
 

 

TÁJÉKOZTATÓ AZ I. ÉS II. ÁRKATEGÓRIA MEGOSZTÁSÁRÓL 

RÉSZSZÁMLÁZÁS ESETÉN 
 

A részszámlázást választott fogyasztóinknál a tényleges fogyasztás elszámolási időszaka a 

két leolvasás közötti 12 hónap, ezzel szemben a kedvezményes árral elszámolható fogyasztás – 

a jogszabály alapján – naptári évre vonatkozik. A tényleges éves fogyasztást a leolvasott 

mérőállás alapján, míg a kedvezményes mennyiséget a naptári év első és utolsó napjára az 

ügyfelünk által közölt – ennek hiányában a számlázási rendszer által becsült – mérőállás alapján 

határozzuk meg. 
 

A kedvezményes mennyiség éves elszámolása a naptári év végét követő első elszámoló 

számlában, azaz az éves leolvasást követően történik meg. 

 

Ezzel az elszámolásban immár két, egy-egy évet érintő időszak kap szerepet. Azért, hogy a 

lehetőségekhez mérten minél egyszerűbbé, átláthatóbbá tegyük a különböző időszakokra és 

mennyiségekre vonatkozó elszámolásokat, az éves elszámoló számla egyaránt tartalmazza az 

előző évben elfogyasztott hőmennyiség elszámolását, valamint a két árkategória rendezését is. 

 

Példánkban ábrázoljuk a havonta érkező számlákban elszámolt hőmennyiséget, megosztva a 

kedvezményes I. kategóriára és a II. kategóriára. A példában az éves leolvasás, és így az éves 

elszámolás időpontja januárban van. 
 

 

 

 
 

 



 

 

 2020. január - 2021. január közötti időszak 

A 2020. januári és 2021. januári leolvasás között kibocsátott részszámlák, melyek tartalmaznak I. 

és II. árkategóriát. 

 

 

 



 

 

 2021. január 21. – az éves elszámolás időpontja 

Éves elszámoló számlát állítottunk ki a 2020. január 21 és 2021. január 21 közötti időszakról. Az 

elszámolás a két leolvasott mérőállás különbsége alapján, az Üzletszabályzatban rögzítettek 

szerint, a fogyasztás termikus, azaz fűtési hőmérsékleti tényező alapú meghatározásával történt. 

Példánkban a felhasználó 2020. december 31-ére nem diktált mérőállást, így ennek hiányában a 

szolgáltató által (a szabályozásnak megfelelően) becsült mérőállás került rögzítésre (az „LM”, 

azaz Leolvasás Módja oszlopban „Becs” jelzéssel). 

Ettől az értéktől a tényleges leolvasás időpontjáig (példánkban 2021. január 21-ig) a fogyasztóra 

jellemző fogyasztási jelleggörbe* alapján történik a fogyasztás elszámolása. 

 

 

 

 

Az elszámolási időszak két részből áll, melyeket a mintán két piros bekarikázással jelöltünk: 

- 2020. január 21. – 2020. december 31. közötti időszak. Az időszak fogyasztásának 

meghatározása az előző elszámolás és a naptári év végére diktált (ennek hiányában a 

szolgáltató által becsült) mérőállás alapján történik.  

- 2021. január 1. – 2021. január 21. közötti időszak. A fogyasztóra jellemző fogyasztási 

jelleggörbe alapján a naptári év kezdete és a szolgáltatási időszak vége közötti fogyasztás 

kerül elszámolásra. 

 

A sávos mennyiségek kiszámlázásakor a számlázási rendszer mindig figyelemmel kíséri a 

naptári évben (!) a két árkategóriában már kiszámlázott mennyiséget. A kedvezményes 

mennyiség kiszámlázása a naptári év egészére vonatkozik, tehát a fogyasztó még decemberben 

is jogosult kedvezményes kategóriában elszámolt gázdíjra. 

