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A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (1054 Budapest, Bajcsy-
Zsilinszky út 52.; a továbbiakban: Hivatal) a CELLHŐ Korlátolt Felelősségű 
Társaság (2040 Budaörs, Szabadság út 301.; cégjegyzékszám: 13-09-194285; 
adószám: 26375762-2-13) Celldömölki gázmotoros kiserőműve, a Dr. Géfin téri 
fűtőműve és a Kossuth Lajos utcai kazánháza vonatkozásában lefolytatott 
engedélyezési eljárásaiban meghozott, alább felsorolt határozatokat a Magyar 
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény 5/H. § (2) 
bekezdése alapján az alábbi egybefoglalt okiratban adja ki. 

 

HATÁROZAT SZÁMA: 10312 /2018  kiserőművi összevont engedély  
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HATÁROZAT SZÁMA: 10312 /2018 

 

TÁRGY: KISERŐMŰVI ÖSSZEVONT ENGEDÉLY 
 

 

A Magyar Energetikai és Közmű- Szabályozási Hivatal ((1054 Budapest Bajcsy-
Zsilinszky út 52.; továbbiakban: Hivatal) meghozta az alábbi 
 

HATÁROZATOT: 
 
1. A Hivatal a CELLHŐ Korlátolt Felelősségű Társaság (2040 Budaörs, 

Szabadság út 301.; cégjegyzékszám: 13-09-194285; adószám: 26375762-2-13., a 
továbbiakban: Engedélyes) kiserőmű létesítésére és a villamosenergia-
termelésére vonatkozó összevont engedély iránti kérelmében foglaltaknak helyt 
ad, és 

 
a CELLHŐ Kft.  

 
Celldömölki gázmotoros kiserőmű 

 
vonatkozásában - a mellékletben megnevezett telephelyen működő berendezésekre - 
jelen határozatban foglalt feltételekkel  

KISERŐMŰVI ÖSSZEVONT ENGEDÉLYT 

 

(továbbiakban: Engedély) ad. 
 
2. A Hivatal mentesíti az Engedélyest az üzletszabályzat készítésének 

kötelezettsége alól. 
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I. A kiserőmű üzemeltetés általános feltételei 

I.1. Fogalom-meghatározások 

A jelen Engedélyben használt fogalmakon a villamos energiáról szóló többször 
módosított 2007. évi LXXXVI. törvényben (a továbbiakban: VET), a VET egyes 
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X.19.) Korm. rendeletben 
(a továbbiakban: VET Vhr.), a VET felhatalmazása alapján kiadott további 
jogszabályokban, valamint az Engedélyben az alábbiak szerint meghatározott, 
nagybetűvel használt fogalmakat kell érteni: 

 
a) Engedélyköteles Tevékenység a VET 74. § (1) bekezdésében 

meghatározott tevékenység; 
 
b) Időbeli hatály: a jelen Engedély III.1. pontjában meghatározott 

időtartam, ameddig az Engedély hatályban van; 
 
c) Termelői Eszköz (mint alapvető eszköz) az összes olyan rendszer és 

berendezés, ideértve többek között a 3. számú mellékletben 
megnevezett erőművet, a 4. számú mellékletben felsorolt 
termelőegységeket és ezek segédberendezéseit, az integrált bányát, a 
villamos átalakító-, kapcsoló berendezéseket, a telephelyen kívüli 
létesítményeket (pl. vízmű, zagytér, stb.), illetve az összes egyéb olyan 
jogosultságot és eszközt, fizikai vagy szellemi javakat (pl. szellemi 
tulajdonjog), amelyek 

 
i) az Engedély kiadásakor, illetve azt követően részben, vagy 

egészben az Engedélyes tulajdonában vannak, vagy amelyeket az 
Engedély Érvényességi Ideje alatt ilyen céllal részben, vagy 
egészben megszerez, és amelyeket az Engedélyes villamos 
energia termelésére telephelyén használ (beleértve a 
hőszolgáltatással kapcsolt villamos energia termelést is); vagy 

 
ii) az Engedély kiadásakor részben vagy egészben az Engedélyes 

tulajdonában vannak, vagy amelyeket az Engedély Érvényességi 
Ideje alatt ilyen céllal részben vagy egészben megszerez és 
amelyek a villamosenergia-rendszerben más személyek 
használatában állnak; 

 
d) Üzembe Helyezés: új, vagy nagyobb átalakításon átesett, az ellátási 

szabályzatokban meghatározott főberendezés szabályozott eljárási 
folyamat szerinti csatlakoztatása az együttműködő villamosenergia-
rendszerhez; 

 
e) Üzletszabályzat az Engedélyes jelen Engedély tárgyát képező 

tevékenységére vonatkozó szabályzata. 
 

A jelen Engedélyben használt fogalmak I.1. pont szerinti tartalma és jelentése 
– függetlenül attól, hogy az Engedély szövege milyen számban, esetben, 
időben vagy szóösszetételben használja – változatlan. 
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I.2. Villamos energia termelői jogok és kötelezettségek 

I.2.1.  Az Engedélyes a VET-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 más 
jogszabályokban meghatározott egyéb kötelezettségeit. 

I.2.2.  Az Engedélyes kizárólag a jelen Engedély 2. számú mellékletében 
meghatározott elsődleges energiaforrást jogosult felhasználni. 

I.2.3.  Az Engedélyes a Hivatal előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem térhet el a 
jelen Engedélyben engedélyezett elsődleges energiaforrástól. 

