
157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet 

a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról 

A Kormány a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.) 60. §-ának (1) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 

A távhő előállítására szolgáló megújuló energia hasznosítása 

[a Tszt. 3. § m) pontjához] 

1. § (1) Távhőtermelő berendezés létesítése, átalakítása, bővítése során az engedély kérelmezőjének meg kell 
vizsgálnia a megújuló energiahordozók felhasználásának lehetőségét, annak műszaki és gazdasági feltételeit. 

(2) A megújuló energiahordozó felhasználására irányuló vizsgálat eredményét az engedélykérelemhez minden 
esetben csatolni kell. 

(3) Az engedélyező hatóságnak azonos vagy kedvezőbb - a megújuló energiahordozó környezetvédelmi hatásait és 
a működési támogatásokat is figyelembe vevő - gazdasági feltételek esetén a távhőtermelői létesítési és működési 
engedélyt a megújuló energiahordozók felhasználására kell kiadni. 

A Magyar Energia Hivatal által kiszabható bírságok 

[a Tszt. 4. § (2) bekezdéséhez] 

2. § (1) A Magyar Energia Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) a hatáskörébe tartozó engedélyest a Tszt. 4. § (2) 
bekezdésében meghatározott esetben, az a) és b) pontokban meghatározott összegig terjedő bírsággal sújtja: 

a) a kiszabható bírság - a b) pontban foglalt kivétellel - felső határa az engedélyes tárgyévet megelőző évi nettó 
árbevételének 1%-a, de legfeljebb százmillió forint; 

b) a telephelyen 50 MW beépített összes hőteljesítménynél kisebb névleges teljesítményű távhőtermelő 
berendezés engedélyesével szemben a kiszabható bírság felső határa az engedélyes tárgyévet megelőző évi nettó 
árbevételének 1%-a, de legfeljebb tízmillió forint. 

(2) Abban az esetben, ha a bírság kiszabására okot adó körülményt az engedélyes a részére megállapított 
határidőre nem szünteti meg, a bírság ismételten kiszabható. 

A távhőtermelő és a távhőszolgáltató létesítési és működési engedélyének 
tartalma 

[a Tszt. 12-13. §-aihoz] 

3. § (1) A távhőtermelő létesítmény létesítési és a távhőtermelői működési engedély iránti kérelemnek 
tartalmaznia kell: 

a) a gazdálkodó szervezet cégnevét, székhelyét, 
b) a kérelmező meghatalmazott képviselőjének (a továbbiakban: képviselő) nevét, beosztását, telefonszámát, 
c) az ügyintéző nevét, telefonszámát, 
d) a gazdálkodó szervezet telephelyének nevét, címét, 
e) a hőtermelő létesítmény energiahordozójának (tüzelőanyagának) megnevezését, származását és beszerzési 

módját, 
f) a megújuló energiahordozó felhasználására vonatkozó vizsgálat eredményét, 
g) a hőtermelő létesítmény beépített teljesítőképességét (kapcsolt villamosenergia-termelő berendezés 

teljesítményadatait is), 
h) a hőtermelő létesítmény (beleértve a kapcsolt villamosenergia-termelő berendezést is) jellemző műszaki adatait, 
i) az üzembe helyezés időpontját, 
j) a hőtermelésre vonatkozó főbb mennyiségi és gazdálkodási adatokat, 



k) az egyedi közüzemi szerződés alapján a hőt vásárolók megnevezését cégnév, cím és mennyiség megjelölésével. 
(2) A távhőtermelő létesítmény létesítési és a távhőtermelői működési engedély iránti kérelemhez mellékelni kell: 
a) a kérelmező egy hónapnál nem régebbi cégkivonatát, 
b) az éves üzleti tervet, 
c) a minőségbiztosítási rendszer leírását, 
d) a középtávú távhőigény (5 év) kielégítéséhez szükséges energiahordozó rendelkezésre állására szolgáló 

szerződéseket, 
e) a távhőszolgáltatóval kötött kereskedelmi szerződést, 
f) kulturális örökségvédelmi hatástanulmányt, 
g) a jogszabályban előírt egyéb engedélyeket. 
(3) Ha a Tszt. alapján működési engedéllyel rendelkező engedélyes kér működési engedélyt, a (2) bekezdésben 

felsorolt csatolandó dokumentumokat nem kell a Hivatalhoz benyújtania, ha a Hivatalhoz korábban benyújtott 
dokumentumai már tartalmazzák a kért adatokat, és azok változatlan érvényességéről az engedélyért folyamodó 
nyilatkozik. 

