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A Kormány 104/2011. (VI. 29.) Korm. rendelete
a távhõszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló
157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a távhõszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. § (1) bekezdés m) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában megállapított feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:
1. §

A távhõszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Vhr.) 17. §-át követõen a következõ alcímekkel egészül ki:
„A költségmegosztók alkalmazásának és a költségek megosztásának általános szabályai
[a Tszt. 44. § (1) bekezdéséhez]
17/A. § E rendelet 17/B–17/H. §-ának alkalmazásában:
1. elszámolási idõszak: azon legfeljebb 12 hónap hosszúságú idõszak, amelyre vonatkozóan a felhasználási helyen
igénybe vett fûtési hõmennyiség és ennek díja az épületrészek között megosztásra kerül;
2. felhasználási hely fajlagos fûtési hõfelhasználása: a felhasználási helyen egy elszámolási idõszakban igénybe vett
fûtési hõmennyiségnek és a felhasználási hely épületrészeinek távhõrendszerrõl fûtött – a számlázás alapjául
szolgáló – légtérfogatának a hányadosa (GJ/légm3);
3. költségmegosztó: a felhasználási helyen igénybe vett hõmennyiségnek az épületrészek közötti fogyasztásarányos
megosztására alkalmas eszköz vagy mûszer;
4. fûtési költségmegosztó: a fûtési hõmennyiség megosztására alkalmas eszköz vagy mûszer, amely megfelel az
5. melléklet szerinti jellemzõknek, és amely lehet
a) elektronikus fûtési költségmegosztó,
b) párologtatós fûtési költségmegosztó,
c) fûtési költségmegosztás céljára alkalmazott hõfogyasztásmérõ, ha települési önkormányzat (a továbbiakban:
önkormányzat) rendelete elszámolási mérõnek nem minõsítette;
5. használati melegvíz-költségmegosztó: a felhasználási hely használati melegvíz-hálózatába beépített
vízmennyiség-mérõ (vízmérõ), amely az épületrész melegvíz-kifolyócsapján vételezett (felhasznált) használati
melegvíz mennyiségét méri, és amelyet önkormányzat rendelete távhõszolgáltatói elszámolási mérõnek nem
minõsített;
6. fûtött légtérfogat: a távhõvel ellátott épületrészeknek az önkormányzat rendeletében meghatározott módon,
ennek hiányában a távhõrendszerrõl fûtött épületrészeknek a szerkezeti falsíkok által határolt alapterülete és
belmagasságának szorzataként számított, légköbméterben kifejezett térfogata;
7. használati melegvíz: távhõvel felmelegített közmûves ivóvíz;
8. hõleadó készülék: a felhasználási hely fûtési vezetékhálózatába beépített fûtõtest, radiátor, csõregiszter,
a hõhordozó közeggel üzemeltetett egyéb fûtõberendezés;
9. megbízott: az a gazdálkodó szervezet, amely a tulajdonosi közösséggel kötött megbízási szerzõdés alapján
felszereli, mûködteti, karbantartja a költségmegosztókat, elvégzi a költségmegosztók idõszakos ellenõrzését,
leolvassa, kiértékeli a költségmegosztók adatait és kiszámítja a fûtési díjmegosztási arányokat, valamint a melegvízdíjmegosztási arányokat.
17/B. § (1) A felhasználási helyen az egyes épületrészekre vonatkozó, fûtési célra felhasznált hõmennyiség és díjának
megosztására szolgáló díjmegosztási arányok (a továbbiakban: a fûtési díjmegosztási arányok) meghatározása
a felhasználási hely tulajdonosi közösségének – társasház esetében a szervezeti-mûködési szabályzat,
lakásszövetkezetnél az alapszabály rendelkezéseivel összhangban meghozott – döntése alapján a következõ
módokon történhet:
a) az épületrészek fûtött légtérfogata alapján, vagy
b) fûtési költségmegosztók alkalmazásával, a 17/E. vagy 17/F. §–ban foglaltak szerint.
(2) A fûtési díjmegosztási arányokat a tulajdonosi közösség egy elszámolási idõszakra állapítja meg úgy, hogy a fûtési
díjmegosztási arányok összege 100%. A fûtési díjmegosztási arányok egy elszámolási idõszakon belül nem
változtathatók.
