2011. évi CLXXXII. törvény
egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról
(Kivonat a M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 157. számából)
6. A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény módosítása
30. § A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.) a 18. §át követően a következő alcímmel és 18/A. §-sal egészül ki:
„Számviteli szétválasztás
18/A. § (1) Az engedélyes beszámolási és könyvvezetési kötelezettségére, a beszámoló
összeállítására, a könyvek vezetésére, valamint a nyilvánosságra hozatalra és közzétételre a
számvitelről szóló törvény rendelkezéseit az e törvény szerinti eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) Az engedélyes köteles olyan számviteli szétválasztási szabályokat kidolgozni, és az
egyes tevékenységeire olyan elkülönült nyilvántartást vezetni, amely biztosítja az egyes
tevékenységek
átláthatóságát
és
a
diszkriminációmentességet,
kizárja
a
keresztfinanszírozást és a versenytorzítást.
(3) Az engedélyes köteles
a) a kapcsolt villamos energia termelést és a távhőtermelést telephelyenkénti bontásban,
b) a távhőszolgáltató tevékenységet településenként szétválasztva,
c) az egyéb tevékenységeit
a számviteli éves beszámolója kiegészítő mellékletében oly módon bemutatni, mintha azt
önálló vállalkozás keretében végezte volna, amelynek esetében az engedélyes tevékenység
elkülönült bemutatása az a) pont alá eső esetben telephelyenként, a b) pont alá eső
esetben településenként önálló mérleget és eredmény-kimutatást jelent.
(4) A több tevékenységre engedéllyel rendelkező engedélyes számviteli éves beszámolója
kiegészítő mellékletében köteles a (3) bekezdés szerint a különböző engedélyes
tevékenységeit oly módon bemutatni, mintha azokat önálló vállalkozások keretében
végezték volna, amelynek esetében az engedélyes tevékenységek elkülönült bemutatása
legalább az eszközök, kötelezettségek, időbeli elhatárolások szétválasztott bemutatását és
önállóeredmény-kimutatást jelent.
(5) Ha az engedélyes a számvitelről szóló törvény szerinti összevont (konszolidált)
számviteli éves beszámoló készítésére kötelezett, az összevont (konszolidált) számviteli
éves beszámolója kiegészítő mellékletében köteles az egyes engedélyes tevékenységeket
önállóan is bemutatni. Az engedélyes tevékenységek elkülönült bemutatása halmozott
önálló mérleget és halmozott eredmény-kimutatást jelent.
(6) A Hivatal jogosult az engedélyes pénzügyi-számviteli kimutatásaiba, és az ahhoz
kapcsolódó bizonylatokba és iratokba betekinteni.”
31. § A Tszt. a következő 18/B. §-sal egészül ki:

„18/B. § (1) Az engedélyes könyvvizsgálója az éves beszámolóhoz, illetve az összevont
(konszolidált) éves beszámolóhoz kiadott független könyvvizsgálói jelentésben köteles
igazolni, hogy a vállalkozás által kidolgozott és alkalmazott számviteli szétválasztási
szabályok, valamint az egyes tevékenységek közötti tranzakciók árazása biztosítják a
vállalkozás tevékenységei közötti keresztfinanszírozás-mentességet.
(2) Minden engedélyes köteles az auditált számviteli éves beszámolóját a könyvvizsgálói
jelentéssel együtt a Hivatalnak a számvitelről szóló törvény szerinti letétbe helyezéssel
egyidejűleg megküldeni.
(3) A több engedéllyel rendelkező vállalkozás esetén a tevékenységekre szétválasztott
beszámolókat is tartalmazó számviteli éves beszámolót csak egy példányban kell a
Hivatalnak benyújtani.
(4) Az engedélyes összevont (konszolidált) számviteli beszámolóját a vállalkozás
konszolidációra kötelezett tagja küldi meg a Hivatalnak.”
32. § A Tszt. a következő 18/C. §-sal egészül ki:
„18/C. § (1) Az értékesítő, valamint a távhőszolgáltató tárgyévi auditált éves számviteli
beszámolójában szereplő, az e törvény hatálya alá tartozó tevékenységéből származó
adózás előtti eredménye nem haladhatja meg az ármegállapítás során figyelembe vett
könyv szerinti bruttó eszközérték és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott miniszteri
rendeletben meghatározott nyereségtényező szorzatának mértékét (a továbbiakban:
nyereségkorlát).
(2) Ha a Hivatal ellenőrzése során megállapítja, hogy az értékesítő, valamint a
távhőszolgáltató (1) bekezdés szerinti adózás előtti eredménye meghaladja a
nyereségkorlátot, dönt a nyereségkorláton felüli összeg megosztásáról az e törvény
felhatalmazása alapján kiadott miniszteri rendeletben meghatározottak szerint.”
33. § A Tszt. 44. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az épület, építmény, épületrész tulajdonosa és a bérlő vagy a használó együttes
kérelmére a távhőszolgáltató a díjat közvetlenül a bérlő vagy a használó részére számlázza.
A távhő-szolgáltatási díj a bérlő vagy a használó által történő megfizetéséért a tulajdonos
egyszerű (sortartó) kezesként felel. A 37. § (6) bekezdésében foglaltak erre az esetre is
vonatkoznak.”
34. § A Tszt. 60. § (2) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:

( A miniszter rendeletben)
„h) állapítja meg az engedélyesek nyereségének korlátozására és megosztására vonatkozó
részletes szabályokat.”
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35. § Hatályát veszti a Tszt 60. § (2) bekezdés b) pontjában az „a nyereség korlátozására
és megosztására vonatkozó szabályokat, továbbá” és a „ , valamint a nyereség
korlátozására és megosztására vonatkozó szabályokat” szövegrész.
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