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HATÁROZAT SZÁMA: 5210/2017
TÁRGY: A 958/2013. SZÁMÚ HATÁROZATTAL KIADOTT
TÁVHŐTERMELŐI MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA
A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) meghozta az
alábbi
HATÁROZATOT:
I.1.

A Hivatal a Vasi Triász Thermálvíz Hasznosító és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság (9800 Vasvár, Alkotmány u. 1.; cégjegyzékszám: 18-09-101545; a
továbbiakban: Engedélyes) a 2013. április 10. napján kelt 958/2013. számú határozattal –
Vasvár település vonatkozásában – kiadott 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 bírósági felülvizsgálatnak van helye a közléstől (kézbesítéstől) számított
30 (harminc) napon belül, a keresetet a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak
címezve a Hivatalhoz kell benyújtani. A keresetnek a végrehajtásra halasztó hatálya
nincs. A közigazgatási ügyekben eljáró bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el,
tárgyalás tartását az ügyfél keresetlevélben kérheti. A közigazgatási ügyekben eljáró
bíróság – az ügy 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 határozatot megváltoztatja.

IV.

A Hivatal e határozatát a honlapján közzéteszi.
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INDOKOLÁS
Előzmények
Az Engedélyes a 2017. június 8-án kelt – a Hivatalnál 2017. június 14-én érkeztetett – levelében
kérte az Engedély módosítását. Az Engedélyes a kérelmét azzal indokolta, hogy az általa végzett
távhőtermelés alapját képező geotermális rendszer nagymértékű módosításon esett át.
Az Engedélyes a kérelméhez csatolta a „Termálvíz szolgáltatási szerződést”, az „Üzemeltetési
Szerződést” és a létesítményekre vonatkozó vízjogi működési engedélyt.
A Hivatal a 2017. július 5-én kelt levelében hiánypótlásra és tényállás tisztázás teljesítésére
hívta fel az Engedélyest 30 napos határidő tűzése mellett. Ennek keretében kérte az
Engedélyest a geotermikus rendszer vázlatrajzának megküldésére, a termálkutak és
hőcserélők műszak adatainak megadására, a tulajdonviszonyok bemutatására, továbbá az
értékesítési mennyiségek megadására, valamint az eljárási illeték megfizetését igazoló
bizonylat megküldésére.
Az Engedélyes a 2017. augusztus 3-án kelt – a Hivatalnál 2017. augusztus 8-án érkeztetett –
levelében, valamint annak 2017. augusztus 15-én kelt – a Hivatalnál 2017. augusztus 18-án
érkeztetett kiegészítésében a felhívásban foglaltakat teljesítette, azonban a beküldött iratok
tartalma számos ponton ellentmondott a korábban benyújtott iratok tartalmának, ezért a Hivatal
2017. augusztus 28-án ismételten tényállás tisztázásra hívta fel az Engedélyest az alábbi
kérdések vonatkozásában:
1. Mi az oka annak, hogy a Járdányi kazánházban lévő hőcserélőkbe belépő termálvíz
csupán 70 °C-os, holott a rendszervázlaton 88 °C-os kútból kilépő vízhőmérséklet van
megadva?
2. Mi az oka annak, hogy – a kérelem szerint – a Járdányi kazánházban lévő hőcserélőkbe
belépő szekunder oldali hőmérséklet (66 °C) magasabb, mint a hőcserélőkből a
szekunder oldal felé kilépő hőmérséklet (45 °C)?
3. Mekkora a Járdányi kazánházban lévő hőcserélők egyidejű, együttes hőátadási
teljesítménye? (Tekintettel arra a tényre, hogy a két hőcserélő névleges teljesítményéhez
tartozó térfogatáramok 31,5 m3/h és 28,5 m3/h, ugyanakkor az Engedélyes által
megadott legnagyobb termálvíz kitermelés volumene 30 m3/h, és a rendszerbe csak
ebből a kitermelő kútból kerül víz.)
4. Miért van különbség az Engedélyes által megadott, a kútból kilépő legmagasabb
vízhőmérséklet (88 °C) és a vízjogi engedélyben feltüntetett érték (80,4 °C) között?
5. Az Engedélyes miért nem tüntette fel a kérelmében a Járdányi kazánházban lévő
hőközpontot, mint a távhőtermeléshez szükséges létesítményt?
6. A RÉGIÓHŐ Kft. miként tud 1,7 MW teljesítményt lekötni a geotermikus rendszerből,
figyelembe véve azt, hogy az Engedélyes levele szerint a rendszer hőteljesítménye 1,5
MW?
7. Miért tér el visszasajtolóvá alakított kút talpmélysége a hatályos vízjogi engedélyben
(2233 m) a távhőtermelői működési engedélyben szereplő 2320 m-től?
Az Engedélyes az 5. számú kérdés kivételével maradéktalan választ adott. Az 5. kérdésre adott
válaszában nem tért ki arra, hogy a távhőtermeléshez szükséges hőcserélőket miért nem kérte
az Engedélyben feltüntetni.
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Megállapítások
A Hivatal a kérelmet, a kérelemhez csatolt iratokat, illetve az eljárás során beküldött
dokumentumokat és nyilatkozatokat megvizsgálta, és megállapította, hogy azok formailag
megfelelnek a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.),
valamint az annak végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) kormányrendeletben (a
továbbiakban: Tszt.-Vhr.) foglaltaknak.
Az Engedélyben foglalt távhőtermelői tevékenységnek az 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 bekövetkezett átalakítások következményeképpen a Melléklet „A” része a
következők szerint módosul:
 Az „A/I. Engedélyes és telephelyének főbb adatai” című táblázatban „Az Engedélyben
szereplő telephelyek beépített összes hőteljesítménye” megnevezésű sor értéke „0,85 MW”ról „1,6 MW”-ra módosul.
 Az „A/II. Távhőtermelő létesítmények (telephelyek) főbb adatai” cím alatt az „a) Telephely”
vonatkozásában a „Telephely címe” megnevezésű sor „Vasvár, Papmalmi út, külterület”-ről
„9800 Vasvár külterület, 056/2 hrsz.”-re változik, valamint a 6.,7.,10.,11.,12.,13.,14. és15.
sorok tartalma törlésre kerül, mivel a kutat visszasajtoló kúttá alakították. A 8. sorban az
alábbi szöveg kerül feltüntetésre: „Ezen a telephelyen hő értékesítés nem történik, kizárólag
termálvíz visszasajtolást végeznek.” A 17. sor tartalma, „Az üzembe helyezés időpontja”,
„1996.03.01”-ről „kitermelés:1996.03.01.; visszasajtolás: 2016.09.30.”-ra változik.
 Az „A/II. Távhőtermelő létesítmények (telephelyek) főbb adatai” cím alatti telephelyek
kiegészülnek egy új, „Vasvár, B15 termálkút” megnevezésű c) telephellyel és annak
adataival.
Az Engedélyesnél bekövetkezett átalakítások következményeképpen a Melléklet „B” részének
tartalma a következők szerint változik:
 A „Vasvár, K10 termálkút” megnevezésű telephely a továbbiakban visszasajtoló kútként
szerepel.
 A telephelyek sorában feltüntetésre kerül a c) telephely, „Vasvár, B15 termálkút”
megnevezéssel.
Az Engedélyes kérelmén túl, a Melléklet „A” része az alábbiak szerint módosul:
 Az „A/I. Engedélyes és telephelyének főbb adatai” című táblázatban a „Jegyzett tőkéje”
elnevezésű sor hibás tartalma „1900.01.00”-ról „3 M Ft”-ra módosul.