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17/C. § (1) A fûtési díjmegosztási arányok meghatározásához fûtési költségmegosztók akkor alkalmazhatók, ha
a) a felhasználási hely külön tulajdonban vagy külön használatban álló épületrészeiben felszerelt valamennyi hõleadó
készülék hõleadása azonos gyártmányú, egységes értékelési rendszerû fûtési költségmegosztóval kerül
meghatározásra, vagy a felhasználási hely külön tulajdonban vagy külön használatban álló épületrészeiben a fûtési
hõfelhasználás költségmegosztó funkciót ellátó hõfogyasztás-mérõvel önállóan mérhetõ,
b) a felhasználási hely valamennyi épületrészében, ahol az a falazat megbontása nélkül mûszakilag megoldható,
a hõleadó készülékek hõleadása szabályozható,
c) a fûtési költségmegosztó vagy a költségmegosztó funkciót ellátó fûtési hõfogyasztás-mérõ felszerelését végzõ
gazdálkodó szervezet a mérési pontosságot gyártói megfelelõségi tanúsítvánnyal igazolja,
d) a fûtési költségmegosztó vagy a költségmegosztó funkciót ellátó hõfogyasztás-mérõ felszerelése a vonatkozó
jogszabályi és mûszaki elõírásoknak megfelelõen történt,
e) a fûtési költségmegosztókat a felszerelésüket követõen beavatkozás, leszerelés megakadályozása céljából
plombával látták el, és
f) a fûtési költségmegosztók leolvasása, mûködõképességük és a plomba sértetlenségének ellenõrzése az elszámolási
idõszak végén a tulajdonosi közösség által meghatározott idõpontig megtörténik.
(2) A fûtési költségmegosztó, továbbá a költségmegosztóra felszerelt plomba sérülésérõl a díjfizetõ köteles
haladéktalanul a tulajdonosi közösség képviselõjét írásban tájékoztatni. A megsérült fûtési költségmegosztó, továbbá
a költségmegosztóra felszerelt plomba pótlásának költségeit a díjfizetõ viseli.
(3) Párologtatós fûtési költségmegosztó – a 23/A. § (3) bekezdésében foglaltak kivételével – fûtési
költségmegosztóként nem alkalmazható.
17/D. § (1) Fûtési költségmegosztók alkalmazása esetén a tulajdonosi közösség képviselõje vagy a megbízott
a) legkésõbb a leolvasást megelõzõ 15 nappal írásban, figyelemfelkeltõ és a díjfizetõk által jól látható módon
elhelyezett hirdetmény útján tájékoztatja a díjfizetõket az épületrészekben felszerelt fûtési költségmegosztók
leolvasásának és javasolt pótleolvasásának, valamint a plomba sértetlensége és a költségmegosztó
mûködõképessége ellenõrzésének kijelölt idõpontjairól, a leolvasás elmulasztásának 17/E. § (3) bekezdésében foglalt
jogkövetkezményeirõl, valamint az idõpont egyeztetésre szolgáló elérhetõségekrõl;
b) legkésõbb az elszámolási idõszak végét követõ 3 hónapon belül írásban, figyelemfelkeltõ és a díjfizetõk által jól
látható módon elhelyezett hirdetmény útján tájékoztatja a díjfizetõket
ba) az elszámolási idõszak kezdetérõl és végérõl,
bb) a felhasználási hely összes fûtött légtérfogatáról,
bc) az egyes épületrészek fûtött légtérfogatáról,
bd) a fûtési díjmegosztási arányokról és
be) mindazon adatokról, amelyekbõl az egyes épületrészekre jutó fûtési díjmegosztási arány kiszámítható és
ellenõrizhetõ.
(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti tájékoztatásban a fûtési költségmegosztó pótleolvasására legkésõbb
a tájékoztatásban meghatározott leolvasási idõponttól számított 8 napon belüli idõpontra kell idõpontot kijelölni.
(3) A díjfizetõ kezdeményezheti az (1) bekezdés a) pontja szerinti tájékoztatásban javasolt pótleolvasástól legfeljebb
3 nappal eltérõ pótleolvasási idõpont egyeztetését.
(4) A helyszínen végzett leolvasásról vagy pótleolvasásról, valamint a plomba mûködõképessége és
a költségmegosztó sértetlensége helyszíni ellenõrzésérõl a leolvasást, ellenõrzést végzõ, valamint a díjfizetõ által aláírt
– a díjfizetõ esetleges véleményeltérését is tartalmazó – jegyzõkönyvet kell készíteni. A jegyzõkönyv egy példányát
a leolvasást, ellenõrzést végzõ a díjfizetõ részére átadja. Ha a díjfizetõ nem teszi lehetõvé a leolvasást, pótleolvasást
