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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. június 21-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 88/2012. (VI.21.) sz. határozatával (1. sz. melléklet) elfogadta az 

előterjesztés mellékletét képező állásfoglalást. 

A Magyar Energia Hivatal 2013. június 26-án érkezett megkeresésében 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 a mai napon 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 

bizottság 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 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, kiemelt figyelemmel az alábbiakra: 

 

a. A távhőármegállapítást és a távhőszolgáltatói ártámogatást egymással szoros 

összefüggésben kell kezelnie. Az energiaszolgáltatásból származó díjaknak és a 



kapott támogatásnak fedeznie kell az indokolt költségeket és meghatározott 

nyereséget. 

 

b. Javasoljuk, hogy kerüljön kidolgozásra egy hosszú távra szóló árképzési 

modell, amely a társaságok számára a kiszámíthatóságot biztosítaná, mind az 

árak és támogatás mértékére, mind azok hatályba lépésére vonatkozóan. 

 

c. Javasoljuk, hogy a kapcsolt hő- és villamos energia termelés egy 

technológiaként legyen kezelve. A kapcsolt hő- és villamos energia termelés 

értékcsökkenése legyen elismert költség. 

 

d. A távhőszolgáltatáshoz kapcsolódó vízszolgáltatás tekintetében a 

távhőszolgáltató részére biztosított legyen a vásárlási áron történő 

továbbszámlázás lehetősége.  

 

e. Tekintettel arra, hogy a Komlói Fűtőerőmű Zrt. nem érte el az elismert 2%-os 

nyereségkorlátot a Tszz. hatálya alá tartozó tevékenységek tekintetében kérjük a 

jelenlegi távhőszolgáltatói ártámogatás növelésének a lehetőségét. 

 

f. A jelenleg kilátásba helyezett újabb 10%-os mértékű díjcsökkentést kb. 525 

Ft/GJ mértékű támogatás növelés tudna kompenzálni. 

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

tájékoztassa a Magyar Energia Hivatalt. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 

 

 

Komló, 2013. június 27. 

 

 

 

 Polics József 

 polgármester



1. sz. melléklet 

K I V O N A T 
a képviselő-testület 2012. június 21-i ülésének 

jegyzőkönyvéből 

 

 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

88/2012. (VI.21.) határozata 
 

 

Távhő árakról állásfoglalás 
 

 

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, a gazdasági, településfejlesztési, 

valamint a pénzügyi, jogi, ellenőrzési bizottság állásfoglalása figyelembevételével – 

megtárgyalta a távhő árakkal kapcsolatos állásfoglalásról szóló előterjesztést. 

 

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 
 

 

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 Hivatal ! 

 

A távhőszolgáltatásról szóló 2005.évi XVIII. törvény (továbbiakban: Tszt.) hatályos 

rendelkezései alapján a hatósági távhőármegállapításra vonatkozóan Komló Város 

Önkormányzat képviselő-testülete az alábbi állásfoglalást kívánja megtenni. 

 

Az energiaszolgáltatás területén a 2013-as év legmeghatározóbb eleme a lakossági díjtételek – 

jelen állásfoglalás kiadásakor hatályos jogszabályok alapján – 10%-os csökkenése, amelyet 

társaságunk is maradéktalanul végrehajtott. A távhőszolgáltatás esetében a villamos energia 

számlákban megjelenő kapcsolt termelés szerkezetátalakítási díjból befolyó összeg képezi a 

díjcsökkenés ellensúlyozására szolgáló forrást. 

Erre alapozva kiemelten fontosnak tartjuk, hogy az ármegállapítás és a támogatási rendszer 

szoros összefüggésben kell, hogy álljanak egymással. A távhő díjak csökkentése miatt kieső 

árbevétel kompenzálása mindenképpen szükséges a társaság működőképességének fenntartása 

érdekében.  

