Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése
a 87/2006. (XII.18.) Ör., az 53/2007. (XII.27.) Ör., a 44/2008. (VI.27.) Ör.,
a 77/2008. (XII.18.) Ör., 36/2009. (VI.29.) Ör és a 48/2011. (XII.16.) Ör-rel módosított
59/2005.(XII.15.) Ör.
a Veszprém város területén érvényesülı
távhıszolgáltatási díjak megállapításáról, valamint
az áralkalmazási és díjfizetési feltételekrıl
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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a távhıszolgáltatásról szóló
2005. évi XVIII. tv. 6. § (2) bekezdés b.) és e.) pontjában kapott felhatalmazás
alapján Veszprém város területén érvényesülı távhıszolgáltatási díjak megállapításáról,
valamint az áralkalmazási és díjfizetési feltételekrıl az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya
1.§
A rendelet hatálya kiterjed a Veszprém város közigazgatási területén lévı felhasználási
helyeket távhıvel ellátó, távhıszolgáltatást végzı szervezetre (a továbbiakban:
távhıszolgáltató), valamint a távhıszolgáltatást igénybe vevı felhasználókra és díjfizetıkre.

Általános szabályok
2.§
A Tszt., a Tszt. végrehajtásáról szóló157/2005. (VIII.15.). Korm. rendelet és annak 3. számú
mellékleteként kihirdetett Távhıszolgáltatási Közüzemi Szabályzat (TKSZ.) és a jelen rendelet
alkalmazása szempontjából:
a)2
b)3
c)

Lakossági (háztartási) célú távhıszolgáltatási díjat kell alkalmazni a távhıszolgáltatással
ellátott lakásra, valamint a lakóépületben és a lakást is magában foglaló vegyes célra
használt épületben lévı, a lakások rendeltetésszerő használatára szolgáló és e
rendeltetésének megfelelıen használt épületrészekre. A lakások rendeltetésszerő
használatára szolgáló épületrészek különösen: a kapualj, a lépcsıház, a folyosó, a
mosókonyha, a szárítóhelyiség, a közös fürdıszoba, a közös mosdó, a közös WC, a

1 A rendelet felvezetı rendelkezését módosította a 44/2008. (VI.27.) Ör. 1. §-a 2008. július 1-jei hatállyal.
2 A rendelet 2. § a) pontját hatályon kívül helyezte a 48/2011.(XII.16.)Ör. 4. § 1.) pontja 2011. december 17-ei
hatállyal.
3 A rendelet 2. § b) pontját hatályon kívül helyezte a 48/2011.(XII.16.)Ör. 4. § 1.) pontja 2011. december 17-ei
hatállyal.
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gyermekkocsi- és kerékpártároló helyiség, a gépkocsi tároló, a központi berendezések
helyiségei, a közös pince- és padlástér.
d) Nem lakossági (háztartási) célú távhıszolgáltatási díjat kell alkalmazni a c) pont hatálya
alá nem tartozó, távhıszolgáltatással ellátott épületekre, épületrészekre.
e)

Vitás esetben azt, hogy az épület vagy az épületrész a c), vagy az d) pont hatálya alá
tartozik-e, a távhıszolgáltató a felhasználó által beszerzett hiteles tulajdoni lap,
használatbavételi engedély vagy az építésügyi hatóság által kiadott hatósági
bizonyítvány alapján állapítja meg.

f)

Üzemi felhasználó: az egyéb felhasználók közül az, aki a felhasználói hıközpontot maga
üzemelteti, tartja fenn és a távhıszolgáltatóval meghatározott teljesítmény lekötésre
szerzıdik.

g) Mérés: A távhı szempontjából mérésnek tekintendı a telepített Országos Mérésügyi
Hivatal által hitelesített, szabványos mérıeszközzel, jogszabály szerinti pontossággal
mért, a mőszer kijelzıjén SI mértékegységben megjelenı mennyiség.
h) Költségmegosztás: A főtésre és/vagy a használati melegvíz készítéshez felhasznált
hımennyiség és annak díja épületrészenkénti megosztása céljára, a felhasználó által
elfogadott eszköz (mérıkészülék, vagy költségmegosztó készülék), illetve módszer.
i)

Mellékmérı: Hitelesített mérıeszköz, mely lehet szolgáltatói, vagy felhasználói
tulajdonban
is,
megállapodás
alapján
meghatározhatja
(elısegítheti)
az
összfogyasztás(ok)on belüli részfogyasztás(oka)t.

