
5. melléklet a 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelethez 

A fűtési költségmegosztók jellemzői 

1. Elektronikus fűtési költségmegosztó: elektronikus elven működő, a hőleadó készülékre felszerelt fűtési 
költségmegosztó, amelybe betáplálhatók - vagy a kiértékelés során szorzótényező segítségével figyelembe vehetők - 
az adott hőleadó készülék műszaki adatai, és amely a hőleadó készülék hőleadását a kijelzőjén megjeleníti. 

Az elektronikus fűtési költségmegosztó a hőleadó készülék hőleadását a költségmegosztó hőérzékelői által 
regisztrált hőmérséklet-adatok alapján úgy határozza meg, hogy a hőmérsékletkülönbség-mérés hibája: 

a) 5K < = dt < 10K : 12%, 
b) 10K < = dt < 15K : 8%, 
c) 15K < = dt < 40K : 5%, 
d) 40K < = dt: 3% 
ahol: 
dt: a hőleadó készülék közepes hőmérséklete és a helyiség levegője közötti hőmérsékletkülönbség 
2. Párologtatós fűtési költségmegosztó: párologtatós elven működő, a hőleadó készülékre felszerelt fűtési 

költségmegosztó, amely a hőleadást egy ampullába töltött folyadék párolgásával érzékeli; a hőleadás az ampullából 
elpárolgott folyadék mennyisége alapján, egy skála segítségével a hőleadó készülék adatai és egy erre a célra 
kifejlesztett speciális szoftver igénybevételével határozható meg. 

3. Fűtési költségmegosztás céljára alkalmazott hőfogyasztás-mérő: a mérőeszközökre vonatkozó egyedi 
előírásokról szóló rendeletben foglalt követelményeknek megfelelő, a fűtési elosztó hálózat előremenő és visszatérő 
vezetékébe szakszerűen beépített műszer, amely a felszerelését követő vezetékszakaszon és a hőleadó készülékeken 
leadott fűtési hőmennyiséget méri, valamint a hőhordozó folyadék által átadott hőmennyiséget a kijelzőjén 
megjeleníti. 

6. melléklet a 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelethez 

A korrekciós tényezők 

 Megnevezés  A korrekció* 
mértéke %-ban 

 1. Földszinti korrekciók**:   

 1.1. földszint, ha nincs alatta helyiség  -15 

 1.2. földszint, alatta levő, fűtetlen helyiség fölött  -10 
    
 2. Legfelső emeleti korrekciók***:   

 2.1. lapostetős épületnél, közvetlenül a tető alatt  -20 

 2.2. nem beépített, fűtetlen tetőtér alatt  -15 

 2.3. beépített, fűtetlen tetőtér alatt, illetve tetőtérben  -10 
    
 3. Sarokhelyiségek korrekciói:   

 3.1. minden olyan helyiség, amely legalább két külső határoló-felülettel (lehűlő falfelülettel) 
rendelkezik 

 -10 

    
 4. Égtáj szerinti korrekció:   

 4.1. északi oldal  -5 
    
 5. Egyéb korrekciók:   

 5.1. fűtetlen átjáró és kapubejáró feletti helyiség  -15 

 5.2. fűtetlen földszinti helyiség feletti helyiség  -10 



 5.3. fűtetlen lépcsőház, illetve folyosó melletti helyiség  -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. Fűtési költségmegosztó 
funkciót ellátó hőmennyiségmérők alkalmazása esetén az épületrész egyes helyiségeinek korrekciós tényezőit a 
korrekciós tényezővel érintett helyiség fűtött légtérfogatának a teljes épületrész fűtött légtérfogatára jutó arányában 
kell számításba venni. 
 ** A földszinti korrekciók nem alkalmazhatók azoknál a függőleges, alsó elosztású fűtési rendszerű felhasználási 
helyek helyiségeinél, amelyek légterében hőszigetelés nélküli vízszintes elosztóvezeték halad át. 
 *** A legfelső emeleti korrekciók nem alkalmazhatók azoknál a függőleges, felső elosztású fűtési rendszerű 
felhasználási helyek helyiségeinél, amelyek légterében hőszigetelés nélküli vízszintes elosztóvezeték halad át. 

 
 

 