 

Lényeges, hogy az ár- és támogatás megállapítással kapcsolatban a kiszámíthatóság, 

tervezhetőség kritériuma fokozottabban érvényesüljön. A jelenleg hatályos jogszabályok 

alapvetően általános megfogalmazásokat tartalmazna pl. az elismert költségek tekintetében. 

Ezen változtathatna egy hosszútávra szóló számítási modell, amely alapján a társaságok 

meghatározhatnák, hogy milyen támogatásra lennének jogosultak. 

A támogatás mértéke mellett azt is meg kellene határozni, hogy mikortól lép hatályba. A Tszt. 

jelenleg csak a Magyar Energetikai- és Közműszabályozási Hivatal részére ír elő határidőt az 

ármegállapításra vonatkozó rendeletet megalapozó javaslat előterjesztésére. Az ezen alapuló 

miniszteri rendelet kihirdetésének határideje nincs rögzítve. 

 

Továbbra is fenntartjuk azon álláspontunkat, miszerint a számviteli szétválasztás során a 

kapcsolt hő- és villamos energia termelés a távhőtermelés alá tartozzon teljes egészében. A 

kapcsolt hő- és villamos energia termelő technológia fizikailag, műszakilag egy egységet 

alkot, annak hőtermelésre és villamos energia termelésre való szétválasztása csak elvi alapon 

lehetséges. Ebből adódóan az egyes társaságok szétválasztási elvei eltérőek, nehezítve ezáltal 

az azonos alapon történő összehasonlítást. A nyereségkorlát vizsgálatakor is célszerű a 

kapcsolt hő- és villamos energia termelést együttesen kezelni. 

 

Az – elsősorban a jelentős import miatti – alacsony piaci villamos energia árak következtében 

a gázmotoros kapcsolt hő-és villamos energia termelés társaságunknál nem gazdaságos. A 

technológia leállítása következtében csak a változó költségek csökkenésével lehet számolni, 

de az állandó költségek továbbra is fennmaradnak. Az állandó költségek közül a beruházásra 

felvett hitel törlesztése és hitelei a meghatározók. Ezért indokoltnak látjuk, hogy legalább a 

kapcsolt termelés értékcsökkenése elismert költsége legyen a távhőtermelésnek.  

 

A Komlói Fűtőerőmű Zrt. vásárolja meg és számlázza tovább változatlan áron – külön 

díjtételként – a használati melegvíz készítéséhez szükséges vizet. Fontos, hogy a vízdíjak 

csökkentésére vonatkozó jogszabályok alapján továbbra is biztosított legyen a mindenkori 

vásárlási áron történő továbbszámlázás lehetősége.  

 

 

 

 



Az alábbi diagram célja szemlélteni azt, hogy az anyagjellegű és személyi jellegű ráfordítások 

terén évről évre csökkenés mutatkozik. Mindezen folyamatosan csökkenő működési költségek 

ellenére sem érte el a társaság 2012. évben a távhőszolgáltatókra megengedett 2%-os 

nyereségkorlátot.  

 

 

 
 

Ebből kifolyólag indokoltnak látnánk a jelenlegi díjtételek mellett a távhőszolgáltatói 

ártámogatás emelést, legalább olyan mértékben, hogy a megengedett nyereségkorlátot 

elérhessük. 

 

Amennyiben az év folyamán újabb 10%-os lakossági díjcsökkenés valósulna meg akkor az – 

a 2012. évi mennyiségek figyelembe vételével 78,2 millió Ft árbevétel kiesést jelentene, 

amelyet 525 Ft/GJ távhőártámogatás növekmény tudna pótolni. A kapcsolt 

termelésszerkezetátalakítási díj 1,2 Ft/kWh-ról 1,31 Ft/kWh-ra történő növelése remélhetőleg 

megfelelő forrást biztosít a távhőszolgáltatók által igényelt kompenzációra. 

 

 

Üdvözlettel 

 

 

Polics József s.k. 

polgármester 

 

 

 