I.2.4.  Az Engedélyes jogosult az Engedély egyes termelőegységekre vonatkozó 
érvényességi időtartama alatt, azok felhasználásával a 4. számú mellékletben 
az adott termelőegységre meghatározott teljesítményen villamos energiát 
termelni, felhasználni és értékesíteni. 

I.2.5. Az Engedélyes mindenkor olyan minőségű villamos energiát köteles termelni, 
amely megfelel a villamosenergia-ellátási szabályzatokban, - amennyiben 
jogszabály alapján Üzletszabályzat készítésére köteles - az 
Üzletszabályzatban meghatározott követelményeknek, továbbá a Hivatal által 
közzétett közérdekű határozatokban meghatározottaknak. 

I.2.6. Az Engedélyes köteles az Engedély kiadásának alapjául szolgáló 
feltételeknek folyamatosan megfelelni, továbbá köteles a Hivatal - adott 
Engedélyesre irányadó - mindenkori határozatainak megfelelni, azokat 
betartani és végrehajtani. 

I.2.7. Az Engedélyben foglalt jogosultságok sem egészben, sem részben nem 
ruházhatók át. 

I.2.8. A Hivatal maga vagy megbízottja útján jogosult a VET 168. § (2) bekezdése 
alapján hatósági ellenőrzési tevékenységét végezni. 

I.2.10. Az Engedélyes a VET 80. § (4) bekezdése alapján a tervezett Üzembe 
Helyezés előtt legalább két hónappal köteles az Üzembe Helyezésről a 
Hivatalt – a honlapon meghatározott formában -, valamint a villamosenergia-
rendszerhez történő kapcsolódása esetén az átviteli rendszerirányítót 
tájékoztatni. 

I.2.11. Az Üzembe Helyezés során független szakértővel (szervezettel) el kell 
végeztetni és jegyzőkönyvben rögzíteni kell a Termelő Eszközökre is kiterjedő 
garanciális méréseket. A méréseknek ki kell terjednie a jogszabályokban, 
hatósági engedélyekben előírt műszaki és környezetvédelmi paraméterekre, 
különös tekintettel a külön jogszabályban előírt minimális energetikai hatásfok 
követelmények teljesítésére. 

I.2.12. Az Engedélyes köteles a kereskedelmi üzem megkezdését követő 30 napon 
belül a Hivatalt tájékoztatni az Üzembe Helyezésről, a termelt villamos energia 
értékesítésének kezdő időpontjáról, továbbá megküldeni az I.2.11. pontban 
meghatározott mérések jegyzőkönyveit és egyidejűleg – amennyiben az 
engedélykérelemhez megadott adatokhoz képest változás történt - 
kérelmeznie kell az Engedély módosítását, az időközben megváltozott adatok 
Engedélybe bevezetését illetően. 
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I.2.13. Az I.2.12. pontban foglaltak végrehajtása érdekében benyújtandó 
dokumentumok felsorolását az Engedély 1. számú melléklete tartalmazza. 

I.2.15. Az Engedélyes jelen Engedély alapján jogosult az általa termelt villamos 
energiát maga felhasználni illetve a jogszabályokban foglaltaknak megfelelően 
a szabad piacon értékesíteni. 

I.3. Lakossági fogyasztókkal, felhasználókkal kapcsolatos jogok és 
kötelezettségek 

Az Engedélyes (amennyiben jogszabály alapján Üzletszabályzatot kell 
készítenie) köteles az Üzletszabályzatát a vevői számára hiánytalanul 
rendelkezésre bocsátani és (a mindenkor hatályos szöveget) honlapján 
hozzáférhetővé tenni. 

I.4. A villamos energia termelői tevékenység folytatásához szükséges 
eszközök, azok fenntartása 

I.4.1. Az Engedélyes villamos energia termelői tevékenységének végzéséhez az 
Engedély 4. számú mellékletében felsorolt termelőegységek 
elengedhetetlenül szükségesek, és azokkal az Engedélyesnek az Engedély 
érvényességi időtartama alatt folyamatosan rendelkeznie kell. 

I.4.2. Az Engedélyes a villamosenergia-rendszer együttműködése és a közcélú 
hálózatokhoz való hozzáférés biztosítása érdekében köteles valamennyi 
Termelői Eszközre vonatkozóan a karbantartási, javítási, felújítási munkákat, 
fejlesztéseket időben elvégezni, valamint gondoskodni a szükséges 
készletekről és tartozékokról, és az erőmű terv szerinti üzemeltetéséhez 
szükséges egyéb műszaki feltételeket biztosítani. 

I.4.3. Ha a jelen pontban hivatkozott eszközökkel való rendelkezés a jelen pont 
szabályaival összhangban történik, az nem jelenti azt, hogy az Engedélyes ne 
lenne köteles az Engedélyköteles Tevékenység más személlyel történő 
végzésének I.7. pontbeli szabályainak is megfelelni. 

I.5. Mérési adatgyűjtő rendszerek, távközlési hálózat használat 

I.5.1. Az Engedélyes köteles a jelen pontban hivatkozott mérési adatgyűjtő 
rendszerek, távközlési hálózati rendszer karbantartási, javítási, felújítási 
munkáit, valamint fejlesztését időben elvégezni. Az Engedélyes köteles a 
mérési adatgyűjtő rendszerekre és a távközlési hálózat használatára az 
átviteli rendszerirányítóval kötendő szerződések megkötésére irányuló 
tárgyalások, ajánlat elfogadása, valamint a szerződéskötéshez szükséges 
feltételek kialakítása során jóhiszeműen eljárni úgy, hogy magatartása segítse 
elő a villamosenergia-rendszer üzembiztonságát, az ellátás biztonságát, a 
legkisebb költség elvének érvényesítését.  

