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HATÁROZAT SZÁMA: H 1721/2021 
  
 

Tárgy: KIJELÖLÉS TÁVHŐSZOLGÁLTATÓI TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉRE 

 
A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 

52.; a továbbiakban: Hivatal) meghozta az alábbi 

HATÁROZATOT: 

I. A Hivatal 2021. július 1-vel (a továbbiakban: Átadási Határnap) a DVG 

Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (rövid neve: 

DVG Zrt.; székhely: 2400 Dunaújváros, Kenyérgyári út 1.; cégjegyzékszám: 07-10-

001030; adószám: 10728491-2-07; a továbbiakban: Kijelölt Engedélyes) jelöli ki 

távhőszolgáltatói működési engedélyesnek Dunaújvárosban, a Kijelölt Engedélyes 

kérelmére indítandó engedélyezési eljárásban kiadandó távhőszolgáltatói működési 

engedélye véglegessé válásig terjedő időszakra. 

II.  A Kijelölt Engedélyes jogai és kötelezettségei  

II.1. A Kijelölt Engedélyes az Átadási Határnapig távhőszolgáltatói működési engedéllyel 

rendelkező Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft.-től (a továbbiakban: 

DVCSH) köteles a díjfizetők és felhasználók adatait, a számlázáshoz szükséges 

valamennyi egyéb adatot és nyilvántartást haladéktalanul átvenni. 

II.2. A Kijelölt Engedélyes köteles a távhőszolgáltatást haladéktalanul átvenni, így 

különösen köteles azonnali intézkedéseket tenni, hogy a távhőellátás folyamatos és 

biztonságos gyakorlásához szükséges villamos energia beszerzésére, a távhő 

távhőtermelőktől való beszerzésére, és a szükséges szakszemélyzet biztosítására 

képes legyen.  

II.3. A Kijelölt Engedélyes a saját és az üzemeltetésébe adott eszközökkel az Átadási 

Határnaptól jogosult és a jelen határozat véglegessé válásától köteles 

távhőszolgáltatást folytatni a saját – a dunaújvárosi távhőszolgáltatásra vonatkozó – 

üzletszabályzatának elfogadásáig terjedő időtartamban a Dunaújvárosban az Átadási 

Határnapig távhőszolgáltatói működési engedéllyel rendelkező DVCSH 

üzletszabályzatában előírt feltételek alapján. A Kijelölt Engedélyes az Átadási 

Határnaptól nyújtott távhőszolgáltatás vonatkozásában jogosult a távhőszolgáltatási 

díjakra és a távhőszolgáltatási támogatásra. A szolgáltatás átvétele során átmenetileg 
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felmerülő indokolt költségeket a Hivatal a távhőszolgáltatási támogatás számításakor 

figyelembe veszi. 

II.4. A Kijelölt Engedélyes köteles a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a 

továbbiakban: Tszt.) szerinti folyamatos és biztonságos szolgáltatáshoz szükséges 

üzemeltetési és fenntartási feladatokat ellátni. A Kijelölt Engedélyes jogosult a 

távhőszolgáltatás célját szolgáló tárgyi eszközöknek a birtokbavételére, használatára 

és a kapcsolódó dokumentációinak áttekintésére. 

II.5. A Kijelölt Engedélyes köteles az Átadási Határnapi elszámolási mérő adatokat a 

DVCSH-tól átvenni, azokat a saját – a jelen határozat véglegessé válása után 

haladéktalanul, jegyzőkönyvezett módon történő – mérőleolvasásából származó 

adataival összevetni. A Kijelölt Engedélyes jogosult a DVCSH által – a 2021. július 

elsejét követő időszakra vonatkozó – jogosulatlanul kibocsátott számlákból származó, 

befolyt bevételekre. 

II.6. A Kijelölt Engedélyes köteles a sikeres átadás-átvételt követő 90 napon belül a 

vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő távhőszolgáltatói működési engedély 

iránti kérelmet a Hivatalhoz benyújtani. 