(4) Az engedélyesnek az (2) bekezdésben meghatározott dokumentumokon túlmenően rendelkeznie kell a 
tevékenység gyakorlásához szükséges, más jogszabályokban meghatározott hatósági engedélyekkel. 

4. § A telephelyen 50 MW beépített összes hőteljesítménynél kisebb névleges teljesítményű távhőtermelő 
berendezés esetében a Tszt. 12. § (5) bekezdése szerinti egyszerűsített engedélyezési eljáráshoz a létesítési és 
működési engedély kérelmezőjének nem kell a 3. § (1) bekezdés k) pontban, valamint a 3. § (2) bekezdés d)-g) 
pontjaiban foglaltakat teljesítenie. 

5. § A létesítési engedélyezési eljárásban közreműködő szakhatóságok jegyzékét az 1. melléklet tartalmazza. 
6. § (1) A távhőtermelő létesítmény létesítési és a távhőtermelő működési engedélyének tartalmaznia kell: 
a) az engedélyes cégnevét és székhelyét, 
b) a hőtermelő létesítmény telephelyét, 
c) a hőtermelő létesítmény energiahordozójának (tüzelőanyagának) megnevezését, 
d) a hőtermelő létesítmény beépített teljesítőképességét, 
e) a hőtermelő létesítmény egyéb jellemző műszaki-gazdasági adatait, 
f) az üzembe helyezés időpontját, 
g) a működés során és annak megszüntetése után szükséges, a környezet- és természetvédelmi hatósággal 

egyetértésben meghatározott környezetvédelmi feltételeket és garanciális - rekultiválási, tájrendezési, 
veszélyeshulladék-kezelési és egyéb - kötelezettségeket, 

h) az egyéb - jogszabályban meghatározott - feltételeket. 
(2) Az 5 MW-nál kisebb névleges hőteljesítményű létesítményre csak távhőtermelői működési engedélyt kell 

kérni és kiadni. 
7. § (1) A távhőszolgáltatói működési engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell: 
a) a gazdálkodó szervezet cégnevét és székhelyét, 
b) a távhővel ellátandó terület adatait, a közigazgatási határok megjelölésével, 
c) a területi egységek (kirendeltségek, felhasználói irodák stb.) megnevezését és telephelyét, 
d) a szolgáltatandó távhő termelőjének megnevezését és telephelyét. 
(2) A távhőszolgáltatói működési engedély iránti kérelemhez mellékelni kell: 
a) a kérelmező egy hónapnál nem régebbi cégkivonatát, 
b) a távhővel ellátandó terület körülírását, 
c) az éves üzleti tervet, 
d) a minőségbiztosítási rendszer leírását, 
e) a középtávú távhőigény-felmérést és a kielégítéséhez szükséges teljesítménytervet, 
f) az üzletszabályzatot vagy annak tervezetét, 
g) jogszabály szerint szükséges egyéb engedélyek felsorolását. 
(3) A távhőszolgáltatói működési engedélynek tartalmaznia kell: 
a) az engedélyes cégnevét és székhelyét, 
b) a területi egységek megnevezését és telephelyét, 
c) az ellátási terület adatait, 
d) a működés kezdési időpontját, 
e) a távhővezeték-hálózat és más szolgáltatói berendezés üzemeltetésével, fenntartásával és fejlesztésével 

kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket, 
f) a szükséges környezet- és természetvédelmi előírásokat, 
g) a felhasználói korlátozási sorrend készítésére vonatkozó követelményt, 



h) az üzletszabályzat jóváhagyására vonatkozó határozatot, 
i) egyéb - jogszabályban meghatározott - követelményeket. 
8. § A Hivatal a jogerős határozattal kiadott engedélyeket, engedélymódosításokat, engedély-visszavonásokat 

hivatalos honlapján a jogerőre emelkedéstől számított 15 napon belül közzéteszi, a személyes adatok védelméről és a 
közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezéseinek figyelembevételével. 

Az idegen ingatlanra vonatkozó jogokkal kapcsolatos eljárási szabályok 

[a Tszt. 21-32. §-aihoz] 

9. § (1) A távhőszolgáltatónak vagy képviselőjének a 2. mellékletben meghatározott előmunkálati jogi 
dokumentációt az előmunkálati jog engedélyezése iránti kérelemhez csatolnia kell. 

(2) Az engedélyes, a tulajdonos bevonásával állapotfelmérést köteles készíteni - az előmunkálat elvégzését 
engedélyező határozat jogerőre emelkedését követően, de a munkálatok megkezdése előtt. 

