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Hogyan követik a gázár-változást a távhődíjak

A tervek szerint rövidesen teljes körűvé válik az energiapiac liberalizációja. A villamos-energia és az erőművek 
által termelt hőenergia árát 2008. január 1-jétől már nem az állam, hanem a piaci árak határozzák meg. Hamaro-
san ez történik a földgáz árával is. Így azt, hogy a gázt mennyiért lehet megvásárolni a kőolaj tőzsdei ára, illetve az 
amerikai dollár forintárfolyama határozzák meg. Vagyis az energia piaci ára negyedévenként változik, s a változás 
nemcsak áremelkedést, hanem árcsökkenést is jelenthet.
A földgáz- és a hőenergia piaci árainak negyedévenkénti változása miatt szükséges, hogy a távhőszolgáltatási 
hődíjak is negyedévente kövessék ezeket az árváltozásokat, hiszen a FŐTÁV is a piacról kénytelen megvásárolni 
a gázt és az erőművektől a hőt.

A FŐTÁV a hődíjat a 84/2005. (XII.16.) önkormányzati rendeletben megállapított számítási módszer szerint és 
az abban előírt időpontokban határozhatja meg. A hődíjakat továbbá az ehhez kapcsolódó költségek (pl. teljesít-
ménydíjak, villamos-energia díjak) inflációs hatás miatti emelkedése befolyásolja.

A rendelet rögzíti, hogy a hődíjak milyen időpontokban változhatnak: 
február 1., május 1., augusztus 1. november 1.
Ez azt jelenti, hogy a gázáremelést a távhődíjak emelése mindig 1 hónapos késéssel követi.

(Az alapdíjak minden évben egyszer, február 1-jétől változhatnak, legközelebb 2009. február 1-jén. Ezt a Fővárosi 
Közgyűlés állapítja meg és rendeletben hirdeti ki.)

A hődíj kiszámításának képlete: 

2008. január 1-jén a hődíj 2.949,- Ft/GJ, amely a következő négy értékből áll:

a) vásárolt hőenergia- és gázdíj költsége: 2.272,- Ft (77,0 %)
b) teljesítménydíj költsége:    421,- Ft (14,3 %)
c) villamosenergia1 költsége:    153,- Ft (5,2 %)
d) energetikai korszerűsítéshez adott kedvezmény költsége:    103,- Ft (3,5 %)

Összesen: 2.949,- Ft (100 %)

Így egy gázár-változásnál a vásárolt gáz és hőenergia mellett a teljesítménydíj is változik.

Az alábbi ábra a 2007-2008-as lakossági gáz és távhőár-változásokat mutatja be (2006-hoz képest):
Mint az a példából is látható, a lakossági távhőár-emelkedés mértéke elmarad a gázár-változás mértékétől, hiszen a 
távfűtés költségeinek csak egyik eleme a gáz ára. 

A jelenlegi helyzetben már kormányzati szinten foglal-
koznak azzal a kérdéssel, hogy miként lehetséges a 
távhő fogyasztók költségeit enyhíteni. Jelenleg erre 
három javaslat született:

• a gázár struktúrában kedvezőbb feltételekkel tudja-
nak a távhőszolgáltatók gázt vásárolni;
• a távhő áfá-jának 5 %-ra való csökkentése, vagy 
egy környezetterhelést csökkentő kompenzáció be-
vezetése, amely minden távhőt használónak jár;
• az ÖKO-program gyors megvalósítása érdekében 
– amely a szabályozás és lakásonkénti költségosz-
tás megvalósítását elősegítő állami támogatás – az 
idén rendelkezésre álló 1,5 milliárdos keret 8 milliárd-
ra való növelése.

Ha a fentiek megvalósulnak, olcsóbb lehet a távhő és gyakorlatilag megszűnik a ma még meglévő árkülönbözet 
a távhő és a gáz ára között.

1 A villamosenergia a fűtővíz keringtetéséhez és a fűtőművek működtetéséhez szükséges.
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Mint az a példából is látható, a lakossági távh  áremelkedés mértéke elmarad a gázár-változás 
mértékét l, hiszen a távf tés költségeinek csak egyik eleme a gáz ára.  

A jelenlegi helyzetben már kormányzati szinten foglalkoznak azzal a kérdéssel, hogy miként lehetséges a 
távh  fogyasztók költségeit enyhíteni. Jelenleg erre három javaslat született: 

 a gázár struktúrában kedvez bb feltételekkel tudjanak a távh szolgáltatók gázt vásárolni; 
 a távh  áfá-jának 5 %-ra való csökkentése, vagy egy környezetterhelést csökkent  kompenzáció 

bevezetése, amely minden távh t használónak jár; 
 az ÖKO-program gyors megvalósítása érdekében – amely a szabályozás és lakásonkénti 

költségosztás megvalósítását el segít  állami támogatás – az idén rendelkezésre álló 1,5 milliárdos 
keret 8 milliárdra való növelését. 

Ha a fentiek megvalósulnak, olcsóbb lehet a távh  és gyakorlatilag megsz nik a ma még meglév
árkülönbözet a távh  és a gáz ára között. 