Abban az esetben, ha a fogyasztott mennyiség alapján az éves elszámolás során a felhasználó 

már megkapta a maximált 41 040 MJ mennyiséget, további kedvezményes mennyiségre nem 

jogosult. 



 

 

Ha a naptári évben a felhasználó nem használta el a maximális 41 040 MJ kedvezményes 

mennyiséget, de az év közbeni számlái tartalmaztak II. árkategóriát, akkor a december 31-ei 

zárónapra diktált mérőállás alapján számoljuk el a kedvezményes mennyiséget. (Diktált 

mérőállás hiányában a szolgáltató becsléssel állapítja meg az aktuális mérőállást, ez az „LM”,  

azaz Leolvasás Módja oszlopban „Becs” jelzéssel látható.) 

Az éves mennyiség korrigált elszámolása a következő év első elszámoló számlájában, tehát nem 

feltétlenül a januári számlában történik meg. Ez a fenti példában a zöld körben lévő 57 MJ 

átsorolásánál látható. 

Az elszámoló számla ideális esetben ugyanannyi hőmennyiséget tartalmaz, mint a havi 

részszámlák. A részszámlákban szereplő mennyiségnél alacsonyabb vagy magasabb évközi 

fogyasztás esetén a különbözet itt kerül elszámolásra. Jelen példában a 135 m³/hó havonkénti 

mennyiséghez képest 17 m³-rel kevesebb földgáz került elszámolásra az elszámoló számlában. 

A vártnál alacsonyabb fogyasztás miatt a következő elszámolási időszakra megajánlott 

részmennyiség értéke alacsonyabb lett, 118 m³/hó. A következő elszámolási időszakra 

megajánlott mennyiség kiszámításakor a tárgy időszakban elfogyasztott mennyiséget egy 

átlagos hőmérsékletű évhez igazítjuk – ezzel korrigálva a kiugróan magas vagy alacsony tárgy 

időszaki fogyasztást. Az átlagos hőmérséklet meghatározása az előző 20 év átlaghőmérséklete 

alapján történik. 

 

 

 2021. január - 2022. január közötti időszak 

Az éves elszámolás alapján a következő egy éves – 12 havi – időszakra megajánlottuk a havi 

részmennyiséget, ami a fent leírtak alapján 118 m3/hó. 

Mivel ügyfelünk ezt nem kifogásolta, 11 darab részszámla küldünk ki, 118 m³/hó azaz kb. 4110 

MJ/hó havi részmennyiségről. Ezt a mennyiséget az aktuális számlában számlázott időszak 

napjai számának függvényében megosztottuk I. és II. árkategóriára. 

Így például a lenti példában egy 28 napos időszakra a 4110 MJ megosztása: 

I. kategória=3148 MJ; II. kategória=962 MJ (4110-3148). 

 

 
 

 
* A fogyasztási jelleggörbe azt mutatja, hogy az adott felhasználó az év során milyen (napi, 

havi) eloszlásban használja fel a gázt. A lenti ábrán egy olyan felhasználó fogyasztási 

jelleggörbéjét mutatjuk be, aki a gázt fűtési és főzési célra egyaránt használja (vegyes jellegű). 



 

 

Látható, hogy a nyári, nem fűtési időszakban is van némi fogyasztás a főző és vízmelegítő 

készülékek fogyasztása miatt. 

Az ábrán a „belépés dátuma” egy tetszőleges időpont, ami egy év közben bekapcsolt vagy 

szolgáltatóváltás (kereskedőváltás) keretében társaságunkhoz érkezett új fogyasztó 

szerződéskötési időpontját jelöli. Látható, hogy ez a fogyasztó csak a belépésétől az év végéig 

járó díjkedvezményben részesülhet, a jelleggörbéjének megfelelően. Értelemszerűen nem 

jogosult a teljes naptári évre járó, barna vonal előtti kedvezményes mennyiségből a belépése 

előtti időszak kedvezményére. 

 

 
 

 
 


