
A távhőszolgáltatás 

2010. január 1-től alkalmazott jogszabályai 

 

2005. évi XVIII. törvény  

a távhőszolgáltatásról 

2009. október 1 től http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=93360.130237 
 

2010. május 1 –től http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=93360.130238 
 

2010. augusztus 16 –tól http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=93360.130239 
 

2011. január 1 –től http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=93360.130240 
 

2011. április 15 –től http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=93360.130241 
 

2011. július 1 –től http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=93360.130242 
 

2011. július 7 –től http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=93360.130243 
 

2011. október 1 –től http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=93360.130244 
 

2012. január 1 -től http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=93360.130245 
 

2012. január 7 -től http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=93360.130246 
 

2012. január 8 –tól http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=93360.130247 
 

2012. május 30 –tól http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=93360.217810 
 

2012. június 20 –tól http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=93360.221275 
 

2012. július 6 –tól http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=93360.223188 
 

2013. január 1 –től http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=93360.223189 
 

2013. február 1 -től http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=93360.232987 
 

2013. április 4 –től http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=93360.239033 
 

2013. november 1 –től http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=93360.247172 
 

2014. január 1 –től http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=93360.252226 
 

2014. március 15 –től http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=93360.255905 
 

2014. április 1 –től http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=93360.262076 
 

2014. november 5 -től http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=93360.270648 
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2015. március 12 –től http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=93360.290129 
 

2015. április 1 –től http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=93360.291617 
 

2015. május 9 -től http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=93360.293019 
 

2015. június 7 -től http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=93360.293349 
 

1991. évi XX. törvény 

a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint 

egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről 

2009. január 1 –től http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=15227.22782 
 

2010. július 1 –től http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=15227.22783 
 

2010. szeptember 1 -től http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=15227.22784 
 

2011. január 1 –től http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=15227.22785 
 

2011. augusztus 1 –től http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=15227.22786 
 

2012. január 1 –től http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=15227.22787 
 

2012. július 6 –tól http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=15227.223153 
 

2013. január 1 -től http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=15227.223154 
 

 

2014. évi XLI. törvény 

egyes közszolgáltatási tárgyú törvények módosításáról 

2014. október 7 –től http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=171929.270720 
 

2014. október 8 –tól http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=171929.270721 
 

2014. november 5 –től http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=171929.270722 
 

2014. november 6 –tól http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=171929.270723 
 

2015. január 1 –től http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=171929.270724 
 

2015. február 1 –től http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=171929.270726 
 

2015. február 2 –től http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=171929.270727 
 

 

2008. évi LXVII. törvény  
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a távhőszolgáltatás versenyképesebbé tételéről 

2010. január 1 –től http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=118195.169380 
 

2010. december 31 –től http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=118195.169381 
 

2012. január 1 –től http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=118195.208654 
 

2012. június 20 –tól http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=118195.221896 
 

2013. január 1 –től http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=118195.211733 
 

2013. április 21 –től http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=118195.240006 
 

2013. november 30 –tól http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=118195.252689 
 

2014. január 1 –től http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=118195.252690 
 

2014. november 27 –től http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=118195.285051 
 

2015. január 1 –től http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=118195.285052 
 

2015. június 25 -től http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=118195.294956 
 

 

289/2007. (X.31.) Korm. rendelet  

a lakossági vezetékes gázfogyasztás és távhőfelhasználás szociális 

támogatásáról 

2010. január 1 –től http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=112457.160955 
 

2010. április 12 –től http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=112457.160956 
 

2010. április 28 –tól http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=112457.160957 
 

2010. július 1 –től http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=112457.160958 
 

2010. december 28 –tól http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=112457.160959 
 

2011. május 27 –től http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=112457.160960 
 

2011. július 8 –tól http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=112457.160961 
 

2013. február 27 –től http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=112457.237851 
 

2014. szeptember 5 –től http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=112457.269492 
 

2015. január 1 –től http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=112457.287854 
 

 

50/2011. (IX.30.) NFM rendelet  
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a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági 

felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás 

díjának megállapításáról 

2011. október 1 –től http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=138407.200499 
 

2011. november 30 –tól http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=138407.200500 
 

2011. december 1 –től http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=138407.200501 
 

2012. január 1 –től http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=138407.200502 
 

2012. február 1 –től http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=138407.210021 
 

2012. május 1 –től http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=138407.217011 
 

2012. november 1 –től http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=138407.230391 
 

2013. január 1 –től http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=138407.230392 
 

