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Az új törvénybôl a következô fôbb változá-
sokat emeljük ki:

· A fogalmi meghatározások
közül a korábban használt fo-
gyasztó elnevezése felhasz-
nálóra változik. (Az elnevezés
változása mögött az áll, hogy a
szolgáltatott hôenergia nem el-
fogyasztásra, hanem felhasz-
nálásra kerül.) 

A törvény szerint felhasználó a
távhôvel ellátott épületnek, épít-
ménynek, illetve meghatározott

esetekben az épületrésznek a tulajdonosa, több tulaj-
donos esetén a tulajdonosok közössége (a társasház,
a lakásszövetkezet). Felhasználó vagy lakossági vagy
egyéb felhasználó.

A törvény új fogalomként meghatározza a díjfizetô
fogalmát. E szerint díjfizetô épületrészenkénti díj-
megosztás esetén az épületrésznek a közüzemi
szerzôdésben megnevezett tulajdonosa, vagy meg-
határozott esetekben az épület, építmény vagy az
épületrész bérlôje, használója.

· A törvény jelentôsen meg-
erôsíti a fogyasztóvédelmet.
Egyrészt a fogyasztóvédelmi
felügyelôségek feladatává tette
a felhasználói, díjfizetôi pana-
szok kivizsgálását, másrészt a
fogyasztóvédelmi felügyelôsé-
gek jogkörét kibôvíti a távhô-
szolgáltató törvényben megha-
tározott feladatai betartásának
ellenôrzésével. Ezenfelül a tör-

vény elôírja, hogy az önkormányzat képviselô-
testülete az ármegállapítás elôtt köteles a fogyasz-
tóvédelmi felügyelôségek, továbbá a felhasználói
érdekképviseletek véleményét kikérni.

A távhôszolgáltató pedig köteles a felhasználókat,
illetve díjfizetôket érintô kérdésekben a fogyasz-
tóvédelmi felügyelôségekkel és a felhasználói érdek-
képviseletekkel együttmûködni.

· A távhôszolgáltatót
a lakossági felhasz-
nálóval általános köz-
üzemi szerzôdéskötési
kötelezettség terheli. Az
általános közüzemi szer-
zôdés létrejöhet a távhô
hôközponti (hôfogadó
állomási) vagy épület-
részenkénti mérés sze-
rinti szolgáltatásra. 

Épületrészenkénti mérés szerinti szolgál-
tatásra viszont közüzemi szerzôdés csak
abban az esetben köthetô meg (jöhet létre),
ha a távhôfelhasználás az épület valamennyi
épületrészében külön mérhetô.

A törvény alkalmazásában épületrész a
távhôvel ellátott épületnek, építménynek,
ingatlannak funkcionálisan önálló, külön vagy
közös tulajdonban lévô része (lakás, üzlethe-
lyiség, lépcsôház, stb.). 

Az épület valamennyi épületrészében a
távhô mennyiségének hiteles mérésére alkal-
mas mérôeszköz felszerelésének, valamint a
felhasználói berendezés ehhez szükséges
átalakításának költsége azonban a fel-
használókat terheli, továbbá a hiteles mérés
feltételeinek folyamatos biztosítása a fel-
használók feladata. 

· Változott az általános közüzemi szerzôdés
felhasználó által történô felmondásának
feltétele. 

Az új szabályozás szerint a felmondáshoz –
más egyéb feltételek egyidejû betartása mel-
lett – a távhôvel ellátott épület tulajdonosi
közössége az összes tulajdoni hányad szerin-
ti, legalább négyötödös szavazattöbbségû
hozzájárulása szükséges. 

Abban az esetben viszont, ha a távhôvel
ellátott épületben lévô épületrészben kívánják
a távhô igénybevételét megszüntetni, a
megszüntetéshez – más egyéb feltételek

§
Az elmúlt évben két új fôvárosi rendelet

megalkotásával befejezôdött a távhôszolgál-
tatásra vonatkozó jogszabályok megújítása. 

A következôkben a teljesség igénye nélkül
azokat a fontosabb változásokat ismertetjük,
amelyek leginkább érintik a felhasználókat.

