
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Határozat száma: H 3113/2021 

 

 

Tárgy: A 106/2012. számú határozattal kiadott távhőszolgáltatói működési engedély 

4. 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 MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

(3534 Miskolc, Gagarin u. 52.; cégjegyzékszám: 05-09-004544; adószám: 

11385174-2-05; a továbbiakban: Engedélyes) 2012. február 24. napján kelt – a 

106/2012. számú határozattal Miskolc városát illetően kiadott és legutóbb a H 

1110/2020. számú határozattal 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. 

 

 

 

 

 Ügyiratszám: TFAFO/421-2/2021 

 Ügyintéző: Nagy Tibor 

 Távhő-Felügyeleti és Árszabályozási Főosztály 

 Telefon: +36 1 459 7952 

 Fax: +36 1 459 7766 

 E-mail: tavhoengedelyezes@mekh.hu] 
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Távhőszolgáltatói működési 
engedély 4. számú. módosítása 

MIHŐ Kft. 
Miskolc 

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

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

címezve a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási 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.jar  

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.” 

IV. A Hivatal e határozatát – a személyes és a védett adatok kivételével - a honlapján 

közzéteszi. 

INDOKOLÁS 

Előzmények 

Az Engedélyes a Hivatalnál 2021. október 21-én érkeztetett beadványában az 

Engedély módosítását kérte az alábbi indokból: 

„A távhőszolgáltató részére értékesítő távhőtermelő változás. 

A Hivatal a H 2394/2021. számú előzetes hozzájáruló határozata, valamint a Miskolci 

Törvényszék Cégbíróságának végzései alapján a Bioenergy-Miskolc Szolgáltató Kft. 

2021. október 13-ai hatállyal a Cégjegyzékből törlésre került és 2021. október 14-ei 

hatállyal beolvadt a MIHŐ Kft.-be.” 

Mivel a beolvadás érinti az Engedély tartalmát, ezért az Engedélyes a Hivatalnál az 

Engedély módosítását kezdeményezte. 

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. törvényben (a 

továbbiakban: Tszt.), valamint az annak végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) 

Korm. rendeletben (a továbbiakban: Tszt.-Vhr.) előírt követelményeknek. Ezért a 

Hivatal az Engedély módosításáról – a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően – a 

rendelkező részben foglaltak szerint döntött. 

http://www.mekh.hu/download/nyomtatvany/MEKH_PER_KOZSZERV_KERLEVEL.jar
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A fentiekre tekintettel az Engedély részét képező Mellékletnek „Az Engedélyes főbb 

adatai” táblázatában 

 a „Tárgyi eszközeinek bekerülési értéke az Engedély jelen módosításakor” 

megnevezésű sor tartalma a korábbi „8 987 MFt”-ról „9 330 MFt”-ra módosul; 

 a „Távhőtermelők neve” megnevezésű sorból törlésre kerül a „Bioenergy-

Miskolc Kft.” 

E határozatot a Hivatal a Tszt. 4. § (1) bekezdés ae) 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. táblázat 19. sor a) pontja rendelkezik. 

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. 
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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 Hivatal a Tszt. 4. § (5) 

bekezdése alapján teszi közzé. 

 

 

 

Kelt: Budapest, elektronikus bélyegző szerint 

 

 

 

Horváth Péter János 

elnök 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapják (elektronikusan):  

MIHŐ Kft.  1 példány 

Hivatal, Távhő-felügyeleti és Árszabályozási Főosztály 1 példány 

Hivatal, Elemzési és Statisztikai Főosztály 1 példány 
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Melléklet 

Az Engedélyes főbb adatai 

Szám Megnevezés 
Mérték- 

egység 
Adatok 

1. 
Gazdálkodó szervezet 

(Engedélyes) cégneve 
- 

MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Korlátolt 

Felelősségű Társaság 

2. Rövid neve  - MIHŐ KFT 

3. Székhelye  - 3534 Miskolc, Gagarin u. 52. 

4. Létesítő okiratának kelte dátum 1995.12.27. 

5. Cégjegyzékszáma - 05-09-004544 

6. Adószáma - 11385174-2-05 

7. Cégformája - korlátolt felelősségű társaság 

8. Jegyzett tőkéje MFt 2 200 

9. 

Tárgyi eszközeinek bekerülési 

értéke az Engedély jelen 

módosításakor* 

MFt 9 330 

10. Tevékenységi köre - - 

11. Fő tevékenysége - 3530 ’08 Gőzellátás, légkondicionálás 

12. Kapcsolódó tevékenységei -  cégkivonat szerint 

13. 

Engedélyes távhőszolgáltatási 

tevékenységének kezdete a 

kérelemmel érintett településen 

dátum 1969.10.01. 

14. 
A kérelemmel érintett település 

neve 
- Miskolc 

15. 

A kérelemmel érintett területi 

egységek megnevezése, 

felsorolása 

- 

1. Belvárosi terület (Győri kapui 
városrész, Vologda városrész, 
Belvárosi városrész); 

2. Avasi terület (I-II-III. ütem, 
Egyetemváros, Miskolctapolca); 

3. Diósgyőri lakótelep; 

4. Bulgárföldi lakótelep; 

5. Kiliáni lakótelep; 

6. Futó u. lakótelep, Mész u.; 

7. Kőrösi Csoma Sándor u. 1. és 5. sz., 
József Attila u. 2. sz.; 

8. Csabai kapu 61. lakóház, 
Intézmények; 

9. 10. sz. Általános Iskola, Intézmények; 

10. Komlóstetői Intézmények. 
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Szám Megnevezés 
Mérték- 

egység 
Adatok 

16. Az ellátási terület egyéb adatai - - 

17. 

A kérelemmel érintett 

távhőrendszerek felsorolása, 

megnevezése 

- 

1. Belvárosi terület; 

2. Avasi terület; 

3. Diósgyőri fűtőmű; 

4. Bulgárföldi fűtőmű; 

5. Kenderföldi kazánház; 

6. HCM kazánház; 

7. Kőrösi Csoma Sándor u.-i kazánház; 

8. Csabai kapui kazánház; 

9. 10. sz. Általános Iskola kazánház; 

10. Komlóstetői kazánház. 

18. Távhőtermelők neve - 

1. Kuala Kft. 

2. Miskolci Geotermia Zrt. 

3. MVM MIFŰ Kft. 

* a jelen Engedély vonatkozásában 
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