vagy az ellenõrzést, továbbá ha a jegyzõkönyvet nem írja alá, a leolvasást, ellenõrzést végzõ ennek tényét
a jegyzõkönyvben rögzíti és a jegyzõkönyv egy példányát a díjfizetõ részére, valamint a tulajdonosi közösség
képviselõjének adja át.
17/E. § (1) Ha a tulajdonosi közösség fûtési költségmegosztók alkalmazásáról döntött, akkor az elszámolási idõszakban
igénybe vett fûtési hõmennyiségnek legalább 30%-át, de legfeljebb 50%-át az épületrészek fûtött légtérfogata
arányában, a fennmaradó részét fogyasztásarányosan, a fûtési költségmegosztók leolvasott adatainak alapulvételével
és azoknak a 6. mellékletben meghatározott korrekciós tényezõkkel történõ módosításával számított értékei
arányában kell az épületrészek között felosztani. A fogyasztásarányos hányad épületrészekre történõ felosztásának
számítása során az egyes épületrészekre figyelembe vett fajlagos fûtési hõfelhasználás nem lehet nagyobb
a felhasználási hely fajlagos fûtési hõfelhasználása 2,5-szeresénél.
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(2) Ha az épületrészen belül nem lehetséges fûtési költségmegosztó felszerelése valamennyi hõleadó készüléken,
akkor azon hõleadó készülékek hõleadását, amelyek esetében a fûtési költségmegosztók felszerelése mûszaki okból
nem lehetséges, a felhasználási helyen felszerelt hõleadó készülékek egységnyi teljesítményére esõ átlagos fogyasztás
és a hõleadó készülék teljesítményének szorzataként kell számítással meghatározni és figyelembe venni.
(3) Az épületrészre jutó fûtési díjmegosztási arányt a felhasználási hely fajlagos fûtési hõfelhasználásának
a 2,5-szerese és az épületrész fûtött légtérfogatának szorzatából számított hõmennyiség figyelembevételével kell
meghatározni, ha:
1. a díjfizetõ nem tette lehetõvé a fûtési költségmegosztók
a) felszerelését,
b) szerzõdésben meghatározott módon és idõpontban történõ leolvasását,
2. a díjfizetõ a fûtési költségmegosztót önkényesen leszerelte, vagy
3. a fûtési költségmegosztók leolvasása, vagy ellenõrzése alkalmával megállapítható, hogy az épületrész bármely
fûtési költségmegosztója vagy az azokon elhelyezett plomba sérült.
(4) A fûtési költségmegosztó meghibásodása esetén – a leolvasás adatainak rögzítése során – az adott hõleadó
készülék hõleadását a felhasználási hely azonos fekvésû és funkciójú helyiségeiben felszerelt hõleadó készülékek
hõleadásának átlagaként kell figyelembe venni.
(5) A (4) bekezdésben foglaltakat a fûtési költségmegosztó leolvasása vagy ellenõrzése során észlelt meghibásodás
tényének a leolvasást, ellenõrzést végzõ által írásban történõ rögzítésének napjától kezdve az új vagy megjavított
és plombával ellátott fûtési költségmegosztó üzembe helyezésének napjáig kell alkalmazni.
17/F. § (1) Ha a felhasználási hely tulajdonosi közössége – társasház esetében a szervezeti-mûködési szabályzat,
lakásszövetkezetnél az alapszabály rendelkezéseivel összhangban – a 17/E. §-tól eltérõ költségmegosztási módszert
fogad el, akkor azt az épületek energetikai jellemzõinek tanúsításáról szóló jogszabály szerinti energetikai
tanúsítvánnyal, megfelelõ szakirányú végzettséggel rendelkezõ tanúsítványt végzõ által valamennyi épületrészre
kiterjedõen elkészített, a felhasználási helyre vonatkozó részletes energetikai számítással kell alátámasztani.
(2) Ha a tulajdonosi közösség az (1) bekezdés szerinti döntést hozott, akkor a felhasználási helyen az elszámolási
idõszakban igénybe vett fûtési hõmennyiségnek az épületrészek fûtött légtérfogata arányában felosztandó, valamint
a fûtési költségmegosztók leolvasott adatai arányában fogyasztásarányosan felosztandó hányadait úgy kell
meghatározni, hogy azok százalékos arányban kifejezett összege 100%.
17/G. § (1) A felhasználási helyen a használati melegvíz készítéséhez igénybe vett hõmennyiség és díjának
épületrészek közötti megosztására szolgáló díjmegosztási arányok (a továbbiakban: melegvíz-díjmegosztási arányok)
