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Díjalkalmazási feltételek 2012.X.1-t ől 
 

Kivonat  
a Budapest f őváros területén végzett távh őszolgáltatásról szóló 

 66/2012. (IX. 28.) Főv. Kgy. rendelet ből 
 

Budapest Főváros Közgyűlése a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 
60. § (3) bekezdésében, valamint az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. 
törvény 7. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, és a távhőszolgáltatásról 
szóló 2005. évi XVIII. törvény 6. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el: 

I. fejezet  

Általános rendelkezések  

1. § E rendelet hatálya kiterjed a Budapest főváros területén távhőszolgáltatásra 
engedéllyel rendelkező engedélyesekre (a továbbiakban együtt: távhőszolgáltató), 
valamint a távhőszolgáltatást igénybe vevő felhasználókra és díjfizetőkre. 

2. § E rendelet alkalmazása szempontjából: 
a) a hőközpont alkotórészének minősülnek a hőközponthoz tartozó technológiai 

berendezések: a jelző-, ellenőrző, tágulási, biztonsági vezetékek, a tágulási tartály, a 
központi légtelenítő berendezés; 

b) a felhasználó és a távhőszolgáltató közötti jogviszonyban külön-külön 
felhasználónak kell tekinteni azt a felhasználót, amelynek távhővel való ellátása több 
különböző felhasználási helyen valósul meg; 

c) alapdíj: a távhőszolgáltatás folyamatos igénybevételének lehetőségéért a közüzemi 
szerződésben meghatározott légtérfogat (légm3), vagy lekötött legnagyobb 
hőteljesítmény (MW) után a hőfelhasználástól függetlenül fizetendő díj (Ft/légm3, vagy 
Ft/MW); 

d) hődíj: a felhasználó által vételezett (felhasznált) hőmennyiség után fizetendő, 1 
gigajoule-ra megállapított díj (Ft/GJ); 

e) elszámoló számla: részszámlázás esetén az elszámolási időszak leteltét követően 
a felhasználó vagy a díjfizető részére kiállított számla, amely az elszámolási időszakban 
a részszámlákban kiszámlázott távhőszolgáltatási díjak és a tényleges mért 
hőfelhasználás - díjszétosztás esetén abból a díjfizető épületrészére jutó hányad - 
ellenértékének a különbözetét tartalmazza; 

f) részszámla: az elszámolási időszakon belül a felhasználó vagy a díjfizető részére 
megállapított havi hőmennyiségről, valamint a fizetendő alapdíjról havonta kiállított 
számla; 
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g) részszámlázás elszámolási időszaka: az év május 1. napjától a következő év április 
30. napjáig tartó 12 hónap, 12 hónapnál rövidebb időre vonatkozó elszámolás esetén az 
év május hónapját követő bármely hónap 1. napja és a következő év április 30. napja 
közötti időszak; 

h) használati melegvíz-készítési célú fajlagos hőmennyiség: az 1 köbméter közműves 
ivóvíz felmelegítéséhez szükséges hőmennyiség (GJ/m3); 

i) tervező: a településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési, valamint az 
építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól szóló 104/2006. (IV. 28.) Korm. 
rendelet szerinti, az országos kamarák által működtetett és közzétett névjegyzékben 
szereplő tervező. 
 

1. Csatlakozás 

6. § (1) Az új vagy többlet távhőigénnyel jelentkező felhasználási hely tulajdonosának 
kérelme tartalmazza a tervezett felhasználási hely címét, rendeltetését (lakó-, vegyes, 
vagy egyéb épület), a vételezni kívánt legnagyobb hőteljesítményt és a tervezett éves 
hőigényt, valamint a TKSZ 2.1.3. pontjában foglaltaknak megfelelően a távhőmennyiség 
mérésének tervezett helyét. 

(2) A távhőszolgáltató Budapest főváros területén csatlakozási díjat kérhet az új vagy 
növekvő távhőigénnyel jelentkező felhasználási hely tulajdonosától, az igényének 
kielégítését szolgáló hőteljesítmény rendelkezésre állásához szükséges szolgáltatói 
tulajdonú berendezések létesítéséhez, bővítéséhez, átalakításához. 