II.7. A Kijelölt Engedélyes köteles a távhővezeték-hálózatot – ideértve a hőközpontokat is – 

üzemképes állapotban tartani, azon a karbantartási, javítási munkákat időben 

elvégezni, a berendezések terv szerinti üzemeltetéséhez szükséges egyéb műszaki 

feltételeket biztosítani, valamint a szükséges tartozékokról és készletekről 

gondoskodni. 

II.8. Amennyiben a Kijelölt Engedélyes az engedélyköteles tevékenységének egyes elemeit 

más személlyel kívánja végeztetni, erről előzetesen, írásban tájékoztatni köteles a 

Hivatalt. Ebben a tájékoztatóban a Kijelölt Engedélyes köteles konkrétan megjelölni a 

kiszervezéssel érintett tevékenységek körét. Kiszervezés esetén a Kijelölt engedélyes 

úgy felel a jogszabályban vagy az engedélyben meghatározott kötelezettségei 

teljesítéséért, mintha az adott tevékenységet maga végezné. 

II.9. A Kijelölt Engedélyes köteles olyan áttekinthető elszámolási, könyvelési, nyilvántartási 

rendszert vezetni, melyben a Dunaújvárosra vonatkozó távhőszolgáltatói 

tevékenysége más tevékenységtől elkülöníthető és nyomon követhető. 

II.10. A Kijelölt Engedélyes köteles a Hivatal részére rendszeresen, illetve esetenként 

információkat és adatokat szolgáltatni, amelyek körét, formáját és az adatszolgáltatás 

határidejét a Hivatal határozza meg. 

II.11. A Kijelölt Engedélyes köteles a fogyasztói kört érintő, az ellátás biztonságát 

veszélyeztető eseményről a Hivatalt felszólítás nélkül és haladéktalanul tájékoztatni, 

valamint az ellátás biztonságát súlyosan sértő esemény bekövetkeztétől számított 3 

napon belül írásban az eseményt leíró és értékelő jelentést tenni. 

II.12. A Kijelölt Engedélyesnek haladéktalanul tájékoztatnia kell a Hivatalt, hogy a DVCSH-

val közösen jegyzőkönyvben rögzített, a távhőszolgáltatás folyamatosan és 

biztonságos ellátása érdekében feltétlenül szükséges eszközök üzemeltetésre történő 
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átadás-átvétele megtörtént-e, és köteles az erről szóló jegyzőkönyvet a berendezések, 

eszközök tételes felsorolásával, és az esetleges egyéb megállapodásokat a Hivatalnak 

haladéktalanul megküldeni. 

III. Díjak  

 A Hivatalnak eljárási költség megtérítéséről nem kellett döntenie, mert az eljárás 

hivatalból indult. A Hivatalnak egyéb eljárási költségről nem kellett döntenie, mert az 

eljárás során ilyen költség nem merült fel. 

IV. Jogorvoslat  

 A határozat ellen közigazgatási per indítható a határozat közlésétől (átvételétől) 

számított 30 (harminc) napon belül. A keresetlevelet a Fővárosi Törvényszéknek 

címezve a Hivatalhoz kell benyújtani az elektronikus ügyintézés szabályai szerint az 

„Űrlap a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által meghozott döntés 

elleni keresetlevél benyújtásához” elnevezésű Általános Nyomtatványkitöltő (ÁNYK) 

űrlapon keresztül, amely a következő helyen érhető el:  

http://www.mekh.hu/download/nyomtatvany/MEKH_PER_KOZSZERV_KERLEVEL.ja

r 

A keresetnek a végrehajtásra halasztó hatálya nincs. A Fővárosi Törvényszék előtti 

perben kötelező a jogi képviselet. A Fővárosi Törvényszék a keresetet tárgyaláson 

kívül bírálja el, tárgyalás tartása a keresetlevélben kérhető.  