I.5.2. Az Engedélyes jogosult az elszámolási méréshez szükséges, más 
engedélyesek tulajdonában álló eszközök használatára, ha erre vonatkozóan 
a felek között megállapodás jön létre. A használati jogosultság a megbízható 
és valós adatgyűjtéshez szükséges mértékű (beleértve ésszerű 
tartalékkapacitást is) kapacitás tekintetében áll fenn.  
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I.5.3. A távközlési rendszerek és a mérési adatgyűjtő rendszerek használatával 
összefüggő szerződések megkötése és teljesítése során biztosítani kell: 

a) a távközlési rendszerek és a mérési adatgyűjtő rendszerek 
működésének biztonságát; 

b) a távközlési rendszerek, és a mérési adatgyűjtő rendszerekhez az 
átviteli rendszerirányító és az általa megbízott személy(ek) 
hozzáférését; 

c) a távközlési rendszerekben, és a mérési adatgyűjtő rendszerekben 
tárolt, illetve továbbított adatok eredetiségének, változatlanságának 
fenntartását, továbbá olyan kezelését, hogy azokhoz jogosulatlan 
személyek ne férhessenek hozzá. 

I.6. Minőségbiztosítási rendszer 

A 20 MW és azt meghaladó beépített teljesítménnyel rendelkező Engedélyes 
a villamos energia termelői tevékenység valamennyi elemére vonatkozó, 
független minőségtanúsító szervezet által ellenőrzött minőségbiztosítási 
rendszert köteles létrehozni és működtetni az üzembe helyezést követő 6 
hónapon belül. E rendszernek biztosítania kell a jelen Engedélyben foglalt 
tevékenységre irányadó jogszabályok, és egyéb előírások betartásának az 
ellenőrzését és ellenőrizhetőségét. 

I.7. Egyéb tevékenységek  

Az Engedélyes villamosenergia-termelés körébe nem tartozó tevékenysége 
nem veszélyeztetheti az Engedélyes villamos energia termelői 
tevékenységének végzését. 

I.8. Egyéb jogok és kötelességek 

I.8.1. Az Engedélyes köteles mérlegkört alakítani, vagy valamely mérlegkörhöz 
csatlakozni. Ha egyik mérlegkörhöz sem csatlakozik, egyszemélyes 
mérlegkörnek minősülhet az erre vonatkozó szabályok szerint (jogszabályok, 
Hivatal határozatai, ellátási szabályzatok). Ebben az esetben az Engedélyes 
az egyszemélyes mérlegkör felelőse 

I.8.2. A mérlegkör-felelősi feladatokat az Engedélyes a jogszabályokban, az 
Engedélyben, a villamosenergia-ellátási szabályzatokban, az 
Üzletszabályzatában és a létrejött szerződésben foglaltak szerint köteles 
ellátni. 

I.8.3. Az Engedélyes az Európai Parlament és Tanács villamos energia határokon 
keresztül történő kereskedelme esetén alkalmazandó hálózati hozzáférési 
feltételekről és az 1228/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 
714/2009/EK Rendeletben (2009. július 13.) foglaltak végrehajtása érdekében 
köteles együttműködni – az erőművi adatok publikálása céljából – az átviteli 
rendszerirányítóval. 
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I.9. Adatszolgáltatási és információadási kötelezettség 

I.9.1. A villamosenergia-termelés folyamatosságának, biztonságának és előírt 
színvonalának fenntartása, a jelen Engedély, a VET és a vonatkozó 
jogszabályokban foglaltak betartásának ellenőrzése érdekében, a Hivatal 
jogosult ellenőrizni az Engedélyes tevékenységével és üzletmenetével 
összefüggő valamennyi adatot, nyilvántartást és dokumentumot - beleértve az 
üzleti titkot tartalmazó információt is -, jogosult ezekről másolatot és kivonatot 
készíteni, valamint egyedi felhívás alapján információt, adatot kérni. 

I.9.2. Az Engedélyes a VET, a VET Vhr., a vonatkozó jogszabályok és a Hivatal 
határozatai, illetve egyedi felhívása alapján köteles esetenként és 
rendszeresen a Hivatal által előírt formában, csoportosításban és módon 
(írásban, elektronikusan, adathordozón vagy egyéb módon) határidőre 
információt, adatot szolgáltatni. 

I.9.3. Az Engedélyes a többi engedélyessel és rendszerhasználóval szemben 
fennálló adatszolgáltatási és információadási kötelezettségének a 
jogszabályokban és a villamosenergia-ellátási szabályzatokban 
meghatározottak szerint köteles eleget tenni. 

I.9.4. Az Engedélyes által teljesített adatszolgáltatások nem mentesítik az 
Engedélyest a jogszabályokban előírt egyéb kötelezettségek teljesítése alól. 

I.10. Tevékenységek szétválasztása, könyvelése, egyenlő bánásmód elve 

I.10.1. Amennyiben az Engedélyes a villamosenergia-termelésen kívül más 
villamosenergia-ipari engedélyköteles tevékenységet is folytat, akkor az 
Engedélyes köteles eszközeit és forrásait, bevételeit és ráfordításait 
Engedélyköteles Tevékenységenként, illetve nem Engedélyköteles 
Tevékenységei vonatkozásában az irányadó jogszabályok rendelkezései 
szerint, a VET Vhr. 20. számú mellékletében megfogalmazott 
követelményeknek megfelelően belső számvitelében elkülöníteni, könyvelni, 
illetve nyomon követhetővé tenni. 

