
E L Ő T E R J E S Z T É S 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2012. június 21-én  
tartandó ülésére 

 
Az előterjesztés tárgya: Távhő árakról állásfoglalás 

 
Iktatószám: 11166/2012.     Melléklet: 3 db 
 
A napirend előterjesztője: Polics József polgármester 
 
Az előterjesztést készítette: Horváth László műszaki referens 
  
 
 
 
Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével: 
 
Bizottság Hatáskör 
Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság SZMSZ. 27. § (2) bekezdés 
Gazdasági, településfejlesztési bizottság SZMSZ. 27. § (2) bekezdés 
 
 

 

 
 

 

 
Meghívott: 
Mayerhoff Attila, a Komlói Fűtőerőmű Zrt. igazgatója 
7300 Komló, Bem u. 24. 
 
Határozatot kapja: 
Mayerhoff Attila, a Komlói Fűtőerőmű Zrt. igazgatója 
7300 Komló, Bem u. 24. 
 
  
  



Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. július 28-i ülésén tárgyalta az 
Energia Hivatal felé – a távhő árának, illetve a távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági 
árának megállapításával kapcsolatban – megküldött önkormányzati állásfoglalásról 
szóló előterjesztést.  
A testület az akkori 152/2011. (VII.28.) sz. határozatával (1. sz. melléklet) elfogadta az 
előterjesztés mellékletét képező állásfoglalást, mely a hatósági ár kéttarifás 
rendszerének fenntartása mellett alapelveket fogalmazott meg az ármegállapítás 
szempontjaira vonatkozóan. 
 
A Magyar Energia Hivatal 2012. június 8-án a távhőszolgáltatásról szóló törvény 57/D 
§ (4) bekezdésében foglaltak alapján ismételten kérte önkormányzatunk 
ármegállapítással, árváltoztatással kapcsolatos állásfoglalását (2. sz. melléklet). 
 
A fentiek teljesítése érdekében felkértem Mayerhoff Attila urat, a Komlói Fűtőerőmű 
vezetőjét, hogy az elmúlt egy évben történt ármegállapítással, finanszírozással 
kapcsolatos változások figyelembevételével adja meg javaslatait, észrevételeit, melyek 
a képviselő-testület állásfoglalásának megalapozott szakmai részét képezik. Az 
igazgató úr a kért anyagot 2012. június 12-én juttatta el hivatalunkhoz (3. sz. 
melléklet). 
A szolgáltató részéről több olyan észrevétel és javaslat szerepel, melyek egyrészt a 
célszerűséget, másrészt a bevételek növekedését szolgálják.  
Az előző állásfoglalásban is jelzett elsődleges szempont, hogy a Komló Város 
Önkormányzata kizárólagos tulajdonában álló Fűtőerőmű Zrt. szolgáltatása kapcsán 
felmerült elismert költségekre és általánosan elfogadott mértékű nyereségre a 
távhőszolgáltatásból, a kapcsolt hő- és energiatermelésből, valamint távhőszolgáltatási 
támogatásból származó bevételek nyújtsanak fedezetet.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és az illetékes 
bizottságok állásfoglalása figyelembevételével az előterjesztés 3. sz. mellékletében 
foglalt javaslatokat – mint a képviselő-testület hivatalos állásfoglalását – fogadja el.   
 
 
H a t á r o z a t i    j a v a s l a t: 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a gazdasági, 
településfejlesztési, valamint a pénzügyi, jogi, ellenőrzési bizottság állásfoglalása 
figyelembevételével – megtárgyalta a távhő árakkal kapcsolatos állásfoglalásról szóló 
előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza: 
 

1.) A képviselő-testület az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti állásfoglalást 
megtárgyalta, az abban foglaltakkal teljes mértékben egyetért, a távhő 
szolgáltatásról szóló törvény alapján a Magyar Energia Hivatal 
megkeresésére a legmagasabb hatósági ár megállapításával kapcsolatban a 3. 
sz. melléklet szerinti állásfoglalást teszi. 



2.) A képviselő-testület a 152/2011. (VII. 28.) sz. határozata 2., 3., 4., 
pontjaiban foglaltakat továbbra is fenntartja. 

 
3.) A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az állásfoglalásról 

haladéktalanul tájékoztassa a Magyar Energia Hivatalt. 
 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
 
 
Komló, 2012. június 13. 
 
