
COTHEC KFT – NAGYATÁD TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ 

korábbi (archív) lakossági távhőszolgáltatási díjak 

 

 
 

* A legmagasabb hatósági ár, amely az általános forgalmi adót nem tartalmazza. 
A távhőszolgáltatás díjtételei után felszámítandó Általános Forgalmi Adó (ÁFA)  5% mértéke nem változott. 

 

 

 

 

 

 

 

* A legmagasabb hatósági ár, amely az általános forgalmi adót nem tartalmazza. 
A távhőszolgáltatás díjtételei után felszámítandó Általános Forgalmi Adó (ÁFA)  5% mértéke nem változott. 

 
 
 
 

 

Lakossági távhőszolgáltatási díjak 2013.11.01-től (nettó díjcsökkenés mértéke -11,1% ) 

Díj megnevezés mértékegység 
2013.10.31-ig 
érvényes nettó 

egységár  

2013.11.01-től 
érvényes nettó 

egységár* 

áfa 
mértéke 

2013.11.01-től 
Bruttó, fizetendő 

díj (áfával) 

Fűtés díj Ft/GJ 2900,61.- 2578,64.- 5% 2707,57.- 

HMV hődíj Ft/vízm
3
 64,40.- 57,25.- 5% 60,11.- 

Fûtés alapdíj Ft/lm
3
/év 660,27.- 586,98.- 5% 616,33.- 

Cothec Kft. – Távhőszolgáltató 7500 Nagyatád, Árpád. u. 20. Nagyatád város területén 
2013.11.01-től érvényes legmagasabb lakossági távhőszolgáltatási díjtételei. 
A díjmeghatározás az 50/2011.(IX.30) NFM rendelet 3. § (2) és az azt módosító 64/2013. (X. 
30.) NFM rendelet 15. § (1). 2013. XI. 1-től hatályos előírásain alapul. 
3. § (2) lakossági felhasználó és a lakossági díjfizető a távhőszolgáltatásért a 
távhőszolgáltató vagy az ellátási területen a korábbi távhőszolgáltató helyett működő új 
távhőszolgáltató részére a távhőszolgáltató által 2013. október 31. napján alkalmazott 
szolgáltatási díjnál 11,1 százalékkal alacsonyabb összegű, legmagasabb hatósági árnak 
minősülő szolgáltatási díjat köteles fizetni. 
Fentiek alapján, a hivatkozott miniszteri rendelet szerint a díjak alkalmazása az alapdíjra, 
hődíjra és a HMV hődíjra egyaránt vonatkozik. 
 

Lakossági távhőszolgáltatási díjak 2013.01.01-től (nettó díjcsökkenés mértéke -10% ) 

Díj megnevezés mértékegység 
2012.12.31-ig 
érvényes nettó 

egységár  

2013.01.01-től 
érvényes nettó 

egységár* 

áfa 
mértéke 

2013.01.01-től 
Bruttó, fizetendő 

díj (áfával) 

Fűtés díj Ft/GJ 3222,90.- 2900,61.- 5% 3045,64.- 

HMV hődíj Ft/vízm
3
 71,56.- 64,40.- 5% 67,62.- 

Fûtés alapdíj Ft/lm
3
/év 733,63.- 660,27.- 5% 693,28.- 

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 50/2011. (IX.30.) NFM rendeletének módosításával 
2013. január 1-tõl kezdődő időszakra a lakossági felhasználó és díjfizető a 
távhőszolgáltatásért a távhőszolgáltató részére a távhőszolgáltató által 2012. november 1. 
napján alkalmazott szolgáltatási díjnál 10 százalékkal alacsonyabb összegű fűtés, melegvíz 
alapdíjat, fűtési hődíjat valamint használati melegvíz vízfelmelegítési díjat köteles fizetni. A 
rendelet szerint a lakossági díjainkat 10%-al csökkentettük. Az árcsökkenés a fűtési 
alapdíjra, hődíjra, valamint a használati melegvíz hődíjra egyaránt vonatkozik. 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=138407.258090
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http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=138407.240626
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=138407.240626


Cothec Kft. – Távhőszolgáltató 7500 Nagyatád, Árpád. u. 20. Nagyatád város területén 

2012.08.01-től megkezdett távhőszolgáltatás után a lakossági fogyasztók által fizetendő 

díjtételek. 

 

 

 

A távhőszolgáltatás díjtételei után felszámítandó Általános Forgalmi Adó (ÁFA)  5%  

Lakossági távhőszolgáltatási díjak 2012.08.01-től 

Díj megnevezés mértékegység 
2012.08.01-től érvényes nettó 

egységár 
áfa 

mértéke 

2012.08.01-től 
Bruttó, fizetendő 

díj (áfával) 

Fűtés díj Ft/GJ 3222,90.- 5% 3384,05.- 

HMV hődíj Ft/vízm
3
 71,56.- 5% 75,14.- 

Fűtés alapdíj Ft/lm
3
/év 733,63.- 5% 770,31.- 

Cothec Kft. – Távhőszolgáltató 7500 Nagyatád, Árpád. u. 20. Nagyatád város területén 
2012.08.01-től megkezdett távhőszolgáltatás után fizetendő díjtételei.  
A díjak első alkalmazása 2012. augusztus 1-től a Cothec Kft. által 2012 szeptemberében az 
augusztus hónapra vonatkozóan kibocsájtott számlákban az alábbi díjtételekkel kerül sor. 