Az „A/I. Engedélyes és telephelyének főbb adatai” című táblázatban a „Főtevékenység”
elnevezésű sor tartalma „cégkivonat szerinti”-re, a „Kapcsolódó tevékenységek” elnevezésű
sor tartalma „3530’08 Gőzellátás légkondicionálás”-ra módosul, tekintettel arra, hogy a
cégkivonat tartalmának az Engedélyes szándéka szerinti megváltozását a mindenkor
hatályos cégkivonat tartalmazza.



Az „A/II. Távhőtermelő létesítmények (telephelyek) főbb adatai” cím alatti telephelyek
kiegészülnek a b) „Járdányi kazánház” megnevezésű telephellyel, annak érdekében, hogy az
Engedélyben a távhőtermelés szempontjából érintett telephelyek megfelelően feltüntetésre
kerüljenek.

A HATÁROZAT 10 OLDALBÓL ÁLL.

3

2017. október

MAGYAR ENERGETIKAI ÉS
KÖZMŰ-SZABÁLYOZÁSI HIVATAL
HATÁROZATSZÁM: 5210 /2017

TÁVHŐTERMELŐI MŰKÖDÉSI
ENGEDÉLY MÓDOSÍTÁSA

VASI TRIÁSZ KFT.
VASVÁR

P



Az „A/II. Távhőtermelő létesítmények (telephelyek) főbb adatai” cím alatti telephelyek
mindegyikénél törlésre kerülnek a 18-25. sorok, tekintettel arra, hogy azok a létesítésre
vonatkozó információkat tartalmazták, így a működési engedélyben indokolatlan azok
feltüntetése.