meghatározása a felhasználási hely tulajdonosi közösségének – társasház esetében a szervezeti-mûködési szabályzat,
lakásszövetkezetnél az alapszabály rendelkezéseivel összhangban meghozott – döntése alapján a következõ
módokon történhet:
a) használati melegvíz-költségmegosztók alkalmazásával a használati melegvíz-költségmegosztókon mért
fogyasztási adatok alapulvételével a (2) bekezdésben meghatározottak szerint, vagy
b) az épületrészekben felszerelt melegvíz-kifolyócsapok számának alapulvételével.
(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti költségmegosztás akkor alkalmazható, ha:
a) a használati melegvíz-költségmegosztókat a költségmegosztásban részt vevõ épületrészek melegvíz
kifolyó-csapjait megelõzõ vezetékszakaszába beszerelték,
b) a használati melegvíz-költségmegosztók beszerelése a mûszaki elõírásoknak megfelelõen történt,
c) a használati melegvíz-költségmegosztókat azonosító számmal és a felszerelését követõen illetéktelen beavatkozás,
leszerelés megakadályozása céljából plombával látták el, és
d) a használati melegvíz-költségmegosztók leolvasása, továbbá mûködõképességének és a plomba sértetlenségének
ellenõrzése meghatározott rendszerességgel, de legalább évente egy alkalommal megtörténik.
(3) Egy felhasználási helyen az épületrészekre megállapított használati melegvíz-díjmegosztási arányok összege 100%.
(4) A használati melegvíz-költségmegosztó vagy az arra felszerelt plomba sérülésérõl a díjfizetõ köteles a tulajdonosi
közösség képviselõjét haladéktalanul írásban tájékoztatni. A megsérült használati melegvíz-költségmegosztó,
továbbá a költségmegosztóra felszerelt plomba pótlásának költségeit a díjfizetõ viseli.
(5) Ha a melegvíz-díjmegosztási arányok meghatározása az (1) bekezdés a) pontja szerint kerül sor és
a) a díjfizetõ nem tette lehetõvé a használati melegvíz-költségmegosztó felszerelését, szerzõdésben meghatározott
módon és idõpontban történõ leolvasását,
b) a díjfizetõ a használati melegvíz-költségmegosztót önkényesen leszerelte, vagy
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c) a használati melegvíz-költségmegosztók leolvasása vagy ellenõrzése alkalmával megállapítható, hogy a használati
melegvíz-költségmegosztó vagy annak plombája sérült,
akkor a tulajdonosi közösség az adott épületrészre alkalmazandó használati melegvíz-díjmegosztási arányt határozhat
meg, amely nem lehet nagyobb a felhasználási helyen a legnagyobb használati melegvíz-felhasználású épületrész
melegvíz-felhasználásának 1,5-szeresénél és amely a használati melegvíz-költségmegosztó felszerelésének vagy
leolvasásának megakadályozásától, önkényes leszerelésétõl vagy sérülésének megállapításától alkalmazandó.
(6) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a tulajdonosi közösség képviselõje vagy a megbízott
a) legkésõbb a leolvasást megelõzõen 15 nappal írásban, figyelemfelkeltõ és a díjfizetõk által jól látható módon
elhelyezett hirdetmény útján tájékoztatja a díjfizetõket az épületrészekben felszerelt használati melegvízköltségmegosztók leolvasásának és javasolt pótleolvasásának, valamint a plomba sértetlensége ellenõrzésének
idõpontjairól, a leolvasás elmulasztásának a 19/E. § (5) bekezdésében foglalt jogkövetkezményeirõl, valamint az
idõpont-egyeztetésre szolgáló elérhetõségekrõl,
b) legkésõbb a használati melegvíz-költségmegosztók leolvasását követõ 1 hónapon belül írásban, figyelemfelkeltõ
és a díjfizetõk által jól látható módon elhelyezett hirdetmény útján tájékoztatja a díjfizetõket a leolvasás
eredményeként az egyes épületrészekre megállapított használati melegvíz-díjmegosztási arányról.
(7) A (6) bekezdés a) pontja szerinti tájékoztatásban a használati melegvíz-költségmegosztó pótleolvasására
legkésõbb a tájékoztatásban meghatározott leolvasási idõponttól számított 8 napon belüli idõpontra kell idõpontot
