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HATÁROZAT SZÁMA: H 2595/2019
TÁRGY:

A 154/2012 SZÁMÚ HATÁROZATTAL KIADOTT
TÁVHŐSZOLGÁLTATÓI MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY 2. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52.; a
továbbiakban: Hivatal) meghozta az alábbi
HATÁROZATOT:
I.1.

A Hivatal a Váci Távhőszolgáltatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
(2600 Vác, Zrínyi u. 9.; cégjegyzékszám: 13-09-072931; adószám: 12165591-2-13; a
továbbiakban: Engedélyes) 2012. március 1. napján kelt, a 154/2012 számú határozattal Vác
települést illetően kiadott, és legutóbb a 6490/2015 számon módosított távhőszolgáltatói
működési engedélye (a továbbiakban: Engedély) módosítása iránti kérelmének helyt ad.

I.2.

A Hivatal az Engedélyben feltüntetett adatokat a jelen módosító határozat elválaszthatatlan
részét képező, az adatokat a kérelemmel érintett módosításokkal egységes szerkezetben
tartalmazó mellékletben (a továbbiakban: Melléklet) feltüntetett értékekre és adatokra
módosítja.

I.3.

Az Engedély e határozattal nem érintett részei változatlan tartalommal maradnak hatályban.

II.

A Hivatalnak igazgatási szolgáltatási díj megtérítéséről nem kellett döntenie, mert az
Engedélyes az eljárás során azt lerótta.
A Hivatalnak egyéb eljárási költségről nem kellett rendelkeznie, mert az eljárás során ilyen
költség nem merült fel.

III.

A határozat ellen közigazgatási per megindításának van helye a közléstől számított 30 (harminc)
napon belül, a keresetet a Fővárosi Törvényszéknek címezve a Hivatalhoz kell benyújtani. A
keresetnek a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs. A bíróság a pert
tárgyaláson kívül bírálja el, amennyiben egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság
nem tartja szükségesnek. Tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben kérheti.

IV.

A Hivatal e határozatát a honlapján közzéteszi.
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KFT.

INDOKOLÁS
Előzmények
Az Engedélyes a 2019. július 30-án érkeztetett beadványában kérte az Engedély módosítását.
Az Engedélyes a kérelmét azzal indokolta, hogy a tulajdonos jegyzett tőkeemelést hajtott végre,
amelyet az illetékes cégbíróság 2019. július 19-én bejegyzett.
Megállapítások
A Hivatal a kérelmet, valamint a kérelemhez csatolt iratokat, illetve az eljárás során megküldött
dokumentumokat megvizsgálta, és megállapította, hogy azok formailag és tartalmilag megfelelnek a
távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.), valamint az annak
végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Tszt.-Vhr.) előírt
követelményeknek.
Az Engedélyes kérelme megfelel a Tszt.-ben, valamint a Tszt.-Vhr.-ben az Engedélyesre
vonatkozóan – a folyamatos és biztonságos távhőellátás teljesítésére vonatkozó kötelezettsége
érdekében – előírt követelményeknek. Ezért a Hivatal az Engedély módosításáról – a vonatkozó
jogszabályoknak megfelelően – a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.
A fentiekre tekintettel a Mellékletben „Az Engedélyes főbb adatai” táblázat:
 „Jegyzett tőkéje” megnevezésű sorában a korábbi 114 MFt helyett 186,4 MFt kerül feltüntetésre;
 a „Befektetett eszközeinek (számviteli szerinti nettó) értéke az Engedély kiadásakor” adat
„Tárgyi eszközeinek bekerülési értéke az Engedély jelen módosításakor*” adatra módosul, és a
korábbi 158 MFt helyett 577 MFt kerül feltüntetésre.
E határozatot a Hivatal a Tszt. 4. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt hatáskörében eljárva adta ki.
Az eljárási költségről a Hivatal az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a
továbbiakban: Ákr.) 81. § (1) bekezdése alapján rendelkezik.
Az igazgatási szolgáltatási díj mértékéről a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és
egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó szabályokról
szóló 1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet 1. melléklet C. táblázata 20. sor b) pontja rendelkezik.
A jogorvoslat igénybevételével kapcsolatos tájékoztatás az Ákr. 81. § (1) bekezdésén alapszik. Az Ákr.
116. § (4) bekezdés a) pontja a Hivatal döntésével szemben kizárja a fellebbezést, az Ákr. 114. § (1)
bekezdése biztosítja a közigazgatási per lehetőségét. A perindítás határideje a közigazgatási
perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban Kp.) 39. § (1) bekezdésén, a közigazgatási
cselekmény keresetlevél benyújtásától függetlenül történő hatályosulása a Kp. 39. § (6) bekezdésén
alapszik. A Hivatal a tárgyalás tartására vonatkozó tájékoztatást a Kp. 77. § (2) bekezdése alapján adta
meg.
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A határozat az Ákr. 82. § (1) bekezdése és a 85. § (5) bekezdése alapján a közlés napján véglegessé
válik. A véglegessé vált határozatot – a személyes és védett adatok kivételével – a Tszt. 4. § (5)
bekezdése alapján a Hivatal a honlapján közzéteszi.
Budapest, 2019. október

dr. Dorkota Lajos
elnök
nevében és megbízásából

Dr. Grabner Péter
energetikáért felelős elnökhelyettes

Kapják:
1./ Engedélyes (12165591#cegkapu)
2./ Hivatal, Távhő-felügyeleti és Árszabályozási Főosztály
3./ Hivatal, Elemzési és Statisztikai Főosztály
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Melléklet
Az Engedélyes főbb adatai

Szám

Megnevezés

Mértékegység

Adatok

-

Váci Távhőszolgáltatási Nonprofit
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

2. Rövid neve

-

Váci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft.

3. Székhelye

-

2600 Vác, Zrínyi u. 9.

1.

Gazdálkodó szervezet (Engedélyes)
cégneve

4. Létesítő okiratának kelte

dátum

2011. október 17.

5. Cégformája

-

korlátolt felelősségű társaság

6. Cégjegyzékszáma

-

13-09-072931

7. Adószáma

-

12165591-2-13

8. Jegyzett tőkéje
9.

Tárgyi eszközeinek bekerülési értéke
az Engedély jelen módosításakor*

10. Tevékenységi köre

MFt

186,4

MFt

577

-

-

11.

Fő tevékenysége

-

3530’08 Gőzellátás, légkondicionálás

12.

Kapcsolódó tevékenységei

-

cégkivonat szerint

A távhőszolgáltatási tevékenység
13. kezdete a kérelemmel érintett
településen
14. A kérelemmel érintett település neve

15.

A kérelemmel érintett területi
egységek megnevezése felsorolása

16. Az ellátási terület egyéb adatai
A kérelemmel érintett
17. távhőrendszerek felsorolása,
megnevezése

év

1972.

-

Vác

-

Vác, Kölcsey Ferenc utca, Zöldfa utca,
Nagymező utca, Kötő utca, Damjanich utca,
Rácz P. utca, Kötő utca, Hattyú utca, Vám
utca, Dr. Csányi László krt., Földváry Károly
tér, Hattyú utca, Petőfi u. Sas utca, Radnóti
út, Kakukk utca, Deákvári főút, Újhegyi út,
Szent István tér.

1. Vásár-téri fűtőmű,
2. Deákvári főúti kazánház,
3. Újhegyi úti kazánház,
4. Szent István téri kazánház.

-

* a jelen Engedély vonatkozásában
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