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Tisztelt Cégek, Vállalkozók, Egyesületek, Közületek! 

Mint ahogyan Önök is bizonyára tapasztalták; ha máshonnan nem, akkor más közműdíjak alapján, a benzinkúton, 
az általános áremelkedést megérezve vagy a sajtóból: sajnos az elmúlt évben többszörösére nőttek az 
energiahordozók árai. Ez az áremelkedés nemcsak hazai jelenség, hanem egész Európa, sőt, az Európán kívüli 
országok életének mindennapjait is megnehezíti. 

2021. április 1-én a nemzetközi földgáztőzsdén, a Hollandiában működő TTF-en az egy megawatt fűtőértékkel 
bíró földgázmennyiség értéke még 19,17 euró volt, azonban ez az érték 2021. október 5-én 116 euróra nőtt, majd 
2021. december 21-én 180,26 euróra. Az idei évben ez a tendencia tovább folytatódott, és 2022. augusztus 26-án 
339,19 eurónál érte el az eddig csúcsot. 2022. október 4-én 1 MW gáz 161,95 euróba kerül. 

Mivel a távhőtermelés a dunaújvárosi erőművekben földgáz felhasználásával történik, ezért a DVG Zrt.-nek is 
jelentős mértékben nőttek a kiadásai. Jelenleg 1 GJ hőmennyiség előállítása több mint 50 000 Ft-ba kerül a 
létesítményeinkben. 

A 2021/2022-es fűtési szezonban a tulajdonos Dunaújváros MJV Önkormányzatának döntése értelmében a 
tízszeresére emelkedett gázárak miatti költségnövekedést a DVG Zrt. fogyasztói nem érzékelték, az nem 
került továbbszámlázásra a részükre, ezzel kívántuk mérsékelni a városban működő cégek, vállalkozók és 
egyesületek terheit, a most induló 2022/2023-as szezonban azonban erre már nincs lehetőségünk.  

Az alapdíj továbbra is változatlan marad, a hődíjon viszont változtatnunk kell, ezért 2022. november 1-től 
az alábbi, nettó, forgalmi adóval nem terhelt árakon tudunk távhő- és melegvízszolgáltatást biztosítani. 

Közületi távfűtési szolgáltatási díjak 

Megnevezés Alapdíj Alapdíj Hődíj 

 Ft/lm3/év Ft/MW/év Ft/GJ 

Közületi fogyasztó 619 19 931 567,65 51 212 

Közületi melegvíz-szolgáltatási díjak 

Megnevezés HMV alapdíj Hődíj 

 Ft/vízm3 Ft/GJ 

Közületi fogyasztó 3 170,66 Ft 51 212 

A díjak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák. A lakossági díjszabás a jogszabályoknak megfelelően változatlan marad. 
Hamarosan egy egységes szerkezetbe foglalt árképzési szabályzatot fogunk kibocsátani, amely a honlapunkon 
megtekinthető lesz, illetve azt az ügyfélszolgálatunkon a munkatársaink az érintettek rendelkezésére tudnak 
bocsátani.  

A jövőben is azt az alapelvet fogjuk követni, hogy csak olyan mértékben emelünk árakat, amely mérték okvetlenül 
szükséges, de a jelenlegi lépés elkerülhetetlen.  

Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) 
állásfoglalása szerint azok a cégek, vállalkozók, egyesületek, közületek, akik társasházakban működnek, és 
megfelelnek a rendeletben foglaltaknak, jogosultak a rezsicsökkentett árú távhő igénybevételére. Erről 
szóló igényüket az érintetteknek kell jelezniük a DVG Zrt. felé, postai úton megküldött levélben. 

A szabályozás értelmében a lakossági díjszabásra az a vállalkozó, cég, egyesület vagy közület jogosult, aki: 

• saját tulajdonú, lakóépületben lévő ingatlan székhellyel végez vállalkozó tevékenységet 
• bérli a lakóépületben lévő ingatlant, de a szerződés a tulajdonos nevére szól, nem a vállalkozóéra 

Felhívjuk a figyelmüket arra is, hogy ha a világpiaci folyamatok kedvezően alakulnak, akkor várhatóan 
2023. januárjától lehetőségünk lesz arra, hogy a jelenleginél kedvezőbb árakat tudjunk megállapítani.  

Dunaújváros, 2022. október 14. 

Tisztelettel: 

                   DVG Zrt. 


