
1. számú melléklet 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

29/2008.(IX. 11.) Önk.sz.rendeletéhez. 

A táv-hőszolgáltatási díjak egységeiről 

 

 
 

Alapdíjak       egység                    
  fűtési      Ft/lm3/év   

  használati melegvíz készítési   Ft/lm3/év  

 

Hődíj:       egység   
  fűtésnél és használati  melegvíznél  Ft/GJ   

 

 

használati melegvíznél alkalmazandó 

fajlagos szorzó      GJ/vízm3         

   
------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------- 

 

 

 

A használati melegvíz számlázása 
 

A használati melegvíz számlázása a havonta leolvasott mérőállás (vízm3), és a 

távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjairól szóló külön rendeletben megállapított, az 

egységnyi mennyiségre fordított hőmennyiség szorzata szerint (GJ/vízm3) kell számlázni.1 

                                                           

 

 



 

2. számú melléklet.2 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

29/2008. (IX. 11.) Önk.sz. rendeletéhez 

 

A táv-hőszolgáltatási díjak meghatározásának számítási elveiről: 

 

 

A díjak meghatározásánál az alábbiak szerint kell eljárni a kalkuláció során: 

                                                           
2 Módosította a 31/2009. (X.15.) Önk. sz. rendelet. Hatályos 2009. október 15-től. 

1. Földgáz molekula árának képletes ármeghatározása:    
          
 

Pn = [P0 x (0,5 x (A/A0) + 0,5 x (G/G0))]  x Fx + M 
   

    

ahol: P0: Szerződéses alapár   USD/1.000 gnm3     

 Pn: 

Havi szerződéses ár HUF/em3-ben 34,00 MJ/gnm3 (15 ˚C-on) névleges fűtőérték 

mellett  

 A: 

1 %-os kéntartalmú fűtőolaj havi árainak számtani középértéke USD-ben metrikus 

tonnánként,  
  a tárgyhavi szállítást közvetlenül megelőző 3 naptári negyedév során   
 A0: bázisérték, értéke: USD/tonna      
 G: 0,2 %-os kéntartalmú gázolaj havi árainak számtani középértéke USD-ben metrikus tonnánként, 

  a tárgyhavi szállítást közvetlenül megelőző 3 naptári negyedév során   
 G0 : bázisérték, értéke: USD/tonna      

 Fx: 

A hatályos törvényeknek megfelelően az Eladó által választott, számlázás napján 

érvényes   
  HUF/USD MNB deviza árfolyam      

 M: a mindenkori földgáz-készletezési hozzájárulásnak megfelelő összeg HUF/em3-ben   

  34,00 MJ/gnm3 (15 ˚C-on) névleges fűtőérték mellett     
                    

          

2. Gázköltség meghatározása:        

          

 GKi= [(Pn/1000)+RHDi] x (1+(FK/100))      

          

ahol: GKi: időszakra érvényes gázköltség HUF/m3-ben     

 RHDi: 

(((Gázf.laki-4+...+Gázf.laki-1)/4) /(Gázf.∑i-4+...+Gázf.∑i-
1)/4))*RHDTelj/12)+(RHDForg/1000m3)  

  tárgyévi lakossági gázfelhasználást megelőző 4 év gázfogyasztás átlagának és a tárgyévi összes  

  gázfelhasználást megelőző 4 év összes gázfogyasztás átlagának hányadosa szorozva a szerződéses  

  
teljesítménydíj 1/12 részével és a jogszabályban rögzített forgalmi díj m3-re számított értékének 

összege 

 FK: 

konstans, fűtőmű felosztott költségek %-a divíziónkénti eredménykimutatás alapján, jelenlegi 

értéke 30% 

                    

 

         



 

Az alapdíj kalkulációnál: 

 

A költségek-ráfordítások tekintetében a szolgáltatónak az adott év divíziónkénti eredmény 

kimutatásának Fűtőműre vonatkozó adataiból kell kiindulni (E Ft ). A kalkuláció során együtt 

kell tekintettel lenni a KSH által az adott évre vonatkozó vagy várható árindexváltozás, 

valamint az előre tervezett  felújítási munkák költségeire.  

 

Az összevont alapdíj megosztása a fűtés és a használati melegvíz között: 

     fűtés:     77% 

     használati melegvíz:  23% 

   (az arányt a szolgáltatónak évente számítással igazolni kell) 

A hődíj kalkulációnál: 

 

 

3. Hődíj 

számítása: 

          
 HDi= ( [GKi/((100-HV)/100)] x (1+(FT/100)) ) x C        
          

ahol: HDi: időszakra érvényes hődíj       
 GKi: időszakra érvényes gázköltség      
 HV: hálózati veszteség %-ban (rendelet szerint 20%)     
 FT: fedezeti tartalék: a gázköltség 5 %-a      

 C: konstans, GJ-m3 váltószám, értéke: 29,41     