2013. május 1 –től http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=138407.240625 
 

2013. október 1 –től http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=138407.240626 
 

2013. november 1 –től http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=138407.251102 
 

2014. február 1 –től http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=138407.258090 
 

2014. október 1 –től http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=138407.270489 
 

2015. január 1 –től http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=138407.286673 
 

2015. július 7 –től http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=138407.295438 
 

 

51/2011. (IX.30.) NFM rendelet  

a távhőszolgáltatási támogatásról 

2011. október 1 –től http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=138427.200544 
 

2011. december 1 –től http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=138427.200545 
 

2012. január 1 –től http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=138427.208810 
 

2012. február 1 –től http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=138427.210022 
 

2012. május 1 –től http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=138427.217012 
 

2012. november 1 –től http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=138427.230393 
 

2013. január 1 –től http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=138427.234552 
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2013. november 1 –től http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=138427.251103 
 

2014. február 1 –től http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=138427.258091 
 

2014. október 1 –től http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=138427.270490 
 

2015. január 1 –től http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=138427.286674 
 

2015. július 1 –től http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=138427.295439 
 

 

 

36/2009. (VII. 22.) KHEM rendelet   

a távhőszolgáltatás csatlakozási díjának és a lakossági távhőszolgáltatás 

díjának, valamint a hőenergia távhőtermelő és a távhőszolgáltató közötti 

szerződésben alkalmazott árának meghatározása során figyelembe veendő 

szempontokról, és a Magyar Energia Hivatal által lefolytatott eljárásban 

kötelezően benyújtandó adatok köréről 

2009. július 25 –től http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=124593.178835 
 

 nem hatályos 

 

66/2011. (XI. 30.) NFM rendelet   

a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági 

felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás 

díjának megállapításáról szóló 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet és a 

távhőszolgáltatási támogatásról szóló 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet 

módosításáról 

2011. november 30 –tól http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=138684.201059 
 

2011. december 1 –től http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=138684.201060 
 

2011. december 2 –től http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=138684.201061 
 

2012. február 2 –től nem hatályos  

 

78/2012. (XII. 22.) NFM rendelet   

egyes energetikai tárgyú árszabályozással összefüggő miniszteri rendeletek 

módosításáról 
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2012. december 26 –tól http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=157804.234780 
 

2012. december 27 –től http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=157804.234781 
 

2013. január 1 –től http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=157804.234782 
 

2013. január 3 –tól nem hatályos  
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ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK 

 

A rendelet egységes 
szerkezetbe foglalt hatályos 
szövege 

Alaprendelet Módosítások 

A távhőszolgáltatás 
legmagasabb hatósági díjáról 
és a díjalkalmazás feltételeiről 

3/2005. (I.26.) 53/2006. (XII.20) 
53/2006. (XII.20) 
21/2009. (IX.25.) 
41/2011. (IX.27.) 

A távhőszolgáltatásról 
 

2/2005. (I.26.) 56/2005. (X.27) 
54/2008. (XII.22) 
8/2010. (III.30) 

A távhővel ellátott 
lakóépületek lakásonkénti 
hőfogyasztásának 
szabályozására és mérésére 
alkalmas eszközök beszerelése 
(ÖKO-Program) támogatásának 
pályázati feltételeiről 

18/2008. (III.27.) 58/2008. (XII.22) 
8/2010. (III.30) 

 

http://www.budaors.hu/index.php?module=docs&action=getfile&id=1840
http://www.budaors.hu/index.php?module=docs&action=getfile&id=1840
http://www.budaors.hu/index.php?module=docs&action=getfile&id=1840
http://www.budaors.hu/index.php?module=docs&action=getfile&id=1843
http://www.budaors.hu/index.php?module=docs&action=getfile&id=2911
http://www.budaors.hu/index.php?module=docs&action=getfile&id=2406
http://www.budaors.hu/index.php?module=docs&action=getfile&id=2399
http://www.budaors.hu/index.php?module=docs&action=getfile&id=2405
http://www.budaors.hu/index.php?module=docs&action=getfile&id=2405
http://www.budaors.hu/index.php?module=docs&action=getfile&id=2405
http://www.budaors.hu/index.php?module=docs&action=getfile&id=2405
http://www.budaors.hu/index.php?module=docs&action=getfile&id=2405
http://www.budaors.hu/index.php?module=docs&action=getfile&id=2405
http://www.budaors.hu/index.php?module=docs&action=getfile&id=2405
http://www.budaors.hu/index.php?module=docs&action=getfile&id=2399

