A jogszabály környezeti és egészségi következményei: 

A Tervezetnek a környezetre és az egészségre közvetlenül nincs hatása.  

 

c)  A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai 

A Tervezet jelentős adminisztratív terheket nem keletkeztet.  

 

 



 
 

2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: 

A rendelet felülvizsgálatát a magasabb szintű jogszabályoknak való megfelelés teszi 

szükségessé. 

3.  A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek: 

A Tervezet elfogadása esetén a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi, 

szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy döntsön a rendelet-tervezet elfogadásáról! 

 

 

 

V á r p a l o t a , 2015. október 08. 

 

 

 

         Talabér Márta 

          polgármester 

 

 

 

 

 

    

    



 
 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 

 

…/2015. (…) önkormányzati 

r e n d e l e t e 

 

a távhőszolgáltatásról szóló  

3/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet  

m ó d o s í t á s á r ó l 
 

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi 

XVIII. törvény 60. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 

20. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § (1) Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének a távhőszolgáltatásról szóló 

3/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban Rendelet) 10. § (1) bekezdése helyébe 

a következő rendelkezés lép: 

 

„(1) A hitelesített fűtési elszámolási hőmennyiségmérők a felhasználók épületeinek 

hőfogadóiban vannak elhelyezve, távhőszolgáltatói tulajdont képeznek, üzemeltetésük, 

karbantartásuk és hitelesíttetésük távhőszolgáltatói kötelezettséget és költségviselést 

jelent.” 

 

(2) A Rendelet 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(2) Az (1) bekezdés szerinti részszámlázásos módszer esetén a részszámla alapja az 

elszámolási hőmennyiségmérőn mért előző havi fogyasztás. Az elszámoló mérőn mért 

hőmennyiség díjfizetők közötti megosztása az előző fűtési idényben a költségosztókon 

kialakult arányok alapján történik.  

Előző költségosztási időszak hiányában a részfizetés mértéke légtérfogatok arányában 

kerül meghatározásra.  

Amennyiben az elszámolási mérőhöz tartozó fogyasztói közösség ettől eltérő felosztást 

kíván alkalmazni, azt az elszámolási időszak kezdetéig jeleznie kell a távhőszolgáltató felé.”  

 

2. § (1) Ez a rendelet 2015. november 01. napján lép hatályba és a hatálybalépését követő napon 

hatályát veszti. 

(2) Hatályát veszti a Rendelet 14. § (2) bekezdése. 

 

V á r p a l o t a ,  2015. október 29. 

 

Talabér Márta        dr. Ignácz Anita Éva 

   polgármester         jegyző 

 


