TÁJÉKOZTATÓ AZ I. ÉS II. ÁRKATEGÓRIA MEGOSZTÁSÁRÓL
HAVI DIKTÁLÁS ESETÉN
A havi mérőállást havonta bediktáló fogyasztóinknál minden számla elszámoló számla,
amely nemcsak a tényleges fogyasztást, hanem a kedvezményes mennyiség elszámolását is
tartalmazza. Diktálós fogyasztóink esetében tehát az előző naptári évre vonatkozó kedvezmény
elszámolása a január 1-jét követően készített első elszámoló számlában már megtörténik.
A havi diktálós fogyasztók minden hónapban a diktált mérőállás (azaz a valós fogyasztás) alapján
fizetik a gázdíjat. A valós fogyasztás számlázása miatt a fűtési és nem fűtési időszakban készült
számlákban lévő hőmennyiségek elszámolása között jelentős eltérések vannak. Ezen eltérések
miatt a sávos árképzés ebben az elszámolási módban nem a számlázott időszak napjainak
számától függően történik, hanem a számlában elszámolt hőmennyiség és az időszak
hőmérsékleti adatai függvényében. A fűtési időszakban nagyobb mennyiség kerül a
kedvezményes kategóriába, mint az év más időszakában.

Ezen elszámolási módnál is lényeges, hogy a kiszámlázott kedvezményes hőmennyiség a
naptári évre vonatkozóan nem haladhatja meg az előírt 41 040 MJ maximális mennyiséget.
A kedvezményes mennyiség kalkulációja az időszak fűtési hőmérsékleti tényezőinek, azaz a
fogyasztási jelleggörbének* megfelelően arányosítja az elfogyasztott hőmennyiséget a maximált
kedvezményes mennyiség függvényében. A fűtési hőmérsékleti tényezők értéke, az
üzletszabályzatban leírtak alapján, az átlagos külső hőmérséklet szerint változik. Szélsőségesen
alacsony külső hőmérséklet esetén a fűtési hőmérsékleti tényezők összege is magas lesz, ezért a
számlázott időszakban nagyobb hőmennyiség kerül a kedvezményes kategóriába.

 2020. I. időszak (január 1-től az éves leolvasásig)
2020. január 1-jétől a tényfogyasztás számlázása a beérkezett mérőállások alapján, az I. és II.
árkategóriák között megosztva történt. A megosztást a számlázási rendszer a fenti elvek alapján,
az elszámolási időszak külső átlaghőmérsékleti adatainak alakulásának függvényében végezte el.
 2020. április 8. – éves elszámolás
A példában 2020. április 8-án történt meg az éves leolvasás a szolgáltató által, vagy az ügyfél
diktálása alapján. Ha az ügyfél előzőleg a megállapodás szerinti időszakban rendszeresen
diktálta a mérőállást, az éves leolvasás alapján készült elszámoló számla csak az utolsó hónap
elszámolását tartalmazta.
 2020. II. időszak (a leolvasást követően december 31-ig)
A számlázás és a tényfogyasztás árkategóriák szerinti megosztása a korábbi hónapokhoz
hasonlóan történt.
 2021. I. időszak (január 1-től a 2021. évi leolvasásig)
A 2021. évben kiküldött első elszámoló számla már 2021. évi fogyasztást is tartalmazott. Ebben a
számlában történt meg a 2020. évre adható maximális 41.040 MJ kedvezményes hőmennyiség
esetleges korrekciója.
Abban az esetben, ha az ügyfél a 2020. év során küldött számlákban nem kapta meg az összes
adható kedvezményt, akkor ebben a számlában a 2020. december 31-re az ügyfél által diktált
(ennek hiányában a szolgáltató által becsült) mérőállás alapján megvalósul a naptári éves
fogyasztás ellenőrzése, és szükség esetén a kategóriák közötti korrekció.
Felhívjuk figyelmét, hogy ha a havi mérőállás bejelentését elmulasztja, vagy késve teljesíti, az
adott hónapban becsült mennyiséget tartalmazó részszámlát vagyunk kénytelenek kibocsátani. A
következő havi, mérőállás-diktálás alapján készülő elszámoló számlában a becsült mérőállás
alapján készült részszámlát a szabályozásnak megfelelően visszavonjuk. Ha három egymást
követő alkalommal nem, vagy késve jelenti be a havi mérőállást, a diktálós megállapodás hatályát
vesztheti, és a fogyasztási helyre a továbbiakban részszámlákat bocsáthatunk ki
* 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.