A közigazgatási perben eljáró bíróság a jogsértés megállapítása esetén a 

közigazgatási cselekményt megsemmisíti, hatályon kívül helyezi, szükség esetén a 

közigazgatási cselekmény megsemmisítése, hatályon kívül helyezése mellett a 

közigazgatási szervet új eljárásra kötelezi. A határozatot a bíróság nem változtathatja 

meg. A közigazgatási per illetéke 30.000,- Ft, amelynek előzetes megfizetése alól 

mentesülnek a felek. 

V. A határozat a közlés napján véglegessé válik. A véglegessé vált határozatot – a 

személyes és védett adatok kivételével – a Hivatal a honlapján közzéteszi. 

  

http://www.mekh.hu/download/nyomtatvany/MEKH_PER_KOZSZERV_KERLEVEL.jar
http://www.mekh.hu/download/nyomtatvany/MEKH_PER_KOZSZERV_KERLEVEL.jar


 
 

MAGYAR ENERGETIKAI ÉS 
KÖZMŰ-SZABÁLYOZÁSI HIVATAL  
HATÁROZATSZÁM:  HXXXX /2021 

KIJELÖLÉS TÁVHŐSZOLGÁLTATÓI 

TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉRE  
DVG ZRT. 

DUNAÚJVÁROS 

 

 

 
 

A HATÁROZAT 5 OLDALBÓL ÁLL. 4 2021. július 

 

 

INDOKOLÁS 

[1] Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere a Hivatalnál 2021. május 10-én 

érkeztetett levelében arról tájékoztattatta a Hivatalt, hogy 2021. június 30-ával a DVCSH-

val a dunaújvárosi távhőellátó közművek működtetésére megkötött üzemeltetési-

vállalkozási szerződést felmondta. 

[2] A Tszt. 6. § (1) bekezdése az alábbiakról rendelkezik: „a területileg illetékes települési 

önkormányzat, a fővárosban a fővárosi önkormányzat (a továbbiakban együtt: 

önkormányzat) az engedélyes vagy engedélyesek útján köteles biztosítani a 

távhőszolgáltatással ellátott létesítmények távhőellátását.” 

[3] Tekintettel arra, hogy a távhőszolgáltatás a Tszt. 12. § (1) bekezdése alapján engedélyhez 

kötött tevékenység, a Hivatalnak új engedélyest kellett kijelölnie. 

[4] A Hivatal H 1578/2021 számú határozatával Dunaújváros távhőszolgáltatásának 

ellátására az Átadási Határnaptól kijelölte az MVM Oroszlányi Távhőtermelő és 

Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaságot  (a továbbiakban: MVM OTSZ Zrt.) 

és a DVCSH távhőszolgáltatói működési engedélyét visszavonta a H 1579/2021 számú 

határozatával. 

[5] Az Átadási Határnaptól kijelölt MVM OTSZ Zrt. részéről a távhőszolgáltatás eszközeinek 

átvétele a DVCSH fizikai ellenállása miatt meghiúsult, és így az MVM OTSZ Zrt. a 

határozat szerinti engedélyköteles tevékenységét nem tudta megkezdeni, ezért a Hivatal 

a H 1720/2021. számú határozatával az engedélyét visszavonta, és a dunaújvárosi 

távhőszolgáltatás ellátásbiztonságának biztosítása érdekében a rendelkező rész szerint 

döntött az alábbi indokok mentén. 

[6] A jelen döntésnél mindenekelőtt azt a szempontot kellett figyelembe venni, hogy a 

dunaújvárosi távhőellátás veszélyben van, mert a távhőszolgáltatói tevékenységet az 

MVM OTSZ Zrt. a kijelölő határozata ellenére –  fentiekben ismertetett körülmények miatt 

–  nem látja el.  

[7] A Tszt, 20. § (4) bekezdése az alábbiakról rendelkezik:  A Hivatal felszámolás vagy 

végelszámolás esetén, vagy ha az engedélyben foglalt tevékenységet nem az 

engedélyben meghatározott módon folytatják és az a távhőellátás jelentős zavarát 

idézheti elő, a folyamatos ellátásra más engedélyest is kijelölhet. 

