
           

Távhőszolgáltatókra vonatkozó egyedi közzétételi kötelezettségek 

Tszt. (2005. évi XVIII. tv.) szerint: 

57/C. § (1) A távhőszolgáltató honlapján közzéteszi és a Hivatalnak haladéktalanul megküldi 

a) a távhőszolgáltató és a távhőtermelő közötti hővásárlási célú, 

b) a távhőszolgáltató és a helyi önkormányzat között a helyi önkormányzat területén 

közszolgáltatás ellátására kötött, és 

c) a távhőszolgáltató és a helyi önkormányzat közötti hőszolgáltatási célú megállapodásokat. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott megállapodásokból a távhőszolgáltató törölheti a 

technológiai eljárásokra, a műszaki megoldásokra, a gyártási folyamatokra, a munkaszervezési 

és logisztikai módszerekre, továbbá a know-how-ra vonatkozó olyan üzleti titkokat, amelyek 

megismerése a távhőszolgáltató vagy a távhőtermelő üzleti tevékenységének végzése 

szempontjából aránytalan sérelmet okozna. 

(3) Nem törölhető a (2) bekezdés szerint 

a) az alkalmazott ár, illetve díj mértéke, a díjstruktúra, 

b) a költségtételek megjelölése és mértéke, a figyelembevétel módja, 

c) a díjtételek megjelölése és mértéke, a figyelembevétel módja, 

d) az elvárt nyereség meghatározása, 

e) a kapcsolt és a megújuló energiaforrással történő energiatermelés kimutatható 

környezetvédelmi és gazdasági előnyei - az 57. § (2) bekezdés b) pontja szerinti - 

figyelembevételének módja, és 

f) minden egyéb olyan adat, amely az árképzés, illetve a díjmegállapítás alapjául szolgál. 

(4) A távhőszolgáltató - az (1) bekezdésben foglaltakon túl - a honlapján közzéteszi 

a) az üzletszabályzatát, 

b) a felhasználói panaszok intézésével kapcsolatos információkat, 

c) a feladatkörrel rendelkező fogyasztóvédelmi szervek és felhasználói társadalmi 

érdekképviseletek elérhetőségét, 

d) a számvitelről szóló törvénynek megfelelő formában az előző gazdálkodási év adatait, 

e) külön jogszabályban meghatározott információkat, 

f) a távhőszolgáltató szolgáltatási területén elérhető, a távhőszolgáltatással kapcsolatos 

támogatások feltételeit, pályázatok adatait. 
 

Kormányrendelet szerint (157/2005 (VIII.15.)): 

17/I. § (1) A távhőszolgáltató közzétételi kötelezettségei teljesítése érdekében honlapot tart 

fenn, és azon - a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényben meghatározott adatokon, 

információkon túl - a Tszt. 57/C. §-ában, a 3. melléklet 26.3. pontjában és a 4. mellékletben 

meghatározott adatokat, információkat, dokumentumokat közzéteszi. 

(2) A távhőszolgáltató a 4. melléklet VII-XI. pontjában foglalt táblázatok adattartalmának 

honlapján való közzététele során biztosítja a hőközpontonkénti egyedi lekérdezés lehetőségét 

is. 

(2a) A Tszt. 57/C. §-ában és a 3. melléklet 26.3. pontjában előírt adatokat a rendelkezésre 

állást, illetve tudomásszerzést követő 5. munkanapig, a 4. mellékletben előírt adatokat minden 

év március 31-ig kell közzétenni. 

(3) A távhőszolgáltató két évig nem törölheti honlapjáról a közzétett adatokat. 

 



TKSZ. szerint (157/2005 (VIII.15. Korm. rendelet 3. sz. melléklet)): 

26.3.103 A távhőszolgáltató a 17/I. § szerinti honlapon, valamint a helyben szokásos módon köteles 

közzétenni: 

26.3.1. az üzletszabályzatot; 

26.3.2. az előző gazdálkodási év adatait, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénynek 

megfelelő formában; 

26.3.3. a távhőszolgáltató gazdálkodásával kapcsolatos, a távhőszolgáltatás hatósági árait 

befolyásoló, a cégbíróságnál elérhető vagy egyéb nyilvános, üzleti titkot nem képező 

információkat; 

26.3.4. a távhőszolgáltató szolgáltatási területén elérhető, a távhőszolgáltatással 

kapcsolatos támogatások feltételeit, pályázatok adatait; 

26.3.5. az illetékes fogyasztóvédelmi szervek és felhasználói társadalmi érdekképviseletek 

elérhetőségét; 

26.3.6. a felhasználói panaszok intézésével kapcsolatos információkat; 

26.3.7. jelen rendelet 4. mellékletében meghatározott információkat, (az egyes táblázatokat 

a 4. mellékletben meghatározott módon); 

26.3.8. a működési területén működő, az épületek energetikai jellemzőinek tanúsítását végző 

energetikai tanúsítók, valamint az energetikai auditálást végző személyek elérhetőségét, 

továbbá az energiahatékonyság javítását célzó intézkedések, programok hozzáférhetőségét, 

valamint 

26.3.9. a működési területén működő, energetikai fogyasztói tanácsadó vagy érdekvédelmi 

szervezetek elérhetőségét (beleértve internetes honlapjuk elérhetőségét), amelyek tájékoztatást 

nyújthatnak energiahatékonyságot javító intézkedésekről és programokról, az 

energiafogyasztásra vonatkozó referenciaértékekről, valamint az energiával működő 

berendezések fogyasztáscsökkentésével kapcsolatos leírásokról. 
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