Az Engedélyes kérelmén túl a Melléklet „B” része kiegészül a b) „Járdányi kazánház”
megnevezésű telephellyel és az ott elhelyezkedő hőcserélőkkel. A hőcserélők a távhőtermelés
szempontjából alapvető eszközöknek minősülnek, ezért szükséges a feltüntetésük.
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 perindítás határideje a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi
III. törvény (a továbbiakban: Pp.) 330. § (2) bekezdésén alapszik. A tárgyalás tartására
vonatkozó tájékoztatást a Hivatal a Ket. 72. § (1) bekezdés d) pont da) alpontja és a Pp. 338. §
(1)-(2) bekezdései alapján adta meg.
A határozat közzétételét a Hivatal – figyelemmel a Tszt. 5. § (1) bekezdésében foglaltakra – a
villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 168. § (9) bekezdése és a Tszt.-Vhr. 8. § (4)
bekezdése alapján rendelte el.
Budapest, 2017. október 25.
dr. Dorkota Lajos
elnök
nevében és megbízásából

Dr. Grabner Péter
energetikáért felelős elnökhelyettes
Sk

Kapják:
1./ Engedélyes
2./ Hivatal, Távhő-felügyeleti és Árszabályozási Főosztály
3./ Hivatal, Elemzési és Statisztikai Főosztály (másolatban)
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Melléklet
„A”
A/I. Az Engedélyes főbb adatai
Szám

Megnevezés

Mértékegység

1.

Gazdálkodó szervezet (Engedélyes)
cégneve

-

Vasi Triász Thermálvíz Hasznosító és
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság

2.

Rövid neve

-

VASI TRIÁSZ Kft.

3.

Székhelye

-

9800 Vasvár, Alkotmány u. 1

4.

Létesítő okiratának kelte

5.

Cégformája

-

korlátolt felelősségű társaság

6.

Cégjegyzék száma

-

18-09-101545

7.

Adószáma

-

11305725-2-18

8.

Jegyzett tőkéje

MFt

3

9.

Összes befektetett eszközeinek
(nettó) értéke az Engedély
kiadásakor

MFt

3,36

10.

Tevékenységi köre

dátum

Adatok

1993.12.09.

11.

Főtevékenység

-

cégkivonat szerint

12.

Kapcsolódó tevékenységek

-

3530’08 Gőzellátás légkondicionálás

13.

Az Engedélyben szereplő
telephelyek beépített villamos
összes teljesítménye

MW

-

14.

Az Engedélyben szereplő
telephelyek beépített összes
hőteljesítménye

MW

1,6
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A/II. A távhőtermelő létesítmények (telephelyek) főbb adatai
a) Telephely
Szám

MértékAdatok
egység

Megnevezés

1. Telephely neve

-

Vasvár, K10 termálkút

2. Telephely címe

-

9800 Vasvár külterület,
056/2 hrsz.

3. Beépített villamos teljesítmény

MW

-

4. Rendelkezésre álló villamos teljesítőképesség

MW

-

MWh

-

6. Beépített (névleges) hőteljesítmény

MW

-

7. Rendelkezésre álló hőteljesítőképesség

MW

-

5.

Értékesítésre tervezett villamos energia éves
mennyisége

8. Termelni tervezett hőenergia éves mennyisége

9.

Értékesítésre termelt hőenergia vásárlójának (pl.
szolgáltató)

GJ/év

A telephelyen hő
értékesítés nem történik,
kizárólag termálvíz
visszasajtolást végeznek.

-

-

10.

neve

-

-

11.

címe

-

-

12.

hőenergia vásárlója által lekötött
hőteljesítmény

MW

-

13.

hőenergia vásárlója által vásárolni tervezett
mennyiség

GJ/év

-

-

-

15. Energiahordozó (tüzelőanyag) megnevezése

-

-

16. Energiahordozó vételezési és beszerzési módja

-

-

14.

felhasználási cél
(távhő célú, vagy nem távhő célú)

17. Az üzembehelyezés időpontja
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b) Telephely
Szám

Mértékegység

Megnevezés

1. Telephely neve

-

2. Telephely címe

-

Adatok
Járdányi kazánház
9800 Vasvár,
Járdányi Professzor u. 10.

3. Beépített villamos teljesítmény

MW

-

4. Rendelkezésre álló villamos teljesítőképesség

MW

-

MWh

-

6. Beépített (névleges) hőteljesítmény

MW

1,6

7. Rendelkezésre álló hőteljesítőképesség

MW

1,6

5.

Értékesítésre tervezett villamos energia éves
mennyisége

8. Termelni tervezett hőenergia éves mennyisége
9.

Értékesítésre termelt hőenergia vásárlójának (pl.
szolgáltató)

GJ/év

20 000

-

-

10.

neve

-

RÉGIÓHŐ Kft.

