
Hőközpont elhelyezése érdekében használati jog megállapítása 
 

 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: 
 

A távhő szolgáltató megkeresése, mely tartalmazza az ügyfélnek és képviselőjének 

a nevét, lakcímét vagy székhelyét, az ügyfélnek a hatóság döntésére való kifejezett 

kérelmét, továbbá meg lehet adni az elektronikus levélcímet, a telefax számot vagy 

a telefonos elérhetőséget. 

A kérelemhez csatolni kell azon iratok másolatát, melyek a kérelmezett döntést 

tényének tisztázásához szükségesek, így például az ingatlantulajdonosok 

megállapodásának hiányát igazoló irat, egyeztetésekről készült jegyzőkönyv 

másolata, szolgáltató nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy az adott ingatlan 

távhővel való ellátása kizárólag a hőközpont idegen ingatlanon történő 

elhelyezésével oldható meg. 

 
Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: 

 

Az eljárást megindító kérelem benyújtható postai úton, illetve személyesen a járási 
hivatalnál,  a  kormányablakban,  a  települési  ügysegédnél,  valamint  a  kérelmező 
lakcíme szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál vagy 
közös önkormányzati hivatalánál, továbbá az elektronikus ügyintézés és a bizalmi 
szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényben meghatározott elektronikus 
úton 

 
Eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege: 

 

Az eljárás illetékköteles. A 3.000 forint összegű illetéket készpénz átutalási 

megbízáson kell megfizetni. 

 
Ügymenet leírása: 

 

A szolgáltatói hőközpontot idegen ingatlanon, illetve a távhővel ellátott épületek 

vagy építmények egyikében az ingatlantulajdonossal kötött megállapodás alapján 

lehet elhelyezni, üzemeltetni és karbantartani. 

Az engedélyes részére megállapodás hiányában az ingatlan használatára 

vonatkozó használati jog alapítását és a fizetendő kártalanítás mértékét a járási 

hivatal állapítja meg. A járási hivatal a döntés előtt helyszíni szemlét tart az 

érdekeltek, illetve a szolgáltató közreműködésével. A járási hivatal a döntését 

határozatba foglalja. 

A használati jog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzését az engedélyes 

kérelmezi az ingatlantulajdonossal kötött szerződés vagy végleges hatósági 

határozat alapján. 

A használati jog a mindenkori engedélyest illeti meg, és az ingatlan mindenkori 

tulajdonosát terheli. A használati jog az azt megállapító hatósági határozat jogerőre 



emelkedését követően, illetve az ingatlantulajdonossal kötött megállapodás alapján 

gyakorolható. 

Megszűnik a használati jog a felek megállapodásával, valamint ha az engedélyes a 

használati joggal terhelt ingatlanon a szolgáltatói hőközpontot a használati jog 

keletkezésétől számított öt éven belül nem építi meg vagy azt véglegesen 

eltávolítja. 

A használati jog megszűnése esetén az engedélyes a használati jog 

megszűnésével egyidejűleg köteles kérni az ingatlan-nyilvántartásból történő törlést. 

Ennek elmulasztása esetén – az engedélyes költségére – az ingatlan tulajdonosa is 

kérheti a használati jog törlését. Az ehhez szükséges nyilatkozatot az engedélyes 

köteles az ingatlantulajdonosnak kiadni, és a törléssel összefüggésben felmerült 

kiadásait megtéríteni. 

Ha a használati joggal terhelt idegen ingatlan tulajdonosa a saját felhasználási 

helyére vonatkozó közüzemi szerződést felmondja, a használati jog az engedélyest 

továbbra is megilleti mindaddig, amíg a hőközpontból más felhasználót is ellát. 

Ebben az esetben a használati jog az érdekeltek megállapodásával szüntethető 

meg. 

 
Alapvető eljárási szabályok: 

 

A járási hivatal a kérelem megérkezését követően ellenőrzi, hogy a kérelem 
megfelel-e 

a tartalmi követelményeknek, illetve a szükséges mellékleteket csatolták-e. 

Ha az ügyfél a kérelmet hiányosan nyújtotta be, a járási hivatal hiánypótlásra hívja 

fel az ügyfelet. A hiánypótlási felhívásban foglaltak nem teljesítése, vagy nem kellő 

időben történő teljesítése esetén a hatóság az eljárást megszünteti, vagy a 

rendelkezésre álló adatok alapján dönt. A tényállás tisztázása érdekében a járási 

hivatal helyszíni szemlét tarthat. Ezt követően a járási hivatal elbírálja a kérelmet, 

majd döntését határozatba foglalja. 
 

A hatóság határozata ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Pest Megyei 

Kormányhivatalhoz címzett, de a járási hivatalnál benyújtható 5.000,- Ft összegű, 

átutalással teljesített illetékköteles fellebbezéssel lehet élni. A másodfokú döntést 

hozó hatóság a sérelmezett döntést, valamint az azt megelőző eljárást 

megvizsgálja, ennek során nincs kötve a fellebbezésben foglaltakhoz, a döntést 

helybenhagyja, megváltoztatja vagy megsemmisíti. 

 
 

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 
 

 

2005. évi XVIII. törvény a távhőszolgáltatásról, 
 

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról, 
 

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről. 