kijelölni.
(8) A díjfizetõ kezdeményezheti a (6) bekezdés a) pontja szerinti tájékoztatásban javasolt pótleolvasástól legfeljebb
3 nappal eltérõ pótleolvasási idõpont egyeztetését.
(9) A helyszínen végzett leolvasásról vagy pótleolvasásról, valamint a plomba mûködõképessége és
a költségmegosztó sértetlensége helyszíni ellenõrzésérõl a leolvasást, ellenõrzést végzõ, valamint a díjfizetõ által aláírt
– a díjfizetõ esetleges véleményeltérését is tartalmazó – jegyzõkönyvet kell készíteni. A jegyzõkönyv egy példányát
a leolvasást, ellenõrzést végzõ a díjfizetõ részére átadja. Ha a díjfizetõ nem teszi lehetõvé a leolvasást, pótleolvasást
vagy az ellenõrzést, továbbá ha a jegyzõkönyvet nem írja alá, a leolvasást, ellenõrzést végzõ ennek tényét
a jegyzõkönyvben rögzíti és a jegyzõkönyv egy példányát a díjfizetõ részére, valamint a tulajdonosi közösség
képviselõjének adja át.
17/H. § (1) Ha a tulajdonosi közösség költségmegosztók alkalmazásáról dönt, akkor gondoskodnia kell
a költségmegosztók felszerelésérõl, mûködtetésérõl, karbantartásáról, idõszakos ellenõrzésérõl, adatainak
leolvasásáról, kiértékelésérõl és a fûtési díjmegosztási arányok, valamint a melegvíz-díjmegosztási arányok
kiszámításáról, továbbá viseli az ezekkel kapcsolatos költségeket.
(2) A tulajdonosi közösség az (1) bekezdésben foglalt feladatok ellátására vonatkozó kötelezettségét megbízott útján
is teljesítheti.
(3) Ha a tulajdonosi közösség a (2) bekezdés szerint megbízási szerzõdést köt, akkor az ellenõrzést, a leolvasást,
a kiértékelést és a díjmegosztási arányok kiszámítását végzõ megbízott és a tulajdonosi közösség közötti szerzõdésnek
tartalmaznia kell legalább:
a) a felhasználási hely címét, helyrajzi számát,
b) az egyes épületrészek elhelyezkedésének (lépcsõház, emelet, ajtó) és fûtött légtérfogatának adatait,
c) a felhasználási helyen alkalmazandó költségmegosztók típusát,
d) a költségmegosztók leolvasásának, pótleolvasásának gyakoriságát, idõpontjait,
e) a leolvasási értesítések módját,
f) a költségmegosztókról leolvasott adatokkal kapcsolatos dokumentálási feladatokat, a dokumentumok tulajdonosi
közösség képviselõje részére történõ átadásának módját, gyakoriságát, az adatok megõrzési idejét és a betekintési
jogosultság meghatározását,
g) a fogyasztói beadványok (panaszok) kezelésének módját,
h) a tulajdonosi közösség, illetve a megbízott kötelezettségeit és jogait, különösen a költségmegosztók
ellenõrzésével, leolvasásával, kiértékelésével, a díjmegosztási arányok meghatározásával, a díjfizetõk tájékoztatásával
kapcsolatban,
i) a megbízott díját, a díj kiegyenlítésének módját,
j) az alkalmazott korrekciós tényezõket.
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(4) Az épületrészben felszerelt költségmegosztók alkalmazásának feltételeit a díjfizetõ biztosítja. A díjfizetõ köteles
a tulajdonosi közösség képviselõjével vagy a megbízottal együttmûködni.
(5) Ha a távhõszolgáltatás díjának megfizetésére megállapodás alapján harmadik személy köteles, akkor az épületrész
tulajdonosának és e harmadik személynek együttes írásbeli kérelmére a tulajdonosi közösség képviselõje a fûtési és
használati melegvíz-költségmegosztással kapcsolatos értesítéseket e harmadik személynek kézbesíti.
(6) A tulajdonosi közösség képviselõje köteles biztosítani a díjfizetõ részére – egyeztetett helyen és idõpontban – az
általa használt épületrészre megállapított díjmegosztási arányok számításába való betekintést.
(7) A díjmegosztási arányok utólagosan csak számítási hiba esetén, a tulajdonosi közösség képviselõjének
a távhõszolgáltatóhoz írásban történt bejelentésére módosíthatók. A díjmegosztási arányok utólagos módosításáról
szóló bejelentésrõl, a díjmegosztási arányok utólagos módosításáról, a módosítás okáról, tartalmáról és hatásairól
a tulajdonosi közösség képviselõje tájékoztatja a díjfizetõket.

