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HATÁROZAT SZÁMA: 1646/2018  
 
TÁRGY: A 134/2012. SZÁMÚ HATÁROZATTAL KIADOTT 

TÁVHŐTERMELŐI MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY 2. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA   
 
 
A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) meghozta az 
alábbi  

HATÁROZATOT:  

I.1. A Hivatal a DUNAKESZI KÖZÜZEMI Nonprofit Kft. (2120 Dunakeszi, Szenti István utca 
1.; cégjegyzékszám: 13-09-065741; adószám: 10773020-2-13; a továbbiakban: 
Engedélyes) 2012. február 28. napján kelt 134/2012. számú határozattal – Dunakeszi 
városát illetően – kiadott és legutóbb a 824/2014. számon módosított távhőtermelői 
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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INDOKOLÁS   

Előzmények 

Az Engedélyes a 2017. december 6-án kelt – a Hivatalnál 2017. december 12-én érkeztetett – 
levelében kérte az Engedély módosítását a „Nyárfa köz 1.” telephely távhőtermelésének 
megszüntetése, a megmaradó, korábban „Tallér úti fűtőmű” elnevezésű telephely nevének és 
címének módosulása, valamint az ott található hőtermelő berendezések cseréje, továbbá a 
jegyzett tőke és a befektetett eszközök értékeinek jelentős mértékű változásai miatt. 

Az Engedélyes a kérelméhez csatolta az igazgatási szolgáltatási díj megfizetéséről szóló 
igazolást. 

A Hivatal a 2018. január 12-én kelt levelében tényállástisztázás teljesítésére hívta fel az 
Engedélyest, amelyben kérte az alábbiak teljesítését: 

1. Küldje meg a „TERMIDOR Fűtőmű” megnevezésű telephely hősémáját, amelyen tüntesse 

föl a jellemző nyári és téli üzemállapot következő értékeit: tömegáram (m3/h), 

hőmérsékletek (előremenő és visszatérő fűtővíz [°C])! 

2. Küldje meg a beadványához csatolt „B” mellékletet, megfelelően kitöltve! 

3. Küldje meg a „TERMIDOR Fűtőmű” telephely legfrissebb levegő-tisztaságvédelmi 

(pontforrás üzemletetési) engedélyét! 

4. Tegyen nyilatkozatot arról, hogy: 

a) a „Nyárfa köz 1.” megnevezésű telephelyet mely dátummal helyezték üzemen kívül; 

b) a telephely távhőrendszerrel való hidraulikai kapcsolata megszüntetésre került-e;  

c) található-e még a „Nyárfa köz 1.” telephelyen hőtermelő berendezés; 

d) a „TERMIDOR Fűtőmű” telephelyen mikor kezdődtek a kivitelezési munkálatok és a 

hőtermelő berendezések cseréjéről mikor született meg a döntés; 

e) miért nem kérte a Hivatal engedélyét a „Nyárfa köz 1.” telephely távhőtermelésének 

megszüntetéséhez, és a „TERMIDOR Fűtőmű” telephelyen elvégzett létesítési 

munkálatokhoz; 

f) a beüzemelt berendezések kinek a tulajdonát képezik! 

5. Amennyiben a beüzemelt berendezések idegen tulajdonú berendezések, küldje meg a 

használati jogot biztosító szerződést a Hivatalnak! 

Az Engedélyes a Hivatalnál 2018. február 5-én érkeztetett levelében a felhívásban foglaltakat 
teljesítette. 

Megállapítások 

A Hivatal a kérelmet, valamint a kérelemhez csatolt iratokat, illetve az eljárás során beküldött 
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. 

A „Nyárfa köz 1.” telephely távhőtermelésének megszüntetése a felhasználói kör érdekeit nem 
sérti, a korábban önálló hidraulikai körrel rendelkező távhőrendszerek 2012-ben elvégzett 
egyesítése során lefektetett, az összeköttetést biztosító DN 150/250 dimenziójú, 16 bar névleges 
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nyomásfokozattal rendelkező távhővezeték a hőigények kielégítést biztosítja, továbbá a 
tüzelőberendezések cseréje során beépítésre került teljesítmények a felhasználói igényeket 
kielégítik. 

Az Engedélyben foglalt távhőtermelői tevékenység Engedélyes kérelme szerinti módosítása 
megfelel a Tszt. 18. §-ában, 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. 