Távhıszolgáltatási díj és összetevıi
3. §
(1)4 A távhıszolgáltatásért a felhasználó, vagy a díjfizetı díjat köteles fizetni. A lakossági
felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhıszolgáltatás – főtés és
használati melegvíz – díjainak szerkezetét, legmagasabb díjait és azok alkalmazásának
idıpontját a távhıszolgáltatásról szóló törvényben adott felhatalmazás alapján miniszteri
rendelet állapítja meg.
(2)5
(3)6
(4)7

4 A rendelet 3. § (1) bekezdését módosította a 48/2011.(XII.16.) Ör. 1. §-a 2011. december 17-ei hatállyal.
5 A rendelet 3.§ (2) bekezdését hatályon kívül helyezte a 48/2011.(XII.16.) Ör. 4. § 2.) pontja 2011. december
17-ei hatállyal.
6 A rendelet 3.§ (3) bekezdését hatályon kívül helyezte a 48/2011.(XII.16.) Ör. 4. § 2.) pontja 2011. december
17-ei hatállyal.
7 A rendelet 3.§ (4) bekezdését hatályon kívül helyezte a 48/2011.(XII.16.) Ör. 4. § 2.) pontja 2011. december
17-ei hatállyal.
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(5)8
(6)9

(7) Ha több személy tulajdonában lévı, hıközponti mérés szerinti távhıszolgáltatásban
részesülı épület távhıszolgáltatási díjait egy összegben egyenlítik ki, a felhasználó
képviselıje a távhıszolgáltató részére köteles írásban nyilatkozni a nem lakossági célú
távhıellátásként igénybe vett távhıszolgáltatás arányáról. A nyilatkozatot a
bejelentésben szereplı adatok változása esetén is meg kell tenni. A nyilatkozat
tartalmáért a nyilatkozattevı felelısséggel tartozik. A nyilatkozat elmulasztása esetén –
a nyilatkozat megtételét követı mérıleolvasás idıpontjáig – a távhıszolgáltató jogosult
a nem lakossági célú távhıszolgáltatási díjakat alkalmazni.
(8)10
(9)11
(10)12
(11) A felhasználók, vagy díjfizetık a távhıszolgáltatás díját havonta, a távhıszolgáltató
által kiállított számla alapján, a számlán megjelölt fizetési határidı lejártáig kötelesek
megfizetni. A számlázás, illetve díjfizetés módját, esedékességét az Üzletszabályzat
állapítja meg.
(12) A lakóépületek és a vegyes célra használt épületek vonatkozásában, ha a hıfogyasztás
felosztásának alapja a főtött légtérfogat, a távhıszolgáltatónak a felosztást és az
elszámolást az elszámolási idıszakot követı 60 napon belül kell elkészíteni.
(13) A mért éves távhıfogyasztás hıdíját az épületrészekben elhelyezett mérıkészülékek
(költségmegosztók) mérési eredménye alapján, vagy egyéb más elosztási mód szerint
kívánják szétosztani a hıdíj felosztásáról a fogyasztói közösségnek kell gondoskodni. A
fogyasztói közösség által az elszámolás végeredményének a távhıszolgáltató részére
történı átadása után a távhıszolgáltató az elszámoló számlát 60 napon belül elkészíti.
Amennyiben a fogyasztói közösség az éves távhıszolgáltatási hıdíj költségmegosztási
eredményét szeptember 30-ig a távhıszolgáltatónak nem adja át, úgy a távhıszolgáltató
jogosult a főtéscélú hıdíj elszámolására légm3 arányos felosztást alkalmazni.
(14) A költségmegosztókkal történı költségosztás miatt felmerülı költségek nem képezik az
alapdíj részét, ezért azokat a költségmegosztásban résztvevı fogyasztóknak külön kell
megtéríteni.
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A rendelet 3.§ (5) bekezdését hatályon kívül helyezte a 48/2011.(XII.16.) Ör. 4. § 2.) pontja 2011. december
17-ei hatállyal.
9
A rendelet 3.§ (6) bekezdését hatályon kívül helyezte a 48/2011.(XII.16.) Ör. 4. § 2.) pontja 2011. december
17-ei hatállyal.
10
A rendelet 3.§ (8) bekezdését hatályon kívül helyezte a 48/2011.(XII.16.) Ör. 4. § 3.) pontja 2011. december
17-ei hatállyal.
11
A rendelet 3.§ (9) bekezdését hatályon kívül helyezte a 48/2011.(XII.16.) Ör. 4. § 3.) pontja 2011. december
17-ei hatállyal.
12
A rendelet 3.§ (10) bekezdését hatályon kívül helyezte a 48/2011.(XII.16.) Ör. 4. § 3.) pontja 2011. december
17-ei hatállyal.
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(15) Költségmegosztó melegvíz mennyiségmérı hiányában az 5. számú mellékletben
foglalt normatív vízmennyiségeknek megfelelıen kell megállapítani a használati melegvíz
készítése céljára felhasznált hımennyiséget.