[8] A fenti tekintettel az ellátásbiztonság olyan mértékben veszélybe került, hogy a Hivatalnak 

olyan gazdálkodó szervezetet kellett kijelölnie, amely alkalmas a tevékenység azonnali és 

maradéktalan ellátására. 

[9] A kijelölési eljárás során – a benyújtott dokumentációk alapján – a Hivatal megállapította, 

hogy a Kijelölt Engedélyes alkalmas a távhőszolgáltatási tevékenység ellátására.  

Ezzel a döntéssel a Hivatal továbbá a Tszt. 2. §-ában foglalt alapelvi szintű rendelkezésnek is 

eleget tesz, mivel aszerint a távhőszolgáltatást a felhasználói érdekeknek megfelelően kell 

végezni, így a távhőellátásban bekövetkezhető jelentős zavar megelőzése ezen alapelv 

szerint is indokolt.  
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Az eljárás megindításáról az ügyfél tájékoztatására az általános közigazgatási rendtartásról 

szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 104. § (3) bekezdése alapján került sor.  

Az eljárási költségekről való rendelkezés az Ákr. 81. § (1) bekezdésén alapul.  

A Hivatal az ügyintézési határidőt megtartotta, tekintettel arra, hogy az eljárás – hivatalból –

2021. május 18-án indult.  

A jogorvoslat igénybevételével kapcsolatos tájékoztatás az Ákr. 81. § (1) bekezdésén alapul. 

Az Ákr. 116. § (4) bekezdés a) pontja a Hivatal döntésével szemben kizárja a fellebbezést. Az 

Ákr. 112. §-a és 114. § (1) bekezdése jelen döntés ellen közigazgatási per indítását teszi 

lehetővé. A tárgyalás tartására és az eljáró bíróságra, a kötelező jogi képviseletre, a bíróság 

döntésére vonatkozó tájékoztatást a Hivatal az Ákr. 81. § (1) bekezdése és a közigazgatási 

perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 77. § (1) és (2) bekezdése, 

12. § (1) bekezdése, 13. § (3) bekezdés a) pont aa) alpontja, 27. § (1) bekezdés b) pontja és 

89. § (1) bekezdés b) pontja alapján adta meg. A Kp. 39. § (6) bekezdése szerint a keresetlevél 

benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincsen. A 

döntést a Kp. 90. § (1) bekezdés b) pontja alapján nem változtathatja meg a bíróság. A 

közigazgatási jogvita elbírálása iránti közigazgatási per illetékének mértékét és a tárgyi 

illetékfeljegyzési jogot az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A. § (1) bekezdése és 62. 

§ (1) bekezdés h) pontja biztosítja. A keresetlevél benyújtásához szükséges űrlap 

alkalmazásával kapcsolatos tájékoztatás az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 

451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdésén, valamint a Kp. 48. § (1) bekezdés l) 

pontján alapul. 

A véglegessé válásról az Ákr. 82. § (1) bekezdése és a 85. § (5) bekezdése rendelkezik.  A 

véglegessé vált határozatot – a személyes és védett adatok kivételével – a Hivatal a Tszt. 4. 

§ (5) bekezdése alapján teszi közzé.  

 

Kelt: Budapest, elektronikus bélyegző szerint 

 

 Horváth Péter János  

 elnök nevében és megbízásából  

  

 Dr. Tóth Tamás  

 általános elnökhelyettes 

Kapják: 

1. MVM OTSZ (12794726#cegkapu) 

2. DVG Zrt. (10728491#cegkapu) 

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal (KRID: 600184954) tájékoztatásul 

4. Hivatal, Távhő- felügyeleti és Árszabályozási Főosztály 

5. Hivatal, Statisztikai Főosztály tájékoztatásul 

6. Hivatal, Gazdasági Főosztály tájékoztatásul 
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