
/po."y a.d*"

_i:r]':/.F*''t "{lő
'| |'I ', ér ''

. qt.- *".t L.,..-.

,,,.. _: :. l.aa/.,. :
i r' : l

1081 BUDÁPEsT,II. JÁNos PÁt- pÁpe rÉn 7'
1444 BuoepEsr,PF.247
WWW.EH.GOV.HU

..-\ ',.r ..-. - ar:.tt.,t,:

TsL.:
Tsr-lFax:

:r:.: '. t t,.,,.. .-aa

, :..:;,:' . '.
:1,. "'.lt' '.

459-?777
459-7766
./..|,'::..).r', :íi

lglT-1:-:-:j::it :i; '" Otl OQ
MAGYAR ENenore HvarAL ltrta.nltto:,tr.i{!t'r' " o-' " t'
MAGvAR Exenore Hvarlt llS9i:111:? ^';.:::::;.' ' rr i

í08í BuoaPEsT, 
-?a 2 ''y.tlt\lsi*.i'i{] iw 0,o(&o-t--'ll.JÁHosPÁlpÁperÉn7. í-ánse*n.,, '-. '*'..'.U''.,,'._ ..:-;:i

rYrArrYAr( ENEKIJTA rrrYArAL l:]:'*:_-.-.-. -: - .-..".,r oí08í BuoaPEsT' ilvtgrti'txte'l':t ti{] ' ;

;ff";:J*,",,,, 'M::- ffi*t.u#- 
%rud|h*

ÜcvtnrÉzÓ: Ktss lsrvÁN X-^"' . ,. 

^ 
Ll"-

Terrroru: 06-'1-4s9-7277;06-1-459-7752 l'J\ ^)'"'
TererRx: 06-1 -459-7766; 06-1 -459-7797
E-unrL: EH@EH.Gov.Hu; xrssr@EH.Gov.HU

HnrÁnozat szÁnltl: 15412012'

TÁncv: TÁvHlszot-cÁlrnrÓtvÚrÖoÉsteruceoÉlY

A Váci Távhőszolgáltatási Korlátolt Felelősségű Társaság (2600 Vác, Zrínyi u. 9.; Cg' 13-09-
072931; továbbiakban: Engedélyes) távhőszolgáltatói működési engedély iránti kérelme alapján a
Magyar Energia Hivatal (1081 Budapest, ll. János Pál pápa tér7'; továbbiakban: Hivatal) a fenti
ügyszámon lefolytatott közigazgatási hatósági eljárás keretében meghozta az alábbi

HATÁRozAToT:

A Hivatal a távhŐszolgáltatói műkÖdési engedély iránti kérelemnek helyt ad, és az Engedélyes
részére

Vác

vonatkozásában - a mellékletben megnevezett területrészekre - a jelen határozatban foglalt
feltételekkel

távhőszolgáltatói m íi ködési engedélyt

(továbbiakban: Engedély) ad.
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l. A távhőszoIgáltatás általános feltételei

!.í. Az Engedélyes jogai és kötelezettségei

l'1'1. Az Engedélyes jelen engedély alapján a melléklet táblázatában foglalt település
telepÜlésrészén a saját, és/vagy az üzemeltetésébe adott létesítménnyel jogosult és köteles
távhőt szolgáltatni' Az engedély át nem ruházható. A távhőszolgáltató létesítmény
működtetése és fejlesztése a távhőszolgáltató feladata.

l.1.2' Az Engedélyes a távhőszolgáltató létesítményt a távhoszolgáltatásról szóló 2005' évi XVlll.
törvényben (a továbbiakban: Tszt.), valamint az Engedélyben foglaltaknak megfelelően
köteles mindaddig működtetni, amíg az adott terÜleten a települési önkormányzat képviselő
testülete által meghatározott ellátási kötelezettsége fennáll'

l.1'3. Az Engedélyes - ha a távhőt részben vagy egészben távhőtermelőtől vásárolja - köteles a
távhőszolgáltatás biztonságos és folyamatos ellátása érdekében a távhőtermelővel
együttműködni.

l'1'4. Az Engedélyes köteles a folyamatos és biztonságos szolgáltatáshoz szÜkséges üzemeltetési
és fenntartási feladatokat ellátni'

l.1.5' Az Engedélyes kÖteles a távhővezeték-hálózatot üzemképes állapotban tartani, a
karbantartási, javítási, felújítási munkákat, fejlesztéseket időben elvégezni, a berendezések
terv szerinti Üzemeltetéséhez szükséges egyéb műszaki feltételeket biztosítani, valamint a
szükséges készletekről és tartozékokról gondoskodni.

l.1.6' Az Engedélyes köteles az új vagy növekvő igények kielégítésére - a Tszt-ben részletezett
feltételek mellett - a szükséges fejlesztéseket elvégezni.