(3) A csatlakozási díj - mint legmagasabb hatósági ár, amely nem tartalmazza az 
általános forgalmi adót - mértéke a felhasználó ellátása érdekében szükséges 

a) bekötővezeték létesítéséhez: legfeljebb 150 000 Ft/nyomvonal folyóméter; 
b) szolgáltatói tulajdonú berendezések létesítéséhez, bővítéséhez, átalakításához: 

legfeljebb 25  000 Ft/kW. 
(4) A bejelentett új vagy többlet hőteljesítmény-igény kielégítésére, a csatlakozási díj 

megfizetésére az igénybejelentőnek és a távhőszolgáltatónak szerződést kell kötnie. 
(5) A csatlakozási díj nem foglalja magában a Tszt. 33. § (2) bekezdése szerinti, a 

távhőtermelőnek fizetett fejlesztési költségeket. 
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III. fejezet  

Díjfizetés  

12. Díjalkalmazási és díjfizetési feltételek 

25. § (1) A távhőszolgáltatásért a felhasználó vagy a díjfizető alapdíjat és hődíjat fizet 
(alapdíj és hődíj a továbbiakban együtt: távhőszolgáltatási díj). 

(2) A távhőszolgáltatási díj nem tartalmazza a használati melegvíz-szolgáltatáshoz 
felhasznált vezetékes ivóvíz víz- és csatornadíját. 

(3) A távhőszolgáltató jogosult a részére a víz- és a csatornaszolgáltató által 
kiszámlázott víz- és csatornadíjat a felhasználó vagy a díjfizető részére közvetített 
szolgáltatásként továbbszámlázni, ha a távhőszolgáltató a felmelegítéshez szükséges 
vezetékes ivóvizet a saját nevén nyilvántartott vízmérőn keresztül biztosítja. 

(4) A távhőszolgáltató a lakossági távhőszolgáltatási díjat alkalmazza a lakossági 
felhasználó vagy díjfizető részére. 

(5) A távhőszolgáltató a külön kezelt intézményi távhőszolgáltatási díjat alkalmazza a 
külön kezelt intézménynek minősülő felhasználó vagy díjfizető részére. 

(6) A távhőszolgáltató a nem lakossági távhőszolgáltatási díjat alkalmazza a (4) és (5) 
bekezdés hatálya alá nem tartozó egyéb felhasználó vagy díjfizető részére. 

(7) A felhasználónak vagy a díjfizetőnek a (4)-(6) bekezdések szerinti besorolása 
hiteles tulajdoni lap másolata, vagy használatbavételi engedély vizsgálata alapján 
állapítható meg. 

(8) A felhasználói berendezések feltöltéséhez, üzemeltetéséhez szükséges vezetékes 
ivóvíz térítésmentes biztosítása az érintett ingatlan tulajdonosainak feladata. 

(9) A díjakat a távhőszolgáltató által kiállított számlán feltüntetett - a számla keltétől 
számított 8 naptári napnál nem rövidebb - fizetési határidő lejártáig kell megfizetni. 

26. § (1) A felhasználók az általános díjtételek helyett a választható alap- és 
hődíjtételek megfizetését a következő feltételek együttes fennállása esetén 
választhatják: 

a) a felhasználó 12 naptári hónapra vállalja a távhő-szolgáltatási díjak havi egy 
összegben való, díjfizetőkre történő szétosztás nélküli megfizetését; 

b) a Ptk.-ban szabályozott közös tulajdonban lévő ingatlan tulajdonostársai megjelölik 
azon képviselőjüket, aki a számla kiegyenlítéséről gondoskodik; 

c) a felhasználó a távhőszolgáltatóval az a-b) pontokra vonatkozóan külön 
megállapodást köt. 

(2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti megállapodás hatálya a lejáratát követően 
további 12 hónapra meghosszabbodik, ha a lejáratát megelőzően legalább 30 nappal 
egyik fél sem kezdeményezi annak felmondását. 
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(3) Az (1) bekezdés szerinti új megállapodás legkorábban az előző megállapodás 
lejártát követő 12 hónap elteltével köthető. 

13. Az alapdíj fizetése 

27. § (1) A felhasználó az alapdíjat mindaddig köteles megfizetni, ameddig hatályos 
közüzemi szerződése van. 

(2) Az alapdíjat akkor is meg kell fizetni, ha a felhasználói berendezések hibája vagy 
alkalmatlansága miatt nem teljesíthető a távhőszolgáltatás. 