I.10.2. A versenysemlegesség, a hátrányos megkülönböztetés tilalma, az 
üzembiztonság, az ellátás biztonsága, a felhasználók védelme, valamint a 
legkisebb költség elvének érvényesülése érdekében az Engedélyes 
Engedélyköteles Tevékenysége körében köteles biztosítani, hogy: 

a) az azonos típusú engedélyesek és rendszerhasználók részéről azonos, 
diszkriminációmentes szolgáltatásban és azonos bánásmódban 
részesüljenek; 

b) az azonos típusú engedélyesek és rendszerhasználók részéről csak és 
kizárólag ugyanazon adatokhoz, információkhoz férhessenek hozzá, 

c) kapcsolt vállalkozása sem közvetlenül, sem közvetve ne részesüljön, és 
ne részesülhessen előnyben. 

I.11. Környezetvédelmi kötelezettségek betartása 

Az Engedélyes a létesítés és működés során köteles fokozott figyelmet 
fordítani a környezetvédelmi kötelezettségek betartására. 
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I.12. Az Engedély módosítása 

I.12.1. A Hivatal az Engedélyt a VET, a VET Vhr. rendelkezései alapján és egyéb, a 
jogszabályokban meghatározott esetekben és feltételekkel az Engedélyes 
írásbeli kérelmére, vagy hivatalból módosíthatja. 

I.12.2. A teljesítménynövelés, bővítés megvalósulása után az Engedélyes a 
próbaüzem záró jegyzőkönyvének keltét követő 30 napon belül köteles 
kérelmezni a működési Engedélye módosítását. 

I.12.3. Az Engedély mellékleteiben nyilvántartott adatokban bekövetkezett változások 
esetén, a változás bekövetkeztétől számított 30 napon belül az Engedélyes 
köteles kérelmezni az Engedély módosítását [a módosításokat jelölő 
korrektúrázott formában papírra nyomtatva és elektronikus úton (pl. e-mail, 
CD) is meg kell küldeni]. 

I.13. Jogkövetkezmények az Engedély feltételeinek be nem tartása esetén 

I.13.1. Amennyiben az Engedélyes jogszabályban, Engedélyben, a Hivatal által 
kiadott más határozataiban, továbbá a villamosenergia-ellátási 
szabályzatokban, az üzletszabályzatban meghatározott kötelezettségét 
megszegi, úgy a Hivatal a jogszabályokban meghatározott 
jogkövetkezményeket alkalmazhatja. 

I.13.2. Az I.13.1. 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. 

I.14. Az Engedély visszavonása 

A Hivatal az Engedélyt a jogszabályokban meghatározott esetekben 
visszavonhatja. 

I.15. Jogok, kötelezettségek jogszabályok és egyéb előírások betartása 

I.15.1. Az Engedélyes az Érvényességi Idő alatt mindenkor köteles betartani a 
hatályos jogszabályi rendelkezéseken kívül 

a) a jelen Engedélyt; 
b) a Hivatal rá vonatkozó határozatait; 
c) a Hivatal által kiadott irányelveket; 
d) minden rá vonatkozó műszaki és biztonsági előírást; 
e) a villamosenergia-ellátási szabályzatokat; 
f) az átviteli rendszerirányító utasításait. 
 

I.15.2. Az Engedélyes különösen köteles betartani az I.15.1. pontban foglaltak 
általános érvényének korlátozása nélkül a villamosenergia-rendszer jelentős 
zavara és a villamosenergia-ellátási válsághelyzet esetén szükséges 
intézkedésekre vonatkozó jogszabály(ok) korlátozásra és szünetelésre 
vonatkozó előírásait, az illetékes miniszter, a Hivatal, vagy más által ezen 
jogszabály(ok) alapján közzétett bármely rendelkezést, továbbá valamennyi a 
szükségállapotra vonatkozó jogszabályi előírást. 



 

MAGYAR ENERGETIKAI ÉS  
KÖZMŰ-SZABÁLYOZÁSI HIVATAL  
HATÁROZATSZÁM: 10312/2018 

KISERŐMŰVI ÖSSZEVONT 

ENGEDÉLY 
 

CELLHŐ KFT. 
CELLDÖMÖLKI GÁZMOTOROS 

KISERŐMŰ 
 

 

 

AZ EGYBEFOGLALT OKIRAT  
32 OLDALBÓL ÁLL. 9 2018. szeptember 

 

 

I.16. Értesítési rendelkezések 

I.16.1. Az Engedélyes értesítési címe 

Név: CELLHŐ Kft. 
Cím: 2040 Budaörs, Szabadság út 301. 
Telefon: 06-23-806-152 
Telefax:  
E-mail: cellho-cegkapu@veolia.com 

I.16.2. Az Engedélyes megváltoztathatja az értesítési címét, azonban erről a Hivatalt 
haladéktalanul értesíteni köteles. Az értesítési cím megváltozása nem igényli 
az Engedély módosítását. 

I.17. Díjak 

Az Engedélyes 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 (a továbbiakban: Díjrendelet) 1. mellékletének B) 4. 
pontja (500 eFt, azaz, ötszázezer Ft) és B) 65. pontja (200 eFt, azaz, 
kettőszázezer Ft) szerinti igazgatási szolgáltatási díjat megfizette. 