l'1'7. Amennyiben az Engedélyes az engedélyköteles tevékenységének egyes elemeit más
személlyel kívánja végeztetni, erről előzetesen, írásban tájékoztatni köteles a Hivatalt. Ebben
a tájékoztatÓban az Engedélyes köteles településrészenként lebontva konkrétan megjelölni a
kiszervezéssel érintett tevékenységek körét. Kiszervezés esetén az Engedélyes ú9y felel
jogszabályban vagy az engedélyben meghatározott kötelezettségei teljesítéséért, mintha az
adott tevékenységet maga végezné.

l.1.8. Az Engedélyes kÖteles olyan áttekinthető elszámolási, könyvelési, nyilvántartási rendszert
vezetni, melyben a távhőszolgáltatÓi tevékenysége más tevékenységtől - ideértve a
távhőtermelő tevékenység kÖltségeit is - elkülÖníthető és nyomon kÖvethető.

l.1.9. Az Engedélyes köteles a Hivatal részére rendszeresen, illetve esetenként információkat és
adatokat szolgáltatni, amelyek körét, formáját és az adatszolgáltatás határidejét a Hivatal
határozza meg.

l.1.10. Az Engedélyes köteles a fogyasztói kÖrt érintő, az ellátás biztonságát veszélyeztető
eseményről a Hivatalt felszólítás nélkul és haladéktalanul tájékoztatni, valamint az ellátás
biztonságát súlyosan sértő esemény bekÖvetkeztétől számított 15 napon belÜl írásban az
eseményt leíró és értékelő jelentést tenni.

l.1.11. Az Engedélyes köteles bármely olyan körülmény Vagy esemény bekövetkeztéről - annak
tudomására jutásától számított 8 napon belÜl - a Hivatalt értesíteni, amely a Tszt' alapján az
engedély visszavonását eredményezheti'
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l.1'12' Az Engedélyes koteles jelen engedély tartalmát érintő bármely tervezett változáshoz, annak
bekövetkezte előtt 3 hónappal a Hivataltóljelen engedély módosítását kérni.

l.1.13. Az Engedélyes köteles jelen engedély tartalmát érintő előre nem tervezhető bármely
bekövetkezett változásról a Hivatalt haladéktalanul írásban értesíteni, és a jelen engedély
módosítását kérni.

l.1.14' A távhőszolgáltató tevékenység tervezett megszüntetése előtt legalább egy évvel az
Engedélyes köteles a megszÜntetésre engedélyt kérni a Hivataltól, az érintett települési
ön korm ányzat eg yeté rtő határ ozatá nak csatolásával.

l.1.15' Az Engedélyes a Tszt'-ben és annak felhatalmazása alapján kiadott jogszabályokban,
valamint az Engedélyben foglaltak szerint végezheti tevékenységét, jogokat gyakorolhat és
kötelezettségek terhelik. Az Engedélyben meghatározott kötelezettségek nem érintik az
Engedélyes jogszabályban meghatározott egyéb kötelezettségeit.

l.2. KörnyezetvédelmifeltételekésgaranciáIiskötelezettségek

Az Engedélyes köteles betartani a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízúgyi
jogszabályokban foglalt és az illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi
hatóság által meghatározott kÖtelezettségeket, külÖnösen a műkÖdése során és annak
megszűnte után fennálló (rekultivációs, kármentesítési, tájrendezési, veszélyes-, nem
veszélyes- és települési hulladék-kezelési) és egyéb kötelezettségeit, továbbá azok
teljesítését szolgáló pénzÜgyifedezet meglétére, képzésére vonatkozó szabályokat.

l.3. A vonatkozó jogszabályokban és az engedélyben előírt követelmények ellenőrzése

A Hivatal ellenőrzési feladatainak teljesítése érdekében, annak mértékéig jogosult az
Engedélyestől rendszeres és eseti információt kérni, az engedélyhez kÖtött tevékenységgel
kapcsolatos iratokba betekinteni, azokról másolatot, kivonatot készíteni, ideértve az úzleti
titkot tartalmazó iratokat is.

l.4. Jogkövetkezmények azelőirt követelmények be nem taÉása esetén

A Tszt. és a felhatalmazása alapján kiadott jogszabályokban és az Engedélyben foglalt
előírások megszegése esetén a Hivatal a Tszt'-ben meghatározott jogkövetkezményeket
alkalmazhatja. Ezen pont szerinti kötelezettség megszegésének minősÜl, ha az Engedélyes
az Engedélyben és a Hivatal más határozataiban meghatározott dokumentumokat,
adatszolgáltatásokat nem az előírt határidőre, formában, vagy tartalommal nyÚjtja be a
Hivatalnak.

l.5. MellékIet

A jelen Engedély melléklete
(Az Engedélyes főbb adatai)

az Engedély rendelkező részének elválaszthatatlan részét képezi'