(3) Ha a felhasználó év közben köt vagy mond fel általános közüzemi szerződést, a 
szerződéskötés, vagy a felmondás évében a naptári évre számított alapdíjnak csak az 
arányos részét kell megfizetnie. 

(4) Az alapdíjnak csak a megkezdett hónap időarányos részét kell megfizetni a 
díjfizető személyében történő változás esetében is, kivéve, ha a régi és új díjfizető 
írásban ettől eltérően rendelkezik. 

(5) A felhasználó vagy a díjfizető az alapdíjat: 
a) a TKSZ1 2.1.1.2. pontjában foglalt hőátalakítással megvalósuló távhőszolgáltatás 

esetén a tulajdonában álló épület, épületrész légtérfogata után fizeti (Ft/légm3); 
b) a TKSZ 2.1.1.1. pontjában foglalt hőátalakítás nélküli távhőszolgáltatás esetén - 

más megállapodás hiányában - az épületre lekötött legnagyobb hőteljesítmény, vagy az 
épületre lekötött legnagyobb hőteljesítményből a tulajdonát képező épületrészre 
légtérfogat-arányosan jutó hőteljesítmény után fizeti (Ft/MW). 

(6) Az (5) bekezdés a) pontja szerinti alapdíjfizetés alapjául nem vehető figyelembe: 
a) a közös használatra szolgáló és e rendeltetésének megfelelően használt 

helyiségeinek légtérfogata; 
b) az éléskamra vagy kamraszekrény, valamint az épületrész légterének a 

közművezetékeket védő burkolat mögötti része. 
(7) Az (5) bekezdés a) pontja szerinti alapdíjfizetés alapjául 60 százalékban vehető 

figyelembe a kiegészítő fűtéssel ellátott fürdőszoba légtérfogata, ha az oda előírt 
hőmérséklet biztosítását kiegészítő fűtéssel (pl.: villamos hősugárzóval) tervezték. 

(8) Az (5) bekezdés a) pontja szerinti esetben, ha a távhőszolgáltatás 
a) csak fűtési célú, úgy fűtési alapdíjat, 
b) csak vízfelmelegítés-szolgáltatás célú, úgy vízfelmelegítési alapdíjat, 
c) fűtési- és vízfelmelegítés-szolgáltatás célú, úgy az a) és b) pontoknak megfelelő 

együttes alapdíjat 
kell fizetni. 

(9) A felhasználó vagy a díjfizető az éves alapdíj 1/12-ed részét a tárgyhónapban, a 
hó első napját követően, előre fizeti a távhőszolgáltatónak. 

                                                
1 Távhőszolgáltatási Közüzemi Szabályzat: a 157/2005.(VIII.15.) Korm. rendelet 3. melléklete 
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(10) Ha a közüzemi szerződés a távhőszolgáltatási díj díjfizetők közötti szétosztását 
nem tartalmazza, abban az esetben a felhasználó a közüzemi szerződésben 
meghatározott alapdíjat havonta egy összegben köteles megfizetni. 

14. A hődíj fizetésének szabályai 

28. § (1) Ha a közüzemi szerződés a távhőszolgáltatási díj díjfizetők közötti 
szétosztását nem tartalmazza, akkor a felhasználó az elszámolási mérőn mért 
hőfelhasználás hődíját egy összegben havonta köteles megfizetni. 

(2) Ha a közüzemi szerződés a távhőszolgáltatási díj díjfizetők közötti szétosztását 
tartalmazza, akkor a hőközpontban mért fogyasztás hődíját a közüzemi szerződésben 
foglalt szétosztási arányoknak megfelelően - ennek hiányában az épületben lévő 
épületrészek légtérfogata (légm3) arányában - kell a díjfizetőknek megfizetni. 

(3) Ha a felhasználó a fűtésre és a használatimelegvíz-készítéshez felhasznált 
hőmennyiség szétosztására nem közöl külön-külön arányokat, a távhőszolgáltató 
mindkét hőmennyiség szétosztására a felhasználó által megadott arányt alkalmazza. 

(4) A szolgáltatói hőközpontban a távhőszolgáltató a fűtési célra és használati 
melegvíz-készítés céljára külön-külön meghatározott hőmennyiségeket az ellátott 
épületek hőfogadójában felszerelt költségmegosztók mérési adatai alapján, 
költségmegosztók hiányában az érintett felhasználók egymás közötti megállapodása 
szerint - megállapodás hiányában az épületek alapdíjszámítás alapját képező 
légtérfogata arányának megfelelően - a felhasználók között szétosztja. 