A Hivatalnak egyéb eljárási költségről nem kellett rendelkeznie, mert az 
eljárás során ilyen költség nem merült fel.  
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I.18. Mellékletek 

A jelen Engedély következő mellékletei az Engedély elválaszthatatlan részét 
képezik: 

1. számú melléklet A Hivatalnak benyújtandó dokumentumok 

2. számú melléklet Az erőmű elsődleges energiaforrása és a beruházás 
adatai 

3. számú melléklet Az Engedélyes és az Engedély tárgyát képező erőmű 
összefoglaló adatai 

4. számú melléklet A termelőegységek adatai 

5. számú melléklet Villamos energia csatlakozási pont(ok) és mérési 
pont(ok), az Engedélyes és a hálózati engedélyes 
között 

6. számú melléklet Az erőművi alállomás adatai és tulajdonviszonya 

II. Jogorvoslat 

A közigazgatási ügyekben eljáró bíróság – az ügy érdemére ki nem ható eljárási 
szabály megsértésének kivételével – jogszabálysértés megállapítása esetén a 
közigazgatási döntést – törvényben meghatározott kivételekkel – megváltoztatja, 
megsemmisíti, vagy hatályon kívül helyezi; szükség esetén a közigazgatási döntés 
megsemmisítése vagy hatályon kívül helyezése mellett a közigazgatási szervet új 
eljárásra kötelezi; illetve a közigazgatási szervet marasztalja. 

 

III. Az Engedély időbeli hatálya és vegyes rendelkezések 

a) Jelen Engedély 2043. április 27-ig hatályos. 
b) A Hivatal intézkedik a véglegessé vált határozatnak a Hivatal honlapján 

történő közhírré tételéről. 
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INDOKOLÁS 
 
 

Az Engedélyes 2018. július 24-én érkeztetett [VFEO-6110/1/2018.] beadványában 
kiserőművi összevont engedélyt kért a Celldömölki gázmotoros kiserőmű vonatkozásában.  

A Hivatal a 2018. szeptember 10-én kelt végzésében [VFEO-6110/3/2018.] hiánypótlásra 
hívta fel az Engedélyest.  

Az Engedélyes 2018. szeptember 17-én érkeztetett levelében [VFEO-6110/4/2018.] adta 
meg válaszát. 

 

ad 1. 

A Hivatal a kérelmet és a kérelemhez szükséges iratokat megvizsgálta, és megállapította, 
hogy az megfelel a VET-ben és a vonatkozó jogszabályokban foglalt követelményeknek, 
ezért a rendelkező részben foglaltak szerint határozott. 

 

ad 2. 

Az Engedélyes kérelmezte az üzletszabályzat-készítési kötelezettség alóli felmentését arra 
hivatkozással, hogy a VET 72.§ (5) bekezdése alapján e kötelezettség alól mentesítés 
kérhető abban az esetben, amennyiben kizárólag engedélyesnek, vagy egy felhasználónak 
értékesít villamos energiát, és a felhasználóval, vagy az engedélyessel kötött szerződés 
megfelel a VET-ben és a felhatalmazása alapján kiadott jogszabályokban, a villamosenergia-
ellátási szabályzatokban, valamint a Hivatal határozataiban foglalt feltételeknek. 

E határozatot a Hivatal a VET 159. § (1) bekezdés 1. pontjában foglalt hatáskörében eljárva 
adta ki. 

E határozat a VET 74. § (1) bekezdés a) pontjában, 75. § (1) bekezdésében, 80. §-ában, 91. 
§ (5) bekezdésében, a VET Vhr. 51. § (5) bekezdésében, 62. §-ában, a Díjrendelet 1. 
melléklet B) 4. pontja és B) 65. pontjában foglalt rendelkezéseken alapul. 

Az eljárási költségről az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a 
továbbiakban: Ákr.) 81. § (1) bekezdése valamint 129. § (1) bekezdése alapján kellett 
rendelkezni.  

A véglegessé vált határozatnak a Hivatal honlapján történő közhírré tételét a Hivatal a VET 
168. § (6) bekezdése alapján rendelte el. 
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1. számú melléklet 

a CELLHŐ Kft. Celldömölki gázmotoros kiserőmű Engedélyéhez 
 

A Hivatalnak benyújtandó dokumentumok 

 

A Kereskedelmi üzem megkezdését követő 30 napon belül benyújtandó 
dokumentumok, adatok felsorolása: 

 

1. Jelen Engedély mellékleteiben szereplő adatok, amennyiben az engedély 
kiadása óta megváltoztak. 
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2. számú melléklet 

a CELLHŐ Kft. Celldömölki gázmotoros kiserőmű Engedélyéhez 
 

 

Az erőmű elsődleges energiaforrása és a beruházás adatai 

 

 

3. 
Felhasználni 
tervezett/Felhasznált 
energiahordozó adatai 

 
 

3.1 Megnevezése  Földgáz 

3.2 Származási helye  - 

3.3 Tervezett felhasználás TJ/év 5,26 

 

4. Beruházás adatai   

4.1. Beruházás kezdete   

4.2 Kivitelezés tervezett határideje   

4.3. 
Kereskedelmi üzem tervezett 
kezdete 
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3. számú melléklet 

a CELLHŐ Kft. Celldömölki gázmotoros kiserőmű Engedélyéhez 
 

Az Engedélyes és az Engedély tárgyát képező erőmű összefoglaló adatai 

 

JEL Szám MEGNEVEZÉS 
Mérték 
egység 

ADATOK 

a)  Az Engedélyes adatai   

 1 Neve  CELLHŐ Kft. 

 2 Székhelye  
2040 Budaörs, Szabadság út 

301. 