 
 
 Polics József 
 polgármester



1. sz. melléklet 

K I V O N A T 
a képviselő-testület 2011. július 28-i ülésének 

jegyzőkönyvéből 
 
 
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

152/2011. (VII.28.) Kt. határozata a 
 
 

Távhő-árak megállapításáról szóló állásfoglalás 
 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a gazdasági, 
településfejlesztési, valamint a pénzügyi, jogi, ellenőrzési bizottságok 
állásfoglalása figyelembevételével – megtárgyalta a távhő-árakkal kapcsolatos 
állásfoglalásról szóló telőterjesztést. 
 

1. A képviselő-testület az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti 
állásfoglalást megtárgyalta, az abban foglaltakkal teljes mértékben 
egyetért, a távhő-szolgáltatásról szóló törvény alapján a Magyar 
Energiahivatal megkeresésére a legmagasabb hatósági ár 
megállapításával kapcsolatban a 2. sz. melléklet szerinti állásfoglalást 
teszi. 

 
2. A képviselő-testület kiemelten fontosnak tartja az alábbi 

szempontokat: 
 

• A távhő-szolgáltató költségeit a díjaknak és a távhőtermeléshez 
kapcsolódó egyéb tevékenységekből származó bevételeknek, 
támogatásoknak fedezniük kell. 

• A költségeken felül a tulajdonos számára a többi vezetékes energia-
ellátás területén elfogadott nyereség biztosítása indokolt annak 
érdekében, hogy a céggel kapcsolatos további fejlesztésekhez 
szükséges források rendelkezésre álljanak. 

 
3. A képviselő-testület – megállapítva azt, hogy a Komlói Fűtőerőmű Zrt. 

a kintlévőségek behajtása és a költségcsökkentés tekintetében minden 
szükséges és lehetséges intézkedést végrehajtott – indokolt költségként 
javasolja elismerni a 2. sz. mellékletben meghatározott költségeket. 

 



4. A képviselő-testület álláspontja szerint a különböző jogcímeken olyan 
mértékű támogatást kell kapnia a távhő-szolgáltatónak, aminek 
következtében a jelenlegi árak legfeljebb az infláció mértékével 
emelkednek, tekintettel arra, hogy sem a lakossági, sem a közületi 
fogyasztók ezt meghaladó terheket nem képesek elviselni.  

 
5. A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az állásfoglalásról 

haladéktalanul tájékoztassa a Magyar Energiahivatalt. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 

K.m.f. 
 
 
 

Polics József  s.k. 
polgármester 

dr. Vaskó Ernő  s.k. 
címzetes főjegyző 

 
A kiadmány hiteléül: 



2. sz. melléklet 
 

 



3. sz. melléklet 

 



Tisztelt Energia Hivatal ! 
 
A távhőszolgáltatásról szóló 2005.évi XVIII. törvény (Tszt.) hatályos rendelkezései alapján a 
hatósági távhőármegállapításra vonatkozóan  Komló Város Önkormányzat képviselőtestülete 
az alábbi állásfoglalást kívánja megtenni. 
 
A Tszt. ármegállapításra vonatkozó módosításai alapján az elmúlt időszak legfontosabb 
jellemzője, hogy a hatósági árak a 2011. március 31-ei szinten kerültek befagyasztásra, illetve 
2012. január 1-től lehetővé vált ezen díjtételek inflációnak (4,2%) megfelelő mértékű 
emelése. A Tszt. 60.§ (2) bekezdés b) pontjában előírt miniszteri rendelet, amely a hatósági 
áras díjak megállapítására, illetve a hatósági árelőkészítés módszertanára vonatkozna még 
nem került kihirdetésre. Mint a távhőszolgáltatásban és termelésben érintettek érezzük és 
támogatni kívánjuk a reguláció ez irányba mutató előkészítő munkáját. Társaságunk tagja a 
Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének is, amelyben szintén egy ármegállapítási 
módszertan kialakítására vonatkozó projekt folyik, amellyel reményeink szerint 
hozzájárulhatunk a megfelelő jogszabályok megalkotásához. Mind a Magyar Energia Hivatal 
által kezdeményezett, mind a MaTáSzSz tanulmány elkészítéséhez szükséges 
adatszolgáltatásban való aktív részvétellel elő kívánjuk segíteni a cél elérését. 
 