A távhôszolgáltatás új jogszabályai:
• a távhôszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény,

amely a Magyar Közlöny 2005. évi 54. számában
került kihirdetésre és 2005. július 1-jén lépett hatályba,

• a távhôszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény
végrehajtásáról rendelkezô 157/2005. (VIII.15.) kor-
mányrendelet, amely megjelent a Magyar Közlöny 2005.
évi 111. számában és 2005. október 1-jétôl hatályos.

A két fenti jogszabály a fôvárosban 2006. január
1-jei hatállyal az alábbiakkal egészült ki:
• Budapest Fôváros Közgyûlésének 83/2005. (XII.16.)

önkormányzati rendelete a távhôszolgáltatásról
szóló 2005. évi XVIII. törvény egyes rendelkezése-
inek Budapest fôváros területén történô végrehaj-
tásáról,

• Budapest Fôváros Közgyûlésének 84/2005. (XII.16.)
önkormányzati rendelete a lakossági távhôszol-
gáltatási díjakról, az áralkalmazási és díjfizetési
feltételekrôl, valamint a távhôszolgáltatási csatlako-
zási díjakról. (Megjelentek a Fôvárosi Közlöny 2005.
évi 17. számában.)

A négy új jogszabály – külön-külön és együttesen
is – a korábbinál részletesebben szabályozza a távhô-
szolgáltatási jogviszony tartalmát. A új szabályozás
világosabbá, elhatároltabbá és egyértelmûbbé teszi
mind a felhasználók és díjfizetôk, mind a távhôszolgál-
tató, jogviszonyból eredô feladatait, jogait és
kötelezettségeit.

A felhasználói jogok gyakorlásához elengedhetetlen
azoknak a jogoknak és kötelezettségeknek az
ismerete, amelyeket a vonatkozó jogszabályok a fel-
használó és a távhôszolgáltató viszonyára meg-
határoznak. 

A távhôszolgáltatás új jogszabályairól      (I. rész)

Budapest Fôváros
Közigazgatási Hivatala

Fogyasztóvédelmi
Felügyelôség



A hôtermelô berendezések korsze-
rûsítési programja újabb állomásához
érkezett a rákoskeresztúri fûtômû
területén létesült gázmotor elmúlt év
végén történt üzembe helyezésével. 

A végrehajtott korszerûsítések ered-
ményeként FÔTÁV RT. Csepelen, Újpesten,
Kispesten, illetve a rózsakerti, a Füredi úti, az
újpalotai és a rákoskeresztúri fûtômûvekben a
korábbinál olcsóbban jut a hôenergiához. 

A társaság az így elért megtakarítást – két-
féle módon – teljes egészében továbbadja fel-
használóinak. A megtakarítás egyrészt
lehetôvé tette, hogy a lakossági
távhôdíjak 2004. október 1-je óta,
vagyis 15 hónapja ne változzanak, ezáltal
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egyidejû betartása mellett – változatlanul a
távhôvel ellátott épület tulajdonosi közössége
valamennyi tagjának a hozzájárulása szük-
séges.

A         februári számában folytatjuk a táv-
hôszolgáltatásra vonatkozó jogszabályi vál-
tozások ismertetését. 

valamennyi felhasználó távhôdíjának növe-
kedését mérsékelje, másrészt az érintett fel-
használóknak árengedmény formájában
csökkenti a fizetendô díjat. 

Ennek köszönhetôen az ellátott fel-
használók mintegy 56 százaléka, már
több mint 134 ezer háztartás részesül
az 5 százalékos árengedményben. 

Ez év január 1-jétôl újabb fogyasztói kör – a
rákoskeresztúri fûtômûbôl ellátott több mint 7
ezer felhasználó – részesül árengedmény-
ben, amely az alap- és hôdíjra egyaránt vo-
natkozik. 

Az elszámolás módjából következôen
azonban a rákoskeresztúri fûtômûbôl ellátott
felhasználók a 2005 decemberében meg-
küldött, illetve a 2006 januárjában érkezô
számláin az árengedmény csak az alapdíjat

csökkenti, mivel ezek a számlák még a 2006.
január 1-jét megelôzô idôszakok hôfo-
gyasztását tartalmazzák. 

A 2006. januári hôfogyasztást tartalmazó,
februárban megérkezô számlában az ár-
engedmény már mind az alapdíjat, mind a
hôdíjat csökkenti. 

A távhôszolgáltatással kapcsolatban további
információkat találnak társaságunk inter-
netes portálján, a www.fotav.hu címen. 