10. § (1) A távhővezeték nyomvonalának, illetőleg biztonsági övezetének megállapítása érdekében a 
kérelmezőnek a vezetékjog iránti kérelemhez műszaki dokumentációt kell mellékelnie. A műszaki dokumentációnak 
magában kell foglalnia a vezetékjogi engedély nélkül létesíthető vezetékekre vonatkozó adatokat is. A vezetékjogi 
engedély alapját képező dokumentáció kötelező tartalmi elemeit a 2. melléklet tartalmazza. 

(2) A vezetékjogi engedélyezési eljárásban az érintett területen helyszíni szemlét kell tartani. A helyszíni szemle 
jegyzőkönyve alapján kell a nyomvonalat és a nyomvonal vezetésének feltételeit megteremteni. 

(3) A nyomvonalra vonatkozó építésügyi szakhatósági hozzájárulás megadásáról vagy megtagadásáról az 
építésügyi hatóság a területrendezési, településfejlesztési és a városképi követelmények figyelembevételével, 
valamint az 1. mellékletben felsorolt szakhatóság a jogszabályi előírások figyelembevételével a vezetékjogi 
engedélyezési eljárás keretében dönt. Abban az esetben, ha a távhővezetéket termőföldön kell létesíteni, a 
termőföldről szóló 1994. évi LV. törvényben előírt földhivatali eljárást is le kell folytatni. 

(4) Az érintett ingatlantulajdonosokat, valamint az 1. mellékletben felsorolt szakhatóságokat, továbbá az érintett 
közművek tulajdonosait, az ott meghatározott érdekeltségi területek vonatkozásában, minden esetben érdekeltnek 
kell tekinteni. 

11. § A vezetékjogi engedélyre vonatkozó hatósági eljárás megindítását és a döntés kiadásának tényét, mellékelve 
ahhoz a műszaki terv részét képező, a létesíteni tervezett vezeték nyomvonalát és az azzal érintett ingatlan 
határvonalait, helyrajzi számát is feltüntető nyomvonal rajzát - valamennyi érdekelt részére - a közigazgatási 
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) szerinti 
hirdetményi úton kell közzétenni. 

12. § A távhővezeték vagy tartószerkezetének létesítése, karbantartása, javítása, felújítása, átalakítása érdekében 
az idegen ingatlanon végzett munkák (a továbbiakban: idegen ingatlanon végzett munkák) megkezdése előtt legalább 
15 nappal, az engedélyes köteles a munka megkezdéséről és idejéről a tulajdonost tájékoztatni. 

13. § (1) Ha a távhővezeték vezetékjogi engedély nélkül létesül, a vezeték elhelyezését és annak műszaki 
biztonsági feltételeit a biztonsági övezet megállapítására is tekintettel a Tszt. 23. § (2) bekezdésében megjelölt 
hatóság határozza meg. 

(2) Ha a vezetékjoggal érintett műszaki rendszer üzemszerű működése megszűnik, a megszűnést követő 1 éven 
belül az engedélyes köteles - az érintett tulajdonossal történt eltérő megállapodás hiányában - a távhővezetéket és 
tartószerkezetét az ingatlanról eltávolítani, és a területet rendezett állapotban a tulajdonos rendelkezésére bocsátani. 
A távhővezeték elbontása és a vezeték megszüntetése a Tszt. 23. § (2) bekezdésében megjelölt hatóság által kiadott 
bontási engedély alapján történik. 

14. § Az engedélyező hatóság - az üzemelés biztonságának maradéktalan fenntartása mellett - elrendelheti a 
távhővezeték biztonsági övezetének csökkentését a távhővezeték és környezete biztonságát szolgáló más műszaki 
megoldás alkalmazásával. A biztonsági övezet csökkentését megalapozó műszaki megoldás költsége a kérelmezőt 
terheli. 

A távhőtermelő és a távhőszolgáltató közötti jogviszony 

[a Tszt. 35. §-ához] 

15. § (1) A távhőtermelő engedélyes a távhőtermelő létesítményét a működési engedélyben, valamint a 
távhőszolgáltatóval fennálló szerződésében, illetve a Tszt. 20. § (3)-(5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően 



köteles mindaddig működtetni, amíg az adott területen a távhőszolgáltatónak az önkormányzat által meghatározott 
ellátási kötelezettsége fennáll. 

(2) A távhőtermelő és a távhőszolgáltató köteles a távhőszolgáltatás biztonságos és folyamatos ellátása érdekében 
egymással együttműködni. 