Díjak

Az Engedélyesnek a Magyar Energia Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről,
valamint azigazgatási szolgáltatási és felügyeleti díj fizetésének szabályairÓl szóló 9112007.
(Xl' 20.) GKM rendelet (a továbbiakban: Díjrendelet) szerinti igazgatási szolgáltatási díjat

t.6.
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nem kellett megfizetnie. Az Engedélyes az illetékekről szÓló 1990. évi XClll. törvény (a
továbbiakban: ltv.) 29' s (1) bekezdés szerinti általános tételű eljárási illetéket megfizette'

A Hivatalnak egyéb eljárási kÖltség megtérítéséről nem kellett dÖntenie, mert az eljárás
során ilyen költség nem merült fel.

Jogorvostat

Ahatározat ellen bíróságifelülvizsgálatnak van helye a közléstől (kézbesítéstől) számított 30
(harminc) napon belÜl, a keresetet a Fővárosi Törvényszéknek címezve a Hivatalhoz kell
benyÚjtani. A keresetnek a végrehajtásra halasztó hatálya nincs' Aközigazgatási ügyekben
eljáró bírÓság a pert tárgyaláson kívÜl bírálja el, tárgyalás tartását az ügyfél keresetlevélben
kérheti. A közigazgatási ügyekben eljáró bírÓság - az úgy érdemére ki nem ható eljárási
szabály megsértésének kivételével - jogszabálysértés megállapítása esetén a közigazgatási
döntést hatályon kívül helyezi, és szükség esetén a hatÓságot új eljárásra kötelezi, Vagy a
hatá rozatot megvá lto ztatja'

Az engedély időbeli hatáIya és vegyes rendelkezések

a) Az engedély határozatlan ideig hatályos.
b) A Hivatal intézkedik a határozatnak a Hivatal honlapján tÖrténő közzétételéről'
c) Az Engedélyes a Tszt. 5. $ (2) bekezdésben meghatározott mértékúi felÜgyeleti díjat

köteles e határozat jogerőre emelkedését követő harmincadik munkanapig a Hivatal
részére - a Díjrendelet 4. S (2) bekezdésében előírtak figyelembevételével - megfizetni'

INDOKOLAS

Az Engedélyes a 2011. december'19-én kelt és 2011' december 29-én érkeztetett beadványában -
a Tszt. 16. $-a alapján - távhőszolgáltatÓi műkÖdési engedély iránti kérelmet nyújtott be a
Hivatalhoz.

A Hivatal az Engedélyes kérelmét, valamint a kérelem alátámasztásául szolgáló iratokat
megvizsgálta, és a lefolytatott engedélyezési eljárás keretében megállapította, hogy az
Engedélyes megfelelt a Tszt.-ben és a Tszt.-Vhr.-ben foglaltaknak, ezért a rendelkező részben
foglaltak szerint határozott'

Ehatározatot a Hivatal a Tszt. 4. s (1) bekezdés a) pontjában foglalt hatáskörében eljárva adta ki.
E határozat a Tszt. 16' $-ában és 17' $-ában, a Tszt.-Vhr' 7. $-ában, valamint az ltv.29. s (1)
bekezdésében fog lalt rendelkezéseken alapul.

Az Engedélyes év kÖzben kapott távhőszolgáltatói működési engedélyt, ezérl a Hivatal a
rendelkező rész lll. c) pontjában kÖtelezte a felügyeleti díj időarányos, 2012'tárgyévre vonatkozó,
egyösszegű befizetésére.

Az eljárási költségről a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szÓló
2004' évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket')72' $ (1) bekezdés d,) pontdd)-de) alpontjai és 158.

$ (1) bekezdése alapján kellett rendelkezni.

A Ket.100' s (1) bekezdés d) pontja a Hivatal határozatával szemben kizárja a fellebbezést, a Ket'
100. s (2) bekezdése és a Ket. 109. s (3) bekezdése a határozat bírósági felÜlvizsgálatát teszi
lehetővé. A keresetindítás határideje a Ket. 109. $ (1) bekezdésén alapszik. A tárgyalás tartására

il.

!!t.
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vonatkozó té1ékoztatást a Hivatal a Ket' 72.s (1) bekezdés d) pont da) alpontja és a polgári
perrendtartásról szóló 1952. évi lll. törvény 338. s (1)és (2) bekezdései alapján adta meg.

E határozat közzétételére a Tszt._Vhr. 8. S-a alapján kerül sor.

Budapest, 2012. március 01'

kiadmányozó

Kapják:
1./ Engedélyes
2./ Hivatal, Távhő-felügyeleti és -szabályozási osztály
3./ Hivatal, Statisztikai és Informatikai osztály
4./ Hivatal, irattár

1 péIdány
1 példány
1 példány
1 példány
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