(5) A távhőszolgáltató a távhőszolgáltatási díjfizetési kötelezettség szempontjából az 
ellátott épületrészen (lakáson, az egy önálló rendeltetési egységet képező, nem lakás 
céljára szolgáló helyiségeken) belül az egyes helyiségek ellátottsági különbségét nem 
veheti figyelembe. 

(6)2 A távhőszolgáltató a távhőszolgáltatás ellátási módjától függetlenül a 
hőátalakítással megvalósuló távhőszolgáltatás esetében alkalmazott hődíjat köteles 
számlázni a felhasználó, díjfizető részére. 

29. § (1) A felhasználó vagy a díjfizető a hődíjat a tárgyhót követően havonta utólag 
fizeti. 

(2) A hődíj számlázása történhet: 
a) havonkénti mérés alapján, vagy 
b) részszámlák és elszámoló számla kiállításával. 
(3)3 Ha a felhasználó vagy a díjfizető a (2) bekezdés szerinti választásáról a 

távhőszolgáltatónak az üzletszabályzatában foglaltaknak megfelelően nem rendelkezik, 
akkor a hődíjat a (2) bekezdés b) pontja szerint fizeti. 

                                                
2 Beiktatta: 30/2014. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendelet 1. §. Hatályos: 2014. VIII. 1-től. A 2014. augusztus 1-jét 
követően ellátási módot változtató felhasználók esetében kell alkalmazni. 
3 Hatályos 2013. május 1-től 
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30. § A távhőszolgáltató elkülönítve számlázza a fűtési célra és a használati melegvíz-
szolgáltatási célra felhasznált hőmennyiséget. 

31. § (1) Épületrészenkénti mérés szerinti távhőszolgáltatás esetében, felhasználó 
változáskor a korábbi és az új felhasználó a mérőállást és a változás időpontját közösen 
írásban rögzíti, és 15 napon belül a távhőszolgáltató rendelkezésére bocsátja. Ennek 
alapján a távhőszolgáltató a korábbi felhasználó részére végszámlát készít, legkésőbb 
az adat bejelentését követő 60 napon belül. 

(2) Ha a leolvasás az épületrészenkénti mérés szerinti távhőszolgáltatás esetében a 
felhasználó érdekkörében felmerült okból meghiúsul, akkor a távhőszolgáltató jogosult 
az elszámolás alapját képező hőmennyiséget a TKSZ 23.1. pontja szerint meghatározni. 

15. Díjvisszatérítés és pótdíjfizetés 

32. § (1) Ha a távhőszolgáltató a felhasználóval szemben fennálló távhőszolgáltatási 
kötelezettségének folyamatosan 72 órát meghaladóan, neki felróható okból, vagy a Tszt. 
40. § (2) bekezdése szerinti előzetes értesítés mellőzésével nem tesz eleget, az erre 
irányuló panasz bejelentésétől kezdve a közüzemi szerződésben meghatározott éves 
alapdíj - a szüneteltetés időtartamával arányos részének - háromszorosát fizeti vissza. 

(2) A felhasználónak pótdíjat kell fizetnie, ha a hőközpontot a felhasználó vagy 
megbízottja üzemelteti és a szerződésben lekötött legnagyobb hőteljesítményt 1-1 
naptári napon folyamatosan, 30 percnél hosszabb időtartamon keresztül túllépi [Tszt. 
49. § (2) bekezdés a) pont]. A pótdíj a jogosulatlanul igénybe vett többletteljesítmény-
felhasználóra vonatkozó - a távhőszolgáltatás díjának megállapításáról szóló miniszteri 
rendeletben megállapított - éves alapdíjának a kétszerese. Ismételt túllépés esetén a 
teljesítmény-túllépés pótdíját a távhőszolgáltató annyiszor számíthatja fel, ahány napon 
a jogosulatlan igénybevétel megtörtént. 

(3) Ha a felhasználó vagy a díjfizető a Tszt. 49. § (2) bekezdésének c), d), f) és g) 
pontjaiban szabályozott szerződésszegést, vagy egyéb módon szabálytalan vételezést 
valósít meg, akkor a meghatározott éves alapdíj - a szerződésszegés időtartamával 
arányos rész - háromszorosát pótdíjként fizeti meg. 
 

