Kivonat a távhőszolgáltatási díjak megállapításáról és alkalmazásáról, valamint a távhőszolgáltatás
egyes kérdéseiről szóló 4/2006. (II. 24.) rendeletből
„Csatlakozási díj
9. §
(1) Új vagy növekvő távhőigénnyel jelentkező felhasználási hely tulajdonosától az igényének kielégítését szolgáló
hőteljesítmény rendelkezésre állásához szükséges szolgáltatói tulajdonú berendezések létesítése, bővítése, átalakítása
céljából a távhőszolgáltató csatlakozási díjat kérhet.
(2) A csatlakozási díj a csatlakozással összefüggésben felmerülő szolgáltatói tulajdonú bekötővezeték létesítési díjat,
valamint a szolgáltatói tulajdonú hőfogadó állomás létesítési, bővítési, átalakítási díját foglalja magában, továbbá
tartalmazza a távhőtermelő és a távhőszolgáltató megállapodásában szereplő fejlesztési költségeket is.
(3) A távhőszolgáltató üzletpolitikai okból eltekinthet a csatlakozási díj megfizetésétől, illetőleg annak összegét
mérsékelheti.
(4) A bejelentett új vagy növekvő távhőteljesítmény-igény kielégítésére, a fizetendő csatlakozási díj megfizetésére az
igénybejelentőnek és a távhőszolgáltatónak egymással külön szerződést kell kötnie.
(5) A csatlakozási díj mértékét a R. 1. számú melléklete tartalmazza.
(6) A lakossági és külön kezelt intézményi felhasználók által befizetett csatlakozási díj teljes összegét a távhőszolgáltató
a felhasználónak kiállított első díjszámla kibocsátás időpontjától kezdődően részletekben, a havonta kiszámlázandó
alapdíjon keresztül, a mindenkor hatályos alapdíjnak megfelelő mértékben köteles jóváírni.”
„1. számú melléklet 4/2006. (II. 24.) rendelethez
A távhőszolgáltatói hálózatra való csatlakozásért fizetendő díjak
1. A szolgáltatói tulajdonú bekötővezeték létesítéséért fizetendő díj
A
B
1.

Csatlakozni kívánó felhasználó által
igényelt hőteljesítmény nagysága(kW)

Szolgáltatói tulajdonú bekötővezeték
létesítési díja(Ft/nyomvonal folyóméter)

2.

0 - 800 között

55 000

3.

800 - 1.500 között

73 000

4.

1.500 fölött

142 000

2. A szolgáltatói tulajdonú hőfogadó állomás létesítéséért, bővítéséért, átalakításáért fizetendő díj
A
B
1.

Csatlakozni kívánó felhasználó által
igényelt hőteljesítmény nagysága(kW)

2.

0 - 100 között

11 000

3.

100 - 200 között

5 000

4.

200 - 300 között

3 500

5.

300 - 400 között

2 500

6.

400 - 1.000 között

1 800

7.

1.000 fölött

A fenti díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák.”

Szolgáltatói tulajdonú hőfogadó állomás
létesítési, bővítési, átalakítási díja(Ft/kW)

900