A díjtételek megváltoztatásának automatizmusa
4. §13

Az alapdíj alkalmazása és fizetése
5. §14

A hıdíj elszámolása és fizetése hıközponti mérés
szerinti távhıszolgáltatás esetén
6. §
(1) A hıdíjat a közüzemi szerzıdés szerinti lakossági felhasználó ellátását szolgáló
hıközpontban (hıfogadó állomáson) felszerelt, a távhıszolgáltató tulajdonában lévı
hitelesített hımennyiség-mérıvel mért hımennyiség után a tárgyhót követıen vagy a
hımennyiségmérık leolvasására és az elszámoló számla benyújtásra – egyéb
megállapodás hiányában – évente egy alkalommal kerül sor. A közbensı idıszakban a
távhıszolgáltató részszámlázásos módszert alkalmaz.
(2) Ha a felhasználó a távhıszolgáltatási díj díjfizetık közötti szétosztását nem kéri, a
hıközpontban mért fogyasztás hıdíját egy összegben fizeti.
(3) Ha a felhasználó a távhıszolgáltatási díj díjfizetık közötti szétosztását kéri, a
hıközpontban (hıfogadó állomáson) mért fogyasztás hıdíját a felhasználó (képviselıje)
és a távhıszolgáltató közötti megállapodásban foglalt szétosztási arányoknak
megfelelıen, megállapodás hiányában az épületben lévı épületrészek légtérfogata
(légm3) arányában kell a díjfizetıknek megfizetni.
(4) A (3) bekezdés esetén a felhasználó képviselıje kezdeményezheti a távhıszolgáltatónál
a hıdíj szétosztási arányainak megváltoztatását, a távhıszolgáltató a módosított (új)
arányok szerinti szétosztást legkésıbb a bejelentés hónapját követı második hónaptól
kezdıdıen teljesíti.
(5) Ha a felhasználó ellátása a távhıszolgáltató tulajdonában lévı hıközpontból (hıfogadó
állomásból) történik, hıközponti hımennyiségmérés szerinti távhıszolgáltatás esetén a
távhıszolgáltató a hıközpontban mért hımennyiségbıl a (6) bekezdésben foglaltak
13