(3) A (2) bekezdésben foglalt együttműködési kötelezettség kiterjed: 
a) szolgáltatási zavarok, üzemzavarok, meghibásodások elhárítására, 
b) személyi és vagyonbiztonság veszélyének azonnali elhárítására, 
c) tervszerű korlátozások és szüneteltetések, füstködriadó elrendelésére, illetve energiakorlátozás esetén 

alkalmazott kényszerű szolgáltatási korlátozások összehangolt végrehajtására, 
d) természeti katasztrófa miatti vagy balesetből származó korlátozások, szolgáltatási szünetek megszüntetésére. 
(4) A távhőtermelő és a távhőszolgáltató a (3) bekezdésben foglalt kötelező együttműködés kérdéseiben 

szerződésben állapodik meg. Az együttműködésüket kötelesek úgy kialakítani, hogy a távhő termelésében és 
szolgáltatásában esetleg fellépő zavarok vagy kényszerű korlátozások a lehető legrövidebb időn belül elháríthatók, 
megszüntethetők legyenek. 

A távhőszolgáltatás korlátozásának általános elvei 

[a Tszt. 41. §-ához] 

16. § (1) A felhasználói korlátozás, figyelembe véve a közintézmények saját hőtermelő teljesítményét is, nem 
veszélyeztetheti a közintézmények egészségügyi és szociális alapszolgáltatásainak ellátását. 

(2) A korlátozásra szolgáló okok megszűnése után a korlátozást haladéktalanul fel kell oldani. 
17. § A távhő vételezését korlátozó eszközök, berendezések beszerzése, felszerelése, üzemeltetése, karbantartása 

és ellenőrzése, és az ezekkel kapcsolatos költségek viselése a távhőszolgáltató kötelessége. 

Záró rendelkezések 

[a Tszt. 43. és 52. §-aihoz] 

18. § Kapcsolt energiatermelés esetén, ha a hőenergiát részben távhőszolgáltatási célra termelik, a távhőtermelő 
köteles e rendelet hatálybalépésétől számított 90 napon belül az Országos Mérésügyi Hivatal által hitelesített mérőt 
felszerelni a kapcsoltan termelt és távhőszolgáltatás céljára átvett hő mérésére. 

19. § A távhőszolgáltató - a rendelet hatálybalépését követő 60 napon belül - köteles a tulajdonában és 
üzemeltetésében lévő, azonosító jellel meghatározott szolgáltatói és felhasználói hőközpontokra vonatkozóan a 
névleges teljesítmény értékeket (kW-ban) meghatározni és a fűtési idényt követően az igénybe vett legnagyobb 
teljesítményre vonatkozó információkat a felhasználók és díjfizetők számára elérhetővé tenni. 

20. § Azok a távhőszolgáltatók, amelyeknél az általános közüzemi szerződés alapján ellátott díjfizetők száma 1000 
vagy annál több, a rendelet hatálybalépésétől számított 120 napon belül elektronikus információs rendszert (a 
továbbiakban: honlapot) kötelesek létrehozni, illetve működtetni. Az egy adott évre vonatkozó információkat a 
távhőszolgáltató legalább az adott évet követő második év végéig köteles honlapján hozzáférhető módon megőrizni. 
A távhőszolgáltató ügyfélszolgálatán hozzáférhetővé kell tenni az általa működtetett honlapon található 
információkat. 

21. § A távhőszolgáltató, a felhasználó és a díjfizető, továbbá a felhasználó képviselője és a díjfizető közötti 
jogviszony általános szabályait, valamint a fűtéshez és a használati melegvíz készítéshez felhasznált hőmennyiség 
külön történő meghatározásának módját és feltételeit - a Tszt. 52. § (1) bekezdésben meghatározott 
Távhőszolgáltatási Közüzemi Szabályzatot (a továbbiakban: TKSz) - e rendelet 3. melléklete tartalmazza. 

22. § Az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény Melléklete I. Legmagasabb ár pontjának „B) 
Szolgáltatások” fejezetében található „40.30.90.0 távhőszolgáltatás csatlakozási díját és lakossági távhőszolgáltatás 
díját” esetben a gazdasági és közlekedési miniszter véleményezési határideje 30 nap. 

23. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt rendelkezés kivételével - a kihirdetését követő 45. napon lép 
hatályba, egyidejűleg hatályát veszti a távhőszolgáltatásról szóló 1998. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 
1/1999. (I. 1.) Korm. rendelet, valamint a környezetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása alá tartozó szervek 
feladat- és hatáskörének felülvizsgálatáról szóló 340/2004. (XII. 22.) Korm. rendelet 14. §-a és a Kulturális 
Örökségvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló 190/2001. (X. 8.) Korm. rendelet 4. §-ának (3) bekezdése. 

(2) A 11. §-ban hivatkozott Ket. szerinti hirdetményi közzététel 2005. november 1. napján lép hatályba. 