Az Engedélyesnél történt átalakítások következményeképpen a Melléklet „A” részének tartalma 
a következők szerint módosul: 

1. Az Engedélyes „Jegyzett tőkéje” 48,38 M Ft-ról 151 M Ft-ra nő. 

2. Az Engedélyes „Tárgyi eszközeinek bekerülési értéke az Engedély kiadásakor” adata 
107,788 M Ft-ról 369 M Ft-ra nő. 

3. Az „Összes beépített hőteljesítménye” érték „26,368 MW”-ról „19,518 MW”-ra csökken. 

A „TERMIDOR Fűtőmű” – korábban „Tallér úti fűtőmű” – elnevezésű telephely vonatkozásában 
az alábbi változások következnek be: 

1. A „Telephely neve” „Tallér úti fűtőmű”-ről „TERMIDOR Fűtőmű”-re változik. 

2. A „Telephely címe” „2120, Dunakeszi, Tallér u. 1.”-ről „2120 Dunakeszi, Krajcár utca 14-16.”-
ra módosul. 

3. A „Beépített (néveleges) hőteljesítmény” értéke „24” MW-ról „19,518” MW-ra csökken. 

4. A „Rendelkezésre álló hőteljesítőképesség” értéke „24” MW-ról „19,518” MW-ra csökken. 

5. A „Termelni tervezett hőenergia éves mennyisége” „90 000” GJ/év-ről „92 135” GJ/év-re nő. 

6. Az „Üzembe helyezés időpontja” „1978”-ról „1978. és 2014.11.13.”-ra módosul. 

7. A „Nyárfa közi kazánház” telephely törlésre kerül a telephelyi távhőtermelés megszüntetése 
miatt. 

Az Engedélyesnél bekövetkezett átalakítások következményeképpen a Melléklet „B” részének 
tartalma a következők szerint változik: 

1. A „Nyárfa közi kazánház”megnevezésű altáblázat törlésre kerül.  

2. A „Tallér úti fűtőmű” megnevezésű telephely neve „TERMIDOR Fűtőmű”-re változik. 

3. A „TERMIDOR Fűtőmű” megnevezésű telephelyen valamennyi hőtermelő berendezés 
kicserélésre kerül a jelen határozat mellékletében szereplő berendezésekre. 

Az Engedélyes kérelmén túl az „A/I. Az Engedélyes főbb adatai” táblázat az alábbiak szerint 
módosul: 

A „Kapcsolódó tevékenységek” elnevezésű sor tartalma „cégkivonat szerint”-re módosul, 
tekintettel arra, hogy a cégkivonat tartalmának az Engedélyes szándéka szerinti megváltozását 
a mindenkor hatályos cégkivonat tartalmazza. Ezáltal az egyes változásoknak az Engedélyben 
történő – engedélymódosításon keresztüli – átvezetése szükségtelenné válik, és így nem 
jelentkezik indokolatlan adminisztrációs és gazdasági teher sem az Engedélyes, sem a Hivatal 
számára. 

Az Engedélyes kérelmén túl az „A/II. A távhőtermelő létesítmény (telephely) főbb adatai” 
szakasz az alábbiak szerint módosul: 
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1. Az „Energiahordozó vételezési és beszerzési módja” megnevezésű sorban eddig feltüntetett 
adat „MET Zrt. szabadpiaci szerződés”-ről „szabadpiac, elosztóhálózaton”-ra módosul, 
tekintettel arra, hogy a felhasznált energiahordozó beszerzésére szerződött szabadpiaci 
partner időről időre változhat, és ez jellemzően nincs közvetlen befolyással a távhőellátás 
biztonságára. 

2. A táblázatból a 18-25. sorok törlésre kerülnek, tekintettel arra, hogy azok a létesítésre 
vonatkozó információkat tartalmazták, így a működési engedélyben indokolatlan azok 
feltüntetése. 

E határozatot a Hivatal a Tszt. 4. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt hatáskörében eljárva adta 
ki. 

Az eljárási költségről a Hivatal a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 72. § (1) bekezdés d) pont dd) 
és de) alpontjai alapján rendelkezett. 

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. táblázatának 20. b) 
pontja rendelkezett. 

A Ket. 100. § (1) bekezdés d) pontja a Hivatal határozatával szemben kizárja a fellebbezést, a 
Ket. 100. § (2) bekezdése és a Ket. 109. § (1) bekezdésének a) pontja jelen döntés bírósági 
felülvizsgálatát teszi lehetővé. A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a 
továbbiakban Kp.) 157. § (7) bekezdés értelmében „ahol jogszabály bírósági felülvizsgálatot tesz 
lehetővé, azon közigazgatási pert kell érteni”. 

A perindítás határideje a 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. 

A határozat közzétételét a Hivatal a Tszt.-Vhr. 8. § (4) bekezdése alapján rendelte el.  

Budapest, 2018. március 
 

dr. Dorkota Lajos 
elnök 

nevében és megbízásából 
 
 
 
 

Dr. Grabner Péter  
energetikáért felelős elnökhelyettes  

                                                                         s.k. 
 