A távhõszolgáltatók által üzemeltetett honlap és a Távhõszolgáltatási Közüzemi Szabályzat
17/I. § Az általános közüzemi szerzõdés alapján 1000 vagy annál több díjfizetõt ellátó távhõszolgáltató elektronikus
információs rendszert (a továbbiakban: honlapot) mûködtet. Az egy adott évre vonatkozó információkat
a távhõszolgáltató legalább az adott évet követõ második év végéig köteles honlapján hozzáférhetõ módon
megõrizni. A távhõszolgáltató ügyfélszolgálatán hozzáférhetõvé kell tenni az általa mûködtetett honlapon található
információkat.”
2. §

A Vhr. „Záró rendelkezések [a Tszt. 43. és 52. §-aihoz]” alcímének címe helyébe a következõ cím lép:

„Záró rendelkezések”
3. §

4. §

A Vhr. a következõ 23/A. §-sal egészül ki:
„23/A. § (1) E rendeletnek a távhõszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.)
Korm. rendelet módosításáról szóló 104/2011. (VI. 29.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód. Korm. rendelet)
megállapított 17/A–17/H. §-át – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a 2011. szeptember 1-jét követõen induló elsõ
elszámolási idõszak kezdetétõl kell alkalmazni.
(2) E rendeletnek a Mód. Korm. rendelettel megállapított rendelkezéseit a tulajdonosi közösség és a megbízott
közötti, a Mód. Korm. rendelet hatálybalépése elõtt kötött szerzõdésekre elsõ alkalommal e szerzõdések
módosításakor kell alkalmazni.
(3) Párologtatós fûtési költségmegosztó a Mód. Korm. rendelet hatálybalépését megelõzõen alkalmazott
párologtatós fûtési költségmegosztó cseréje esetén alkalmazható.”
(1) A Vhr. 3. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) A Vhr. a 2. melléklet szerinti 5. melléklettel egészül ki.
(3) A Vhr. a 3. melléklet szerinti 6. melléklettel egészül ki.

5. §

Hatályát veszti a Vhr. 7. § (3) bekezdés h) pontja és 20. §-a.

6. §

Hatályát veszti a Vhr. 3. melléklet 19.3–19.6., 2.1.5. és 2.1.6. pontja.

7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet a 104/2011. (VI. 29.) Korm. rendelethez
1. A Vhr. 3. melléklet 1. pontjában hatályát veszti a „ , valamint a fûtéshez és a használati melegvíz-készítéshez felhasznált
hõmennyiség külön történõ meghatározásának módját és feltételeit” szövegrész.
2. A Vhr. 3. melléklet 19.2. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„19.2. Abban az esetben, ha a felhasználó épületrészenkénti díjmegosztást igényel [Tszt. 44. § (1) bekezdés],
a távhõszolgáltató köteles azt a felhasználó által az e rendelet 17/A–17/H. §-a alapján meghatározott, és
a távhõszolgáltató részére megadott díjmegosztási arányoknak megfelelõen végrehajtani.”