A rendelet 4. §-át hatályon kívül helyezte a 48/2011.(XII.16.) Ör. 4. § 4.) pontja 2011. december 17-ei
hatállyal.
14
A rendelet 5. §-át hatályon kívül helyezte a 48/2011.(XII.16.) Ör. 4. § 4.) pontja 2011. december 17-ei
hatállyal.
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szerint külön-külön határozza meg és elkülönítve számlázza a főtési célra és a használati
melegvíz-szolgáltatási célra felhasznált hımennyiséget. Az így meghatározott
hımennyiségeket a távhıszolgáltató a felhasználó igényének megfelelıen a (2) vagy a
(3) bekezdés alapján számolja el.
(6) A távhıszolgáltató a főtési célú és a használati melegvíz-készítés céljára felhasznált
hımennyiséget – minden olyan hónapban, amikor főtési- és használati melegvízszolgáltatási célú hıfelhasználás egyaránt történik – külön-külön köteles meghatározni
és számlázni 2006. év 06. hó 01. napjától a TKSZ. 18.2.3. és 18.3.3.pontjai szerint. Csak
főtési- vagy csak használati melegvíz-szolgáltatási célú távhıszolgáltatás esetén a
hıközpontban mért hımennyiség azonos az adott szolgáltatási célra felhasznált – a
TKSZ. 18.2.1. illetve a 18.3.1. pontjai szerint megállapított – hımennyiséggel.
(7) Amennyiben a hıközpontban a használati melegvíz felmelegítéséhez felhasznált
hımennyiség megállapítása a TKSZ. 18.3.3. pontjában foglaltak szerint történik, akkor a
hıközpontban 1m3 közmőves ivóvíz felmelegítéséhez szükséges hımennyiséget a
távhıszolgáltató állapítja meg. Az 1 m3 közmőves ivóvíz felmelegítéséhez szükséges
hımennyiség a június 1. és augusztus 31. közötti idıszakban a hıközpontban hitelesen
mért hı- és használati melegvíz felhasználás mennyiségeinek hányadosa (GJ/vízm3). Ezt
a fajlagos hımennyiséget a távhıszolgáltató évente szeptember 30-áig köteles
hıközpontonként felülvizsgálni és újra megállapítani. Ennek eredményérıl a
távhıszolgáltató a felhasználó képviselıjét az év október 31-éig írásban köteles
tájékoztatni. Az újonnan megállapított fajlagos hımennyiséget az október havi
hıfelhasználás elszámolásától kezdıdıen kell alkalmazni.
(8) Ha a felhasználó képviselıje a főtésre és a használati melegvíz-készítéshez felhasznált
hımennyiség szétosztására nem közöl külön-külön arányokat, a távhıszolgáltató
mindkét hımennyiség szétosztására a megadott arányt alkalmazza.
(9) Ha a hıközpont egynél több épület távhıellátását biztosítja (szolgáltatói hıközpont), és
az egyes felhasználási helyek hıfogyasztása a hıfogadó állomásokon nem mérhetı, a
távhıszolgáltató a hıközpontban főtési célra és használati melegvíz-készítés céljára
külön-külön meghatározott hımennyiségeket az ellátott épületek hıfogadójában
felszerelt költségmegosztóként mőködı mérıeszközök mérési adatai alapján, ezek
hiányában az érintett felhasználók egymás közötti megállapodása szerint – ha ilyen
megállapodás nem jön létre az épületek alapdíjszámítás alapját képezı légtérfogata
arányának megfelelıen – a felhasználók között szétosztja. Az egy-egy felhasználóra jutó
hımennyiségek hıdíjainak további szétosztására az egyes díjfizetık között a (3) - (4) és
a (8) bekezdésben foglaltak az irányadók.
(10) A (3) bekezdés szerinti díjszétosztás esetén az épületrészre vonatkozóan a felhasználó
képviselıje által megadott, ennek hiányában a megállapított díjszétosztási arányt,
illetıleg arányokat a távhıszolgáltató köteles a számlán 2006. év 06. hó 01. napjától
feltüntetni.
(11) A közüzemi szerzıdésrıl, annak a díjszétosztás módjára, arányaira vonatkozó
rendelkezéseirıl és ezek változásáról a felhasználó képviselıje köteles a díjfizetıket
tájékoztatni. A díjfizetı kérésére a távhıszolgáltató ügyfélszolgálata köteles a közüzemi
szerzıdésrıl, a díjszétosztás módjáról és az adott díjfizetıre vonatkozó díjszétosztási
arányról a díjfizetınek tájékoztatást adni.
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(12)

A távhıszolgáltató a szolgáltatói hıközponti méréssel megállapított primer
hımennyiség díját – a szolgáltatói hıközpont és a hıközpont utáni szolgáltatói vezeték
hıveszteségére tekintettel – a 3.sz. mellékletben meghatározott primer hıdíjat – 5 %kal csökkenti.

(13) Amennyiben egy felhasználói hıközpontról ellátott hıfogadókban, vagy épületrészekben
mellékmérık vannak felszerelve, akkor a mellékmérıkön mért hımennyiséget a
szekunder oldali mérés hıdíjával kell elszámolni.