 
 
Kapják: 
Engedélyes  
Hivatal, Távhő-felügyeleti és Árszabályozási Főosztály  
Hivatal, Elemzési és Statisztikai Főosztály (tájékoztatásul) 
Hivatal, Gazdasági Főosztály (tájékoztatásul)  
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 Melléklet 

 „A”  

A/I. Az Engedélyes főbb adatai 

Szám Megnevezés 
Mérték-

egység 
Adatok 

1. 
Gazdálkodó szervezet (Engedélyes) 

cégneve 
- DUNAKESZI KÖZÜZEMI Nonprofit Kft. 

2. Rövid neve - DUNAKESZI KÖZÜZEMI Nonprofit Kft. 

3. Székhelye - 2120. Dunakeszi, Szent István u. 1. 

4. Létesítő okiratának kelte dátum 1992. 07.01 

5. Cégformája - korlátolt felelősségű társaság 

6. Cégjegyzék száma - 13-09-065741 

7. Adószáma - 10773020-2-13 

8. Jegyzett tőkéje MFt 151 

9. 
Tárgyi eszközeinek bekerülési 
értéke az Engedély kiadásakor* 

MFt 369 

10. Tevékenységi köre   

11. Főtevékenység - 3530’08 Gőzellátás légkondicionálás 

12. Kapcsolódó tevékenységek - Cégkivont szerint 

13. 

Az Engedélyesnek az Engedélyben 
szereplő összes beépített villamos 
teljesítménye* 

MW - 

14. 
Az Engedélyesnek az Engedélyben 
szereplő összes beépített 
hőteljesítménye* 

MW 19,518 

*a jelen Engedély vonatkozásában 
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A/II. A távhőtermelő létesítmény (telephely) főbb adatai 

Szám Megnevezés 
Mérték-

egység 
Adatok 

1. Telephely neve - TERMIDOR Fűtőmű 

2. Telephely címe - 
2120.Dunakeszi, 

Krajcár utca 14-16. 

3. Beépített villamos teljesítmény MW - 

4. Rendelkezésre álló villamos teljesítőképesség MW - 

5. 
Értékesítésre tervezett villamos energia éves 

mennyisége 
MWh - 

6. Beépített (névleges) hőteljesítmény MW 19,518 

7. Rendelkezésre álló hőteljesítőképesség MW 19,518 

8. Termelni tervezett hőenergia éves mennyisége  GJ/év 92 135 

9. 
Értékesítésre termelt hőenergia vásárlójának 
(pl.: szolgáltató) 

-  - 

10. neve - - 

11. címe - - 

12. 
hőenergia vásárlója által lekötött 
hőteljesítmény 

MW - 

13. 
hőenergia vásárlója által vásárolni tervezett 
mennyiség 

GJ/év - 

14. 
felhasználási cél 

(távhő célú, vagy nem távhő célú) 
- - 

15. Energiahordozó (tüzelőanyag) megnevezése - földgáz 

16. Energiahordozó vételezési és beszerzési módja - 
földgáz elosztó hálózat, 
szabadpiac 

17. Az üzembehelyezés időpontja dátum 1978. és 2014.11.13. ** 

**a rekonstrukció befejezésnek időpontja  
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„ B”  

Az Engedélyes hőtermelő eszközeinek főbb adatai 

Telephely megnevezése: TERMIDOR Fűtőmű 

Melegvíz kazánok 

Megnevezés Mért.e. Adatok 

Helyszám - T1. T2. T3. 

Gyártó - BOSCH BOSCH BOSCH 

Típus 

- 

Unimat UT-L42 

földgáz/olaj 

tüzelésű 

Unimat UT-L42 

kondenzációs 

Unimat UT-L34 

kondenzációs 

Névleges teljesítmény MW 6,5 6,5 5,2 

Keringtetett névleges tömegáram t/h 191 191 153 

Belépő víz névleges hőmérséklete °C 65 65 65 

Kilépő víz névleges hőmérséklete °C 95 95 95 

Üzembe helyezés időpontja dátum 2014.11.13. 2014.11.13. 2014.11.13. 

Maradó/tervezett élettartam 

lejártának időpontja 
dátum 2034.11.13. 2014.11.13. 2014.11.13. 

Füstgáz hőhasznosító kazánok (hőcserélők) 

Megnevezés Mért.e. Adatok  

Helyszám - HH 2. HH 3. 

Gyártó - BOSCH BOSCH 

Típus - ECO6 ECO6 

Névleges teljesítmény MW 0,713 0,605 

Keringtetett névleges tömegáram t/h 190 141 

Belépő víz névleges hőmérséklete °C 40 40 

Kilépő víz névleges hőmérséklete °C 65 65 

Üzembehelyezés időpontja dátum 2014.11.13. 2014.11.13. 

Maradó/tervezett élettartam 

lejártának időpontja 
dátum 2034.11.13. 2034.11.13. 

 