IV. fejezet  

Számlázás  

16. Általános számlázási előírások 

33. § A távhőszolgáltató számlája - az általános forgalmi adóról szóló törvényben 
meghatározott kötelező adattartalmon túl - különösen az (1)-(4) bekezdések szerinti 
adatokat tartalmazza. 
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(1) Havonkénti mérés alapján történő számlázás esetén: 
a) az elszámoláshoz alkalmazott hőmennyiségmérő-leolvasás időpontját és az ehhez 

tartozó mérőállást; 
b) a felhasznált hőmennyiséget; 
c) az épületrészenkénti mérés szerinti távhőszolgáltatás esetét kivéve az egy-egy 

felhasználóra vagy díjfizetőre jutó: 
ca) fűtési célú hőfelhasználási arányokat és hőmennyiséget; 
cb) használatimelegvíz-készítési célú hőfelhasználási arányokat és hőmennyiséget. 
(2) Részszámlázás alapján történő számlázás esetén a részszámla az 

épületrészenkénti mérés szerinti távhőszolgáltatás esetét kivéve az egy-egy 
felhasználóra vagy díjfizetőre jutó: 

a) fűtési célú hő részmennyiséget; 
b) használatimelegvíz-készítési célú hő részmennyiséget. 
(3) Az épületrészenkénti mérés szerinti távhőszolgáltatás esetén történő 

részszámlázáskor az egy-egy felhasználóra jutó hő részmennyiséget. 
(4) Részszámlázás alapján történő számlázás esetén az elszámoló számla 
a) az elszámoláshoz alkalmazott hőmennyiségmérő-leolvasás időpontját és az ehhez 

tartozó mérőállást; 
b) az elszámolási időszakban felhasznált hőmennyiséget; 
c) az épületrészenkénti mérés szerinti távhőszolgáltatás esetét kivéve az egy-egy 

felhasználóra vagy díjfizetőre jutó: 
ca) az elszámolási időszakban a fűtési célú hőfelhasználási arányokat és 

hőmennyiséget; 
cb) az elszámolási időszakban a használatimelegvíz-készítési célú hőfelhasználási 

arányokat és hőmennyiséget; 
d) az elszámolási időszakban a részszámlák által számlázott hőmennyiségek és díjak 

összesítését; 
e) az elszámolási időszakra vonatkozó, d) pont szerinti összesítés és a felhasználóra 

vagy a díjfizetőre jutó tényleges hőfogyasztás különbözetét és ennek díját. 
 

17. Hőmennyiségek meghatározása 

34. § (1) A távhőszolgáltató a hőközpontban mért hőmennyiségből külön-külön 
határozza meg a fűtési célra és a használatimelegvíz-készítés céljára felhasznált 
hőmennyiséget. 

(2) Fűtési- és használati melegvíz-szolgáltatási célú távhőszolgáltatás esetén a fűtési 
célra felhasznált hőmennyiséget a távhőszolgáltató minden olyan hónapban, amikor 
fűtési és használati melegvíz-szolgáltatási célú hőfelhasználás egyaránt történik, a 
TKSZ 18.2.3. pontja szerint határozza meg. 



8 
 

(3) A (2) bekezdés esetén a használati melegvíz-készítés céljára felhasznált 
hőmennyiséget a távhőszolgáltató a TKSZ 18.3.3. pontja szerint határozza meg. 

(4) A használati melegvíz-készítési célú fajlagos hőmennyiséget a távhőszolgáltató - a 
felhasználó ellátását biztosító hőközpontban, június 1. és augusztus 31. közötti 
időszakban hitelesen mért adatok alapján - évente állapítja meg. 

(5) A távhőszolgáltató a használati melegvíz felmelegítéséhez szükséges 
hőmennyiséget a (4) bekezdés szerinti fajlagos hőmennyiség alapján állapítja meg az év 
további részében is. 

(6) A (4) bekezdés szerint megállapított fajlagos hőmennyiséget a távhőszolgáltató 
évente október 31-ig az ügyfélszolgálati irodáin hozzáférhetővé, a honlapján közzé teszi, 
és az október havi hőfelhasználás elszámolásától kezdődően alkalmazza. 

18. Havonkénti mérés szerinti számlázás 

35. § (1) Havonkénti mérés szerinti számlázás esetén a távhőszolgáltató a 
felhasználónak értékesített hőmennyiséget - ideértve az épületrészenkénti mérés esetét 
is - a felhasználási hely mérésére szolgáló fogyasztásmérő berendezés leolvasásából 
havonta állapítja meg. 