A hıdíj elszámolása és fizetése épületrészenkénti mérés
szerinti távhıszolgáltatás esetén
7. §
(1) A hıdíjat az egyes épületrészekben felszerelt hiteles hımennyiségmérıvel teljes körően
(a főtési és a használati melegvíz-szolgáltatás célú hımennyiségre kiterjedıen) mért
hımennyiség után a (2) bekezdésben foglaltak szerint a felhasználó, a felhasználókat
ellátó hıközpontban mért hımennyiség és az egyes épületrészekben mért
hımennyiségek összessége közötti különbözet után a tulajdonosi közösség a (3)
bekezdésben foglaltak szerint fizeti.
(2) A hımennyiségmérık leolvasására és az elszámoló számla benyújtására évente egy
alkalommal kerül sor. A közbensı idıszakban a távhıszolgáltató részszámlázásos
módszert alkalmaz. Az épületrészek felhasználói részfizetésként havonta, utólag az elızı
év hıfelhasználása 1/12-ed részének megfelelı – ilyen idıszak hiányában a
távhıszolgáltató és a felhasználó megállapodása szerinti – hımennyiség hıdíját fizetik.
(3) A hıközpontban mért hımennyiség és az épületrészekben mért hımennyiségek
összessége közötti különbözet hıdíját a (2) bekezdés szerinti elszámoló számlákkal
egyidejőleg kibocsátott számla alapján, a TKSZ. 20.2. pontjában foglaltaknak
megfelelıen az épület tulajdonosának, illetve a tulajdonosi közösségnek kell megfizetnie.
(4) Az elszámoló számla alapját képezı idıszakban történt árváltozás esetén a
távhıszolgáltató a hıfelhasználást és annak díját a számlán megosztja. Ennek alapja a
felhasználóktól beszerzett, továbbá a hıközpontban leolvasott, az árváltozás
idıpontjának megfelelı mérıállás. Az új díjat az elıbbi mérıállásokat követı
hıfelhasználásra kell alkalmazni. Az elszámoló számlában az egy éves teljes idıszakot
kell elszámolni a közbensı mérıállás és az alkalmazandó árak figyelembe vételével.
Bejelentett mérıállás-adat hiányában a távhıszolgáltató az épületrész hıfelhasználását a
hıközpontban mért hıfelhasználás arányai szerint osztja meg.
(5) Felhasználó változás esetén a korábbi és az új felhasználó a mérıállást és a változás
idıpontját közösen írásban rögzíti és 15 napon belül a távhıszolgáltató rendelkezésére
bocsátja. Ennek alapján a távhıszolgáltató elszámoló számlát készít a korábbi
felhasználó részére, legkésıbb a felhasználó változás és a mérıleolvasási adat
bejelentését követı második hónapban.
(6) Ha az épületrészben elhelyezett hımennyiségmérı adatainak leolvasása a felhasználó
érdekkörében felmerült okból meghiúsul, a távhıszolgáltató jogosult az elszámolás
alapját képezı hımennyiséget a TKSZ. 23.1. pontja szerint meghatározni.
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Csatlakozási díj
8. §
(1) Új vagy növekvı távhıigénnyel jelentkezı felhasználási hely tulajdonosától az igényének
kielégítését szolgáló hıteljesítmény rendelkezésre állásához szükséges szolgáltatói
tulajdonú berendezések létesítése, bıvítése, átalakítása céljából a távhıszolgáltató
csatlakozási díjat kérhet. A csatlakozási díj nem foglalja magában a Tszt. 33. § (2)
bekezdése szerinti, a távhıtermelınek fizetett fejlesztési költségeket.
(2) A csatlakozási díjon felül a távhıszolgáltató kérheti a (1) bekezdés szerinti távhıigénylıtıl
annak a fejlesztési költségnek a távhıteljesítmény-igénnyel arányos részét is, amelyet a
Tszt. 33. § (2) bekezdése szerinti megállapodás alapján a távhıtermelınek fizetett.
(3) A távhıszolgáltató üzletpolitikai okból eltekinthet a csatlakozási díj megfizetésétıl,
illetıleg annak összegét mérsékelheti.
(4) A bejelentett új vagy növekvı távhıteljesítmény-igény kielégítésére, a fizetendı
csatlakozási díj és a (2) bekezdés szerinti fejlesztési költség megfizetésére az
igénybejelentınek és a távhıszolgáltatónak egymással külön szerzıdést kell kötnie.
(5) A csatlakozási díj mértékét e rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.

Díjvisszatérítés és pótdíjfizetés
9. §
(1)15 Ha a távhıszolgáltató a felhasználóval szemben fennálló távhıszolgáltatási
kötelezettségének folyamatosan 3 napot meghaladóan, neki felróható okból, vagy a
távhıszolgáltatásról szóló törvény szerinti elızetes értesítés mellızésével nem tesz
eleget, az erre irányuló panasz bejelentésétıl kezdve a távhıszolgáltató az adott
idıszakban fizetendı díj – a szüneteltetés idıtartamával arányos részének – kétszeresét
fizeti vissza.
(2) Ha a felhasználó ellátását biztosító hıközpontot a felhasználó vagy megbízottja
üzemelteti és a szerzıdésben lekötött legnagyobb hıteljesítményt 1-1 naptári napon
folyamatosan, 30 percnél hosszabb idıtartamon keresztül túllépi (Tszt. 49. § (2)
bekezdés a) pont), a felhasználónak pótdíjat kell fizetnie. A jogosulatlanul igénybevett
többletteljesítmény után a pótdíj a közüzemi szerzıdésben megállapított – felhasználóra
vonatkozó – szerzıdött teljesítményt meghaladóan igénybe vett többletteljesítményre
jutó éves alapdíj 1/6-od része. Ismételt túllépés esetén a teljesítmény túllépés pótdíját a
szolgáltató annyiszor számíthatja fel, ahány napon a jogosulatlan igénybevétel
megtörtént.
(3) Ha a felhasználó, illetıleg a díjfizetı a Tszt. 49. § (2) bekezdésének c), d), f) és g)
pontjaiban szabályozott szerzıdésszegést, vagy egyéb módon szabálytalan vételezést
valósít meg, a szolgáltatás díján felül pótdíjat köteles fizetni. A pótdíj mértéke a
felhasználóra (díjfizetıre) vonatkozó éves alapdíj háromszorosa.