11.

címe

-

9900 Körmend, Rákóczi
utca 23.

12.

Hőenergia vásárlója által lekötött
hőteljesítmény

13.

Hőenergia vásárlója által vásárolni tervezett
mennyiség

MW
GJ/év

1,5
20 000

14. Felhasználási cél
(távhő célú, vagy nem távhő célú)

-

távhő célú

15. Energiahordozó (tüzelőanyag) megnevezése

-

termálvíz

16. Energiahordozó vételezési és beszerzési módja

-

mélyfúrású kút

17. Az üzembehelyezés időpontja

A HATÁROZAT 10 OLDALBÓL ÁLL.

Dátum 2015.09.30.

7

2017. október

MAGYAR ENERGETIKAI ÉS
KÖZMŰ-SZABÁLYOZÁSI HIVATAL
HATÁROZATSZÁM: 5210 /2017

TÁVHŐTERMELŐI MŰKÖDÉSI
ENGEDÉLY MÓDOSÍTÁSA

VASI TRIÁSZ KFT.
VASVÁR

P

c) Telephely
Szám

Mértékegység

Megnevezés

Adatok

1. Telephely neve

-

Vasvár, B-15 termálkút

2. Telephely címe

-

9800. Vasvár külterület,
2036 hrsz.

3. Beépített villamos teljesítmény

MW

-

4. Rendelkezésre álló villamos teljesítőképesség

MW

-

MWh

-

6. Beépített (névleges) hőteljesítmény

MW

-

7. Rendelkezésre álló hőteljesítőképesség

MW

-

5.

Értékesítésre tervezett villamos energia éves
mennyisége

A telephelyen hő
értékesítés nem történik,
kizárólag termálvíz
kitermelést végeznek.

8. Termelni tervezett hőenergia éves mennyisége

GJ/év

Értékesítésre termelt hőenergia vásárlójának
(pl. szolgáltató)

-

-

9.
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)

-

távhő és nem távhő célú

15. Energiahordozó (tüzelőanyag) megnevezése

-

termálvíz

Energiahordozó vételezési és beszerzési
módja

-

mélyfúrású kút

16.

17. Az üzembehelyezés időpontja
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„ B”
Az Engedélyes hőtermelő eszközeinek főbb adatai
a) Telephely megnevezése: Vasvár, K10 termálkút
Visszasajtoló kút
Megnevezés

Mért.e.

Adatok

Kútkataszteri szám

-

K-10

EOV

-

X:193 872; Y:479 797

m3/h

31,5

Talpmélység

m

2 233

Visszasajtolási hőmérséklet*

°C

45

Üzembe helyezés időpontja

dátum

kitermelés: 1996.03.01.
visszasajtolás: 2015.09.30.

Maradó/tervezett élettartam lejáratának időpontja

dátum

2045.09.30.

Visszasajtolási térfogatáram

*Kútfejen mérve.

b) Telephely megnevezése: Járdányi kazánház
Hőcserélők
Megnevezés

Mért.e.

Adatok

Helyszám

-

1.

2.

Gyártó

-

Sondex

Sondex

-

S47-IG10-95TMTL96-Liquid

S47-IG10-86TMTL96-Liquid

MW

0,828

0,749

Primer oldali keringtetett névleges
tömegáram

t/h

31,5

28,5

Primer oldali belépő víz névleges
hőmérséklete

°C

88

88

Primer oldali kilépő víz névleges
hőmérséklete

°C

50

50

Szekunder oldali keringtetett
névleges tömegáram

t/h

31,5

31,5

Típus
Névleges teljesítmény
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Megnevezés
Helyszám

Mért.e.

Adatok

-

1.

2.

Szekunder oldali belépő víz névleges
hőmérséklete

°C

70

70

Szekunder oldali kilépő víz névleges
hőmérséklete

°C

80

80

Üzembe helyezés időpontja

dátum

2015.09.30.

2015.09.30.

Maradó/tervezett élettartam
lejáratának időpontja

dátum

2045.09.30.

2045.09.30.

c) Telephely megnevezése: Vasvár, B15 termálkút
Termelőkút
Megnevezés

Mért.e.

Adatok

-

B-15

EOV X;
EOV Y

192 207;478 848

m3/h

31,5

Talpmélység

m

2 525

Vízhőmérséklet*

°C

88

Üzembe helyezés időpontja

dátum

2015.09.30.

Maradó/tervezett élettartam
lejáratának időpontja

dátum

2045.09.30.

Kútkataszteri szám
EOV
Visszasajtolási térfogatáram

*kútfejen mérve
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