(2) A távhőszolgáltató a díjfizetőknek értékesített hőmennyiséget a hőközpontban mért 
hőmennyiségből, a felhasználó és a távhőszolgáltató közötti megállapodásban foglalt 
szétosztási arányoknak megfelelően, megállapodás hiányában e rendelet 28. § (2) 
bekezdése szerint állapítja meg. 

19. Részszámlázás 

36. § (1) Részszámlázással történő számlázás esetén a felhasználó vagy a díjfizető 
az elszámolási időszak első hónapjától az elszámolási időszak utolsó előtti hónapjáig 
tartó hónapokra a (2) bekezdésben foglaltak szerint megállapított hőfelhasználást 
tartalmazó részszámlák alapján részfizetést teljesít. 

(2) A részszámlákban a fűtési célú hő és a használati melegvíz-készítési célú hő 
részmennyiségeket külön kell megállapítani a következők szerint: 

a) a fűtési célú hő részmennyiség az elszámolási időszakot megelőző azonos időszak 
tényfelhasználásának - díjszétosztás esetén abból az épületrészre jutó mennyiségnek - 
1/12-ed része; 

b) a használati melegvíz-készítési célú hő részmennyiség az elszámolási időszakot 
megelőző azonos időszak tényfelhasználásának - díjszétosztás esetén abból az 
épületrészre jutó mennyiségnek - 1/12-ed része; 

c) amennyiben nem áll rendelkezésre az a) és b) pont szerinti tényfelhasználás - 
díjszétosztás esetén abból az épületrészre jutó mennyiség -, az elszámolási időszakra 
időarányosan tervezett vagy várható hőfelhasználást kell a tényfelhasználás helyett 
alapul venni. 
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(3) Ha a felhasználó vagy a díjfizető az év május hónapját követően igényli a hődíj 29. 
§ (2) bekezdésének b) pontja szerinti részszámlák és elszámoló számla alapján történő 
számlázását, akkor a részszámlákban a fűtési célú hő és a használati melegvíz-
készítési célú hő részmennyiségeket külön-külön kell megállapítani úgy, hogy az 
egyhavi részszámlán elszámolt hő részmennyiség az elszámolási időszakból hátralévő 
hónapok előző elszámolási időszak azonos hónapjaiban számlázott tényfogyasztásának 
- díjszétosztás esetén abból az épületrészre jutó hőmennyiségnek - egyhavi átlaga 
legyen. 

(4) Ha a (3) bekezdés szerinti tényfelhasználás - díjszétosztás esetén abból az 
épületrészre jutó hőmennyiség - nem áll rendelkezésre, akkor az elszámolási időszakra 
időarányosan tervezett vagy várható hőfelhasználást kell alapul venni. 

(5) A távhőszolgáltató a felhasználó vagy díjszétosztás esetén a díjfizető 
kezdeményezésére a (2) bekezdésben foglaltak szerint megállapított egy hónapra jutó, 
havi azonos mértékű hőfelhasználást egy elszámolási időszakon belül legfeljebb egy 
alkalommal módosíthatja. A távhőszolgáltató a módosítást legkésőbb a bejelentés 
hónapját követő második hónaptól kezdődően teljesíti. 

(6) A távhőszolgáltató az elszámolási időszak hónapjainak számánál eggyel kevesebb 
számú részszámlát bocsát ki. 

(7) A távhőszolgáltató az elszámolási időszak utolsó napjára, vagy a számlázás 
megszűnésének időpontjára vonatkozóan elszámoló számlát bocsát ki. 

(8) Az elszámolási időszakra a távhőszolgáltató által a felhasználónak értékesített 
hőmennyiséget a távhőszolgáltató a felhasználási hely mérésére szolgáló 
fogyasztásmérő berendezés leolvasásából állapítja meg. Díjszétosztás esetén, a 
díjfizetőknek értékesített hőmennyiséget a távhőszolgáltató a hőközpontban mért 
hőmennyiségből a felhasználó és a távhőszolgáltató közötti megállapodásban foglalt 
szétosztási arányoknak megfelelően, megállapodás hiányában e rendelet 28. § (2) 
bekezdése szerinti arányt alkalmazza. 


