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1. melléklet a 104/2011. (VI. 29.) Korm. rendelethez
1. A Vhr. 3. melléklet 1. pontjában hatályát veszti a „ , valamint a fûtéshez és a használati melegvíz-készítéshez felhasznált
hõmennyiség külön történõ meghatározásának módját és feltételeit” szövegrész.
2. A Vhr. 3. melléklet 19.2. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„19.2. Abban az esetben, ha a felhasználó épületrészenkénti díjmegosztást igényel [Tszt. 44. § (1) bekezdés],
a távhõszolgáltató köteles azt a felhasználó által az e rendelet 17/A–17/H. §-a alapján meghatározott, és
a távhõszolgáltató részére megadott díjmegosztási arányoknak megfelelõen végrehajtani.”

2. melléklet a 104/2011. (VI. 29.) Korm. rendelethez
„5. melléklet a 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelethez

A fûtési költségmegosztók jellemzõi
1. Elektronikus fûtési költségmegosztó: elektronikus elven mûködõ, a hõleadó készülékre felszerelt fûtési
költségmegosztó, amelybe betáplálhatók – vagy a kiértékelés során szorzótényezõ segítségével figyelembe vehetõk –
az adott hõleadó készülék mûszaki adatai, és amely a hõleadó készülék hõleadását a kijelzõjén megjeleníti.
Az elektronikus fûtési költségmegosztó a hõleadó készülék hõleadását a költségmegosztó hõérzékelõi által regisztrált
hõmérséklet-adatok alapján úgy határozza meg, hogy a hõmérsékletkülönbség-mérés hibája:
a) 5K <= dt < 10K : 12%,
b) 10K <= dt < 15K : 8%,
c) 15K <= dt < 40K : 5%,
d) 40K <= dt : 3%
ahol:
dt: a hõleadó készülék közepes hõmérséklete és a helyiség levegõje közötti hõmérsékletkülönbség
2. Párologtatós fûtési költségmegosztó: párologtatós elven mûködõ, a hõleadó készülékre felszerelt fûtési
költségmegosztó, amely a hõleadást egy ampullába töltött folyadék párolgásával érzékeli; a hõleadás az ampullából
elpárolgott folyadék mennyisége alapján, egy skála segítségével a hõleadó készülék adatai és egy erre a célra
kifejlesztett speciális szoftver igénybevételével határozható meg.
3. Fûtési költségmegosztás céljára alkalmazott hõfogyasztás-mérõ: a mérõeszközökre vonatkozó egyedi elõírásokról szóló
rendeletben foglalt követelményeknek megfelelõ, a fûtési elosztó hálózat elõremenõ és visszatérõ vezetékébe
szakszerûen beépített mûszer, amely a felszerelését követõ vezetékszakaszon és a hõleadó készülékeken leadott fûtési
hõmennyiséget méri, valamint a hõhordozó folyadék által átadott hõmennyiséget a kijelzõjén megjeleníti.”

3. melléklet a 104/2011. (VI. 29.) Korm. rendelethez
„6. melléklet a 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelethez

A korrekciós tényezõk
Megnevezés

A korrekció*
mértéke %-ban

1. Földszinti korrekciók**:
1.1. földszint, ha nincs alatta helyiség
1.2. földszint, alatta levõ, fûtetlen helyiség fölött

–15
–10

2. Legfelsõ emeleti korrekciók***:
2.1. lapostetõs épületnél, közvetlenül a tetõ alatt
2.2. nem beépített, fûtetlen tetõtér alatt

–20
–15
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A korrekció*
mértéke %-ban

2.3. beépített, fûtetlen tetõtér alatt, illetve tetõtérben

–10

3. Sarokhelyiségek korrekciói:
3.1. minden olyan helyiség, amely legalább két külsõ határoló-felülettel
(lehûlõ falfelülettel) rendelkezik

–10

4. Égtáj szerinti korrekció:
4.1. északi oldal
5. Egyéb korrekciók:
5.1. fûtetlen átjáró és kapubejáró feletti helyiség
5.2. fûtetlen földszinti helyiség feletti helyiség
5.3. fûtetlen lépcsõház, illetve folyosó melletti helyiség

–5

–15
–10
–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. Fûtési költségmegosztó funkciót ellátó hõmennyiségmérõk alkalmazása esetén az épületrész egyes
helyiségeinek korrekciós tényezõit a korrekciós tényezõvel érintett helyiség fûtött légtérfogatának a teljes épületrész fûtött légtérfogatára jutó
arányában kell számításba venni.
** A földszinti korrekciók nem alkalmazhatók azoknál a függõleges, alsó elosztású fûtési rendszerû felhasználási helyek helyiségeinél, amelyek
légterében hõszigetelés nélküli vízszintes elosztóvezeték halad át.
*** A legfelsõ emeleti korrekciók nem alkalmazhatók azoknál a függõleges, felsõ elosztású fûtési rendszerû felhasználási helyek helyiségeinél, amelyek
légterében hõszigetelés nélküli vízszintes elosztóvezeték halad át.”