 3 Saját tüzelőanyag termelő(i)  nem 

 4 Cégjegyzék száma  13-09-194285 

 5 Társasági szerződés kelte  2018.06.05. 

 6 Cégforma  Korlátolt Felelősségű Társaság 

 7 Adó száma  26375762-2-13 

 8 Alaptőkéje az Engedély kiadásakor M Ft 10 

 9 
Befektetett eszközök könyv szerinti nettó 
értéke a kereskedelmi üzem 
megkezdésekor 

M Ft  

 10 Tevékenységi kör   

 10,1   Főtevékenység  Villamosenergia-termelés 

 10,2   Kapcsolódó tevékenységek:   

 10,21      Hőtermelés   van 

 10,22      Bányászat  nincs 

f)  
A működési Engedély időbeli 
érvényessége 

dátum 2043.04.27. 

g)  Erőmű adatai   

 1 Az erőmű   

 11   Neve  
Celldömölki gázmotoros 

kiserőmű 

 12   Telephelye  
9500 Celldömölk, Dr. Géfin tér 

2. 

 2 Az erőmű műszaki adatai   

 21 Teljesítőképessége   

 21,1    Beépített teljesítőképessége MW  0,78 

 21,2    Rendelkezésre álló nettó telj. képessége MW  0,77 
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 21,3          TITki  MW  0,75 

 21,4    Önfogyasztása MW 0,01 

 3 Rendeltetése  
Kapcsolt hő-és villamos 

energia termelés 

 4.1 Technológiája  
Gázmotoros kapcsolt hő- és 

villamos energia termelés 

 4.2 Elsődleges energiahordozó  földgáz 

 5 Az erőmű műszaki felépítése   

 6 Főberendezései   

 6,1    Kazánok db  

 6,2    Turbinák db  

 6,3    Generátorok  db 1 

 6,4    Főtranszformátorok db 1 

  Gázmotorok db 1 

 6,5 Erőművi nagyfeszültségű állomás   

 6,51    Alállomás van/nincs nincs 

 6,52    Mezők száma  db  

 6,53    Feszültség kV  

 6,6 Energiahordozó kapacitások   

 6,61    Széntároló et  

 6,62    Olaj tároló kapacitás összesen em
3
  

 6,62.1      Fűtőolaj em
3
  

 6,62.2     Tüzelőolaj em
3
  

 6,62.3     Turbinaolaj em
3
  

 6,63     Földgáz fogadás gNm
3
/ó 225 

  Biomassza et  

 7 Menetrend tartási készség   

 7,1   Terhelés változási sebesség MW/perc 0,1 

 7,2   Szabályozási tartomány (RT %) 50 -100 

 8 
A maximális teljesítményhez tartozó 
légköri kibocsátás értékek – 
gázturbinánként / gázmotorokként: 

  

 8,1    Szilárd anyag kibocsátás (korom) 
Bacharach 

szám 
 

 8,2    SO2 kibocsátás  mg/Nm
3
  

 8,3    NOx kibocsátás  mg/Nm
3
 407 

 8,4    CO kibocsátás  mg/Nm
3
 419 
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 8,5    CO2 kibocsátás  mg/Nm
3
 184 121 

 9 Villamos energia átadási helyek  

A Celldömölk 120/20 kV-os tr. 
állomásból kicsatlakozó 20 kV-
os kábel Vasvári u. VHTR és 

Ifjúság tér 1 VHTR közötti 
felhasításba telepített 20 kV-os 

kapcsoló berendezés. 

  10 Az erőmű(rész) maradó élettartama dátum 2043.04.27. 
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4. számú melléklet 

a CELLHŐ Kft. Celldömölki gázmotoros kiserőmű Engedélyéhez 
 

Az alapvető eszközök adatai 
 

 

3. GÁZMOTOR(OK) 

 Helyszám  1 

 Típus  Mért.e.   

 Gyártó    Caterpillar 

 Típus   G 3512 LE 

 Tüzelőanyag   földgáz 

 Névleges villamos teljesítmény  MW 0,77 

 Névleges hőteljesítmény  MW 0,98  

Hőcserélők teljesítménye   

-keverék hűtő MW 0,06 

- olaj hűtő MW 0,01 

- motor hűtő MW 0,36 

- kipufogógáz hűtő MW 0,55 

 Összes kinyerhető teljesítmény  MW 1,75  

 Villamos hatásfok névleges 
teljesítménynél 

 % 39,7 

 Termikus hatásfok névleges 
teljesítménynél 

 % 43,5  

 Eredő hatásfok névleges teljesítménynél  % 83,2  

Kilépő víz hőmérséklet °C 90 

Átáramló vízmennyiség m
3
/h 42 

 Hengerek száma  db 16 

 Üzembe helyezési időpont  dátum 2003.07.02. 

Rekonstrukció időpontja  dátum  

 Maradó élettartam  dátum 2043.04.27. 
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5. GENERÁTOR(OK) 

 Helyszám 1 

 Típus  Mért.e. SR4B 695A 

Gyártó   Caterpillar 

Teljesítmény  MVA  0,77 

Feszültség  kV 0,4 

Üzembe helyezési időpont  dátum 2003.07.02. 

Rekonstrukció időpontja  dátum  

Maradó élettartam  dátum 2043.04.27. 

