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Pályázat

Tájékoztatjuk tisztelt felhasználóinkat, hogy a 
nemzeti fejlesztési miniszter 83/2011. (XII.29.) NFM 
rendelete 5. pont 20. §-a értelmében 2012. január 
01-től módosul (4,2 %-al emelkedik) a távhő hatósági 
ára, mely a lakossági felhasználókra és a külön 
kezelt intézményekre (költségvetési szervek, 
önkormányzatok és intézményeik) vonatkozik.

A hatósági ár az egyéb közületi felhasználókra nem 
vonatkozik, a közületi hődíjat a Tarjánhő Kft. állapítja 
meg a földgáz árának függvényében.

2012.01.01-től a Tarjánhő Kft. valamennyi közületi 
felhasználója részére a külön kezelt intézményeknél 
meghatározott hatósági árral megegyező hődíjárat 
alkalmazza, mely az üzemi fogyasztók esetén 
díjcsökkenést eredményez.

A távhőszolgáltatás díjtételei 
2012. január 01-től

Megnevezés Egység Díj

Alapdíjak

Üzemi fogyasztók és külön 
kezelt intézmények

Ft/MW/év 9 000 000 Ft

Lakossági fogyasztók
3Ft/lm /év 340 Ft

Egyéb fogyasztók Ft/lm év3/ 340 Ft

Hődíjak

Ft/GJ
Háztartási 

általános célú hődíj
 

Ft/GJ 3 876 Ft

3 426 Ft

Külön kezelt
 intézmény hődíja

 Ft/GJ 3 876 FtKözületi hődíj

 Csatlakozási díj
 

Ft/W 4 Ft

A díjakat 5 % áfa terheli.
Érvényes: 2012. január 01-től.



Az alapdíjak változatlansága miatt egy 135 lm3-es és 

38 GJ/éves fogyasztású lakás éves távhőköltsége 

Salgótarjánban 179 386 Ft-ról, 184 892 Ft-ra emelke-

dik (a költség tartalmazza az áfát). A költségnöveke-

dés átlagos értéke: 3,07 %.

Tájékoztatjuk a tisztelt felhasználókat, hogy a 2012-

2013-as fűtési szezontól a Tarjánhő Kft. már nem vesz 

részt a felhasználói költségmegosztásban.

A Salgótarjánban alkalmazott ISTA típusú 

költségmegosztóknak 2012-es évben lejár a 

hitelesítésük. 

Az új költségmegosztók felszereltetése és 

kiválasztása a lakóközösség feladata lesz.

A Tarjánhő Kft. jelentős összeggel szándékozik 

támogatni a régi költségmegosztások megújítását és 

új épületek költségmegosztásba való belépését is.  A 

támogatás igénybevételére cégünk pályázatot ír ki a 

lakóközösségek, lakásszövetkezetek részére.

Javasoljuk, hogy a lakásszövetkezetek egyeztessék 

igényeiket és közös versenyeztetéssel ösztönözzék a 

költségmegosztó cégeket minél jobb ajánlat 

megtételére.

A Tarjánhő Kft. pályázatot ír ki lakossági felhasználók 

költségmegosztási rendszerének megújításához, 

illetve új költségmegosztási rendszer bevezetéséhez, 

támogatás elnyerésére.

TÁJÉKOZTATÁS
 költségmegosztás változásáról

PÁLYÁZAT

A pályázatban a salgótarjáni távfűtési rendszerre 

csatlakozott lakóházak lakóközösségei, lakásszö-

vetkezetei vehetnek részt.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó adatait, a 

költségmegosztási rendszer leírását, részletes 

költségvetését és a költségmegosztó céggel kötött 

szerződés másolatát. 

Az elnyerhető támogatás maximális mértéke 5.000 

Ft/fűtőtestenként (költségmegosztóként).

A pályázatot 2 példányban 2012. március 31-ig lehet 

benyújtani a Tarjánhő Kft. Salgótarján, Salgó út 52. 

szám alatti telephelyén.

Tarjánhő Kft. központja:
Salgótarján, Salgó út 52.
Telefon • 520-220, • 520-225; Fax • 520-226
Vevőszolgálati osztályvezető   • 520-228
Üzemviteli osztályvezető   • 520-230
Ügyelet / hibaelhárítás   • 520-227

Ügyfélszolgálati Iroda 
Salgótarján, Március 15. út 20.
Telefon • 511-165, • 511-166
Mobil: 06-20/426-6436 (hátralékkezelés)

Ügyfélfogadás: hétfő     • 8-20 óráig
kedd                    • 8-14 óráig 

                                   szerda/csütörtök • 8-16 óráig 
péntek     • 8-14 óráig

Közérdekű információk

Bővebb felvilágosításért a közös képviselők 
Kiss József ügyvezető igazgatót, i l letve 
Tordai György üzemviteli osztályvezetőt kereshetik.
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