További lényeges eleme a távhőár szabályozásnak, hogy a kapcsolt hő- és villamos energia 
támogatási rendszert felváltani hivatott távhőártámogatási rendszer 2011. október 1-től 
bevezetésre került. 
 
Ezen helyzet alapján továbbra is fenntartjuk az elmúlt évben megküldött állásfoglalásban 
rögzített ármegállapításra vonatkozó főbb elveket: 

• támogatjuk a kéttarifás díjrendszert (alapdíj és hődíj) 
• a távhőszolgáltatásból és a kapcsolt hő-és villamos energiatermelésből, valamint a 

távhőszolgáltatási támogatásból származó bevételeknek fedezetet kell nyújtani az 
elismert költségekre és a nyereségre 

 
Amennyiben új, egységesített díjstruktúra is bevezetésre kerül (pl. a vetítési alap lm3-ről MW 
alapúra változik), vagy a szolgáltatási terjedelem is változik, akkor ezek bevezetéséhez 
megfelelő időt kell biztosítani a szolgáltatók részére. 
 
A Tszt 18/A.§-ában előírt számviteli szétválasztással kapcsolatban célszerűnek tartanánk, 
hogy a kapcsolt hő- és villamos energia termelés tevékenység egybe legyen kezelve, azaz ne 
kelljen megbontani külön hő- és külön villamosenergia termelésre. 
 
Javasoljuk, hogy a kialakítandó ármeghatározási mechanizmus egyfajta dinamikus modell 
legyen, amely kezelni tudja a hőmérséklet változásból adódó hőmennyiség változásokat; a 
tüzelőanyag (jellemzően: földgáz) árváltozásokat is lehetőleg negyedéves ciklusokban legyen 
képes lekövetni. 
 
A benchmark alapú hőármegállapítással, mint módszertannal egyetértünk. Fontos azonban 
,hogy azon ráfordítások esetében, amelyek a helyi adottságtól függenek egyedileg kerüljenek 
figyelembe vételre. Ezen tételek közé kiemelten a beruházásokhoz, fejlesztésekhez 
kapcsolódó hitelek kamatai tartoznak. A Komlói Fűtőerőmű Zrt.-nél az elmúlt hat évben 
jelentős beruházások valósultak meg (gázmotoros fejlesztés, biomassza kazán megépítése, 
vezetékszigetelések), amelyek jelentős törlesztési kötelezettséget jelentenek számunkra. 
  



A 2011.évi tényleges termelési és gazdálkodási adatok alapján elmondható, hogy a Komlói 
Fűtőerőmű Zrt. esetében a kapcsolt termelésből értékesített villamos energia mennyisége 
2010. évhez képest volumenében 48%-kal, árbevételében 54%-kal csökkent, amely több, mint 
500 millió Ft árbevétel kiesést jelentett.  
A jelenlegi alacsony piaci villamos energia árak következtében egyre inkább meghatározó 
szerepet kap a hőszolgáltatásából származó árbevétel.  A Komlói Fűtőerőmű Zrt. kintlévőség 
állománya igen jelentős, amely a társaság likviditását veszélyezteti. 
Ezen indokok alapján javasoljuk a jelenlegi távhőszolgáltatási támogatás mértékének 
megtartását, az alkalmazott díjtételek mellett. Ez a támogatási forma egyrészt részben pótolja 
a kiesett villamos energia árbevételt, másrészt pénzügyileg is rendezésre került, szemben a 
kiszámlázott, de be teljes mértékben be nem fizetett távhődíjakkal. 
 
A Távhő Fejlesztési Cselekvési Terv (TFCsT) alapján a kompetitív távhő megteremtésének 
egyik alappillére az „olcsó” hőforrás. Az elmúlt időszakban és véleményünk szerint jelenleg 
is a támogatott kapcsolt hő- és villamos energia termelés tudja elősegíteni. Támogatás nélkül 
a kapcsolt termelés csak veszteségesen, vagy csak a változó költségek kitermelését tudja 
biztosítani, ezáltal jelentős „befagyott költségek” jelentkeznek a távhőszolgáltatóknál. 
 
Kérjük továbbá a T. Hivatalt, hogy az árképzésre vonatkozó miniszteri rendelet kihirdetését 
megelőzően biztosítson véleményezési lehetőséget mind a szakmai szövetségek (MaTáSzSz, 
MKET), mind az érintett szolgáltatók részére.  
   
 
Üdvözlettel, 
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