 

6. ERŐMŰVI HÁLÓZATI EGYSÉGEK 

6.1. Főtranszformátor(ok) 

 Helyszám  1 

 Típus  Mért.e. DTE 1600 

Gyártó   ABB 

Teljesítmény  MVA 1,6 

Feszültség  kV 0,4/22 

Üzembe helyezési időpont  dátum 2003.07.02. 

Rekonstrukció időpontja  dátum  

Maradó élettartam  dátum 2043.04.27. 

 
 
 

6.2. Kapcsoló/átalakító állomás adatai 
 

Schneider Electric gyártmányú RM6 típusú, 22 kV-os, öt mezős, egy gyűjtősines 
kapcsolóberendezés. 

 

6.3. Nyomvonalas létesítmények a csatlakozási pontig  

A Caterpillar dugattyús gázmotor által meghajtott 0,4 kV feszültség színtű szinkron 
generátor kapcsairól, egy ABB gyártmányú SACE EMAX típusú (1600 A) szinkron 
kapcsolóhoz (Q01) érkezik a feszültség. A kapcsoló környezetében kerültek 
elhelyezésre a szinkronizáláshoz és teljesítmény méréshez szükséges feszültség 
figyelési pontok és áramváltók. A kapcsoló rendelkezik egy független túl és zárlati áram 
védelemmel. Működtető tekercsek 24 Volt feszültség szintűek, a rugófelhúzó motor 
230 Volt hálózati feszültségről működik. A kapcsoló készülék és a transzformátor 
közötti kábel szakaszba egy kézi működtetésű szakaszoló került beépítésre azzal a 
céllal, hogy karbantartások esetén a szinkronkapcsolót feszültség-mentesíteni 
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lehessen. A szakaszoló közvetlen összeköttetésben áll az ABB gyártmányú DTE 
típusú 22/0,4 kV 1,6 MW teljesítményű transzformátorral (TR1). Melynek primer 
kábeleit a Merlin Gerin gyártmányú középfeszültségű készülék csoport 5-ös számú 
cellája fogadja.  

 

7. ERŐMŰVI HÁZIÜZEM 

 

A segédüzemi ellátás 0,4 kV-os feszültségen történik.  

A segédüzemi berendezések beépített teljesítménye 25 kW. 

Főbb segédüzemi berendezések: szellőztető és hűtő berendezések ventilátorai, 
szivattyúk, szabályozó működtető berendezések. 
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5. számú melléklet 

a CELLHŐ Kft. Celldömölki gázmotoros kiserőmű Engedélyéhez 
 

 

 

Villamos energia átadás-átvételi pont, mérési pont(ok), csatlakozási pont(ok) az 
Engedélyes és a hálózati engedélyes között 

 

1) Csatlakozási pont 

 

A Celldömölk 120/20 kV-os tr. állomásból kicsatlakozó 20 kV-os kábel Vasvári 
u. VHTR és Ifjúság tér 1 VHTR közötti felhasításba telepített 20 kV-os kapcsoló 
berendezés. Tulajdoni határ: a 22 kV-os felhasítás kábelfeje. 

 

 

2)  Mérési pont 

 

Az áram- és feszültség váltók a kiserőmű kapcsoló berendezésének 
mérőcellájában találhatók. 

 

 

3)  Hálózati engedélyes 

 

E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. 
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6. számú melléklet 

a CELLHŐ Kft. Celldömölki gázmotoros kiserőmű Engedélyéhez 
 
 
 
 

Az erőművi alállomás adatai és tulajdonviszonya 

 
 
 

Nincs alállomás. 
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TÁRGY:   TÁVHŐTERMELŐI MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY 

 
 
A Hivatal meghozta az alábbi 

HATÁROZATOT: 

A Hivatal a CELLHŐ Korlátolt Felelősségű Társaság (2040 Budaörs, Szabadság út 
301.; cégjegyzékszám: 13-09-194285; adószám: 26375762-2-13; a továbbiakban: 
Engedélyes, az Engedély kiadásáig: Kérelmező) távhőtermelői működési engedély 
iránti kérelmének helyt ad, és az Engedélyes részére  

Celldömölk 

városát illetően – a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező mellékletében (a 
továbbiakban: Melléklet) megnevezett telephelyen működő berendezésekre – a jelen 
határozatban foglalt feltételekkel  

távhőtermelői működési engedélyt 

 (a továbbiakban, ebben a határozatban: Engedély) ad. 

I. A távhőtermelés általános feltételei  
 
I.1. Az Engedélyes jogai és kötelezettségei 

I.1.1. Az Engedélyes az Engedély alapján a Melléklet „A” táblázatában foglalt 
telephelyeken jogosult és a felhasználói igények szerint köteles a Melléklet „B” 
táblázatában foglalt főberendezésekkel távhőt termelni. Az Engedély át nem 
ruházható.  

I.1.2. Az Engedélyes a távhőtermelő létesítményét az Engedélyben, valamint a 
távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvényben (a továbbiakban: Tszt.), 
illetve a Tszt. végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) kormányrendeletben (a 
továbbiakban: Tszt.-Vhr.) foglaltaknak megfelelően a felhasználói igények 
szerint mindaddig köteles működtetni, amíg az azok alapján meghatározott 
ellátási kötelezettsége fennáll.  
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I.1.3. Amennyiben az Engedélyes távhőtermelése az Engedélyben érintett 
településen nem a saját távhőszolgáltatói tevékenységét szolgálja, a 
távhőszolgáltatás biztonságos és folyamatos ellátása érdekében az érintett 
távhőszolgáltatóval köteles együttműködni. 