15 A rendelet 9. § (1) bekezdését módosította a 48/2011.(XII.16.) Ör. 2. §-a 2011. december 17-ei hatállyal.
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Vegyes és záró rendelkezések
10. §
(1) A közüzemi szerzıdés megkötésekor, valamint a távhıszolgáltató kérésére a díjfizetık
személyét a felhasználó közli a távhıszolgáltatóval.
(2) Amennyiben a díjfizetı személyében változás történik, akkor a változás bejelentés
hónapjának utolsó napjáig a szolgáltatás díja a régi tulajdonost (bérlıt, használót), a
következı hónap elsı napjától a szolgáltatás díja az új tulajdonost (bérlıt, használót)
terheli.
(3)16
11. §
(1) A rendelet 2006. január 01. napján lép hatályba. A rendeletet hatálybalépésekor fennálló
távhıszolgáltatási jogviszonyokra is alkalmazni kell.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejőleg a távhıszolgáltatási díjak megállapításáról, és
alkalmazásáról szóló 26/1999. (X.29.) Ör. és az ezt módosító 30/2000. (X.06.) Ör., az
5/2001. (XII. 22.) Ör., az 51/2002. (XII. 22.) Ör., a 12/2003. (IV. 30.) Ör., a 66/2003.
(XII. 22.) Ör., a 47/2004. (V. 10.) Ör., és a 79/2004. (XII. 01.) önkormányzati rendeletek
hatályát veszti.

(3)17 E rendelet a belsı piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és Tanács
2006/123/EK Irányelvének figyelembe vételével felülvizsgálatra került, és azzal
összeegyeztethetı szabályozást tartalmaz.
Veszprém, 2005. december 12.

Dióssy László sk.
polgármester

Dr. Büki Szilvia sk.
jegyzı, címzetes fıjegyzı

A rendelet kihirdetésének napja: 2005. december 15.

16

A rendelet 10. § (3) bekezdését hatályon kívül helyezte a 48/2011.(XII.16.) Ör. 4. § 5.) pontja 2011. december
17-ei hatállyal.
17
A rendelet 11. §-át (3) bekezdéssel kiegészítette a 36/2009. (VI.29.) Ör. 1. §-a 2009. július 1-jei hatállyal.
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1. sz. melléklet18

18

A rendelet 1. sz. mellékletét hatályon kívül helyezte a 48/2011.(XII.16.) Ör. 4. § 6.) pontja 2011. december 17ei hatállyal.
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2. sz. melléklet19

19

A rendelet 2. sz. mellékletét hatályon kívül helyezte a 48/2011.(XII.16.) Ör. 4. § 6.) pontja 2011. december 17ei hatállyal.

11

3 .sz. melléklet20

20 A rendelet 3. sz. mellékletét hatályon kívül helyezte a 48/2011.(XII.16.) Ör. 4. § 6.) pontja 2011. december
17-ei hatállyal..
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4. sz. melléklet
A távhıszolgáltatás csatlakozási díja

A felhasználó ellátása érdekében szükséges
- bekötıvezeték létesítéséhez

120 000,- Ft / nyomvonal folyóméter*

- szolgáltatói tulajdonú egyéb berendezések
létesítéséhez, bıvítéséhez
20 000,- Ft / kW*

* A legmagasabb hatósági ár, amely az általános forgalmi adót nem tartalmazza.
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5. sz. melléklet21

21 A rendelet 5. sz. mellékletét hatályon kívül helyezte a 48/2011.(XII.16.) Ör. 4. § 7.) pontja 2011. december
17-ei hatállyal.