2. melléklet a 104/2011. (VI. 29.) Korm. rendelethez
„5. melléklet a 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelethez

A fûtési költségmegosztók jellemzõi
1. Elektronikus fûtési költségmegosztó: elektronikus elven mûködõ, a hõleadó készülékre felszerelt fûtési
költségmegosztó, amelybe betáplálhatók – vagy a kiértékelés során szorzótényezõ segítségével figyelembe vehetõk –
az adott hõleadó készülék mûszaki adatai, és amely a hõleadó készülék hõleadását a kijelzõjén megjeleníti.
Az elektronikus fûtési költségmegosztó a hõleadó készülék hõleadását a költségmegosztó hõérzékelõi által regisztrált
hõmérséklet-adatok alapján úgy határozza meg, hogy a hõmérsékletkülönbség-mérés hibája:
a) 5K <= dt < 10K : 12%,
b) 10K <= dt < 15K : 8%,
c) 15K <= dt < 40K : 5%,
d) 40K <= dt : 3%
ahol:
dt: a hõleadó készülék közepes hõmérséklete és a helyiség levegõje közötti hõmérsékletkülönbség
2. Párologtatós fûtési költségmegosztó: párologtatós elven mûködõ, a hõleadó készülékre felszerelt fûtési
költségmegosztó, amely a hõleadást egy ampullába töltött folyadék párolgásával érzékeli; a hõleadás az ampullából
elpárolgott folyadék mennyisége alapján, egy skála segítségével a hõleadó készülék adatai és egy erre a célra
kifejlesztett speciális szoftver igénybevételével határozható meg.
3. Fûtési költségmegosztás céljára alkalmazott hõfogyasztás-mérõ: a mérõeszközökre vonatkozó egyedi elõírásokról szóló
rendeletben foglalt követelményeknek megfelelõ, a fûtési elosztó hálózat elõremenõ és visszatérõ vezetékébe
szakszerûen beépített mûszer, amely a felszerelését követõ vezetékszakaszon és a hõleadó készülékeken leadott fûtési
hõmennyiséget méri, valamint a hõhordozó folyadék által átadott hõmennyiséget a kijelzõjén megjeleníti.”

3. melléklet a 104/2011. (VI. 29.) Korm. rendelethez
„6. melléklet a 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelethez

A korrekciós tényezõk
Megnevezés

A korrekció*
mértéke %-ban

1. Földszinti korrekciók**:
1.1. földszint, ha nincs alatta helyiség
1.2. földszint, alatta levõ, fûtetlen helyiség fölött

–15
–10

2. Legfelsõ emeleti korrekciók***:
2.1. lapostetõs épületnél, közvetlenül a tetõ alatt
2.2. nem beépített, fûtetlen tetõtér alatt

–20
–15
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A korrekció*
mértéke %-ban

2.3. beépített, fûtetlen tetõtér alatt, illetve tetõtérben

–10

3. Sarokhelyiségek korrekciói:
3.1. minden olyan helyiség, amely legalább két külsõ határoló-felülettel
(lehûlõ falfelülettel) rendelkezik

–10

4. Égtáj szerinti korrekció:
4.1. északi oldal
5. Egyéb korrekciók:
5.1. fûtetlen átjáró és kapubejáró feletti helyiség
5.2. fûtetlen földszinti helyiség feletti helyiség
5.3. fûtetlen lépcsõház, illetve folyosó melletti helyiség

–5

–15
–10
–5

* A korrekciók az épületrész egyes helyiségeire számítandók. Ha egy adott helyiségre egynél több korrekció vonatkozik, abban az esetben a helyiségre
vonatkozó valamennyi korrekciót alkalmazni kell. Fûtési költségmegosztó funkciót ellátó hõmennyiségmérõk alkalmazása esetén az épületrész egyes
helyiségeinek korrekciós tényezõit a korrekciós tényezõvel érintett helyiség fûtött légtérfogatának a teljes épületrész fûtött légtérfogatára jutó
arányában kell számításba venni.
** A földszinti korrekciók nem alkalmazhatók azoknál a függõleges, alsó elosztású fûtési rendszerû felhasználási helyek helyiségeinél, amelyek
légterében hõszigetelés nélküli vízszintes elosztóvezeték halad át.
*** A legfelsõ emeleti korrekciók nem alkalmazhatók azoknál a függõleges, felsõ elosztású fûtési rendszerû felhasználási helyek helyiségeinél, amelyek
légterében hõszigetelés nélküli vízszintes elosztóvezeték halad át.”