I.1.4. A távhőtermelő létesítmény működtetése és fejlesztése a Engedélyes feladata. 
Az Engedélyes köteles a termelőeszközeit 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. 

I.1.5. Az Engedélyes a Melléklet "B" táblázatában felsorolt termelőeszközök bármely 
része, valamint az Engedélyes egyéb termelőeszközeinek lényeges részei felett 
csak a jelen pont előírásaival összhangban rendelkezhet. 

I.1.5.1. Az Engedélyes köteles írásban tájékoztatni a Hivatalt azon szándékáról, 
hogy az I.1.5. pont  szerinti termelőeszközök bármely része felett 
rendelkezni kíván, legalább 3 hónappal annak tervezett időpontja előtt. A 
tájékoztatásnak tartalmaznia kell az érintett termelőeszközök részletes 
leírását. Az Engedélyes ezt követően is köteles minden olyan információt 
megadni, amelyet a Hivatal a rendelkezés tervezett körülményeire, a 
termelőeszközökre és annak a személynek a szándékaira vonatkozóan 
kér, akinek a javára az Engedélyes a termelőeszközök felett rendelkezni 
kíván. Ha az Engedélyes a termelőeszközök egésze felett kíván 
rendelkezni, a Hivatal ezt a Tszt.12. §-a és 20. §-a szerint bírálja el.  

I.1.5.2. Kizárólag a jelen I.1.5. pont szempontjából, a termelőeszközök bármely 
eleme a termelőeszközök "lényeges részének" tekintendő, ha az ilyen 
elem hiánya kedvezőtlenül befolyásolná vagy befolyásolhatná a távhő 
termelés biztonságát, zavartalanságát, minőségét, folyamatosságát, 
költségét vagy színvonalát. 

I.1.6. 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 
telephelyenként lebontva konkrétan megjelölni a kiszervezéssel érintett 
tevékenységek körét. Az Engedélyes a más személy által végzett 
tevékenységért úgy felel, mintha azt maga végezte volna.  

I.1.7. Az Engedélyes köteles olyan áttekinthető elszámolási, könyvelési, nyilvántartási 
rendszert vezetni, melyben a távhőtermelő tevékenysége más tevékenységtől 
elkülöníthető és nyomon követhető. 

I.1.8. Az Engedélyes köteles a Hivatal részére rendszeresen, illetve esetenként 
információkat és adatokat szolgáltatni, amelyek körét, formáját és az 
adatszolgáltatás határidejét a Hivatal határozza meg. Az Engedélyes a Hivatal 
által kiadott adatrendeletben meghatározott bejelentéseket a tevékenységének 
megkezdésekor köteles, az adatrendeletben megadottak szerint a Hivatal felé 
megtenni. 

I.1.9. Az Engedélyes köteles a felhasználói kört érintő, az ellátás folyamatosságát, 
valamint biztonságát alapvetően befolyásoló cselekményről (amelyben, vagy 
amelynek következményeként bekövetkező későbbi zavar a távhőellátás 



MAGYAR ENERGETIKAI ÉS 
KÖZMŰ-SZABÁLYOZÁSI HIVATAL 

HATÁROZATSZÁM: 10321/2018 

TÁVHŐTERMELŐI MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY  
 

CELLHŐ KFT. 
CELLDÖMÖLKI GÁZMOTOROS 

KISERŐMŰ 

 

 

AZ EGYBEFOGLALT OKIRAT  
32 OLDALBÓL ÁLL. 24 2018. szeptember 

 

 

biztonságát és folyamatosságát veszélyeztetheti) a Hivatalt előzetesen 
tájékoztatni legalább 45 nappal annak tervezett bekövetkeztét megelőzően. 

Az Engedélyes köteles a fogyasztói kört érintő, az ellátás folyamatosságát, 
valamint biztonságát alapvetően befolyásoló, veszélyeztető eseményről a 
Hivatalt felszólítás nélkül és haladéktalanul tájékoztatni, valamint az ellátás 
biztonságát súlyosan sértő esemény bekövetkeztétől számított 15 napon belül 
írásban az eseményt leíró és értékelő jelentést tenni. 

I.1.10. 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. 

I.1.11. Az Engedélyes köteles az Engedély tartalmát érintő bármely változáshoz, annak 
bekövetkezésétől számított 30 napon belül a Hivataltól az Engedély 
módosítását kérni. 

I.1.12. A távhőtermelő létesítmény távhőtermelésének tervezett megszüntetése előtt 
legalább egy évvel az Engedélyes köteles a megszüntetésre engedélyt kérni a 
Hivataltól, az érintett önkormányzat egyidejű értesítésével. 

I.1.13. Az Engedélyes a Tszt.-ben, és az annak felhatalmazása alapján kiadott 
jogszabályokban, valamint az Engedélyben foglaltak szerint végezheti 
tevékenységét, gyakorolhat jogokat és terhelik kötelezettségek. Az 
Engedélyben meghatározott kötelezettségek nem érintik az Engedélyes 
jogszabályokban meghatározott egyéb kötelezettségeit. 

I.2. Környezetvédelmi feltételek és garanciális kötelezettségek 

Az Engedélyes köteles betartani a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi 
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-, 
valamint veszélyes-, nem veszélyes- és települési hulladék-kezelési kötelezettségeit, 
továbbá az azok teljesítését szolgáló pénzügyi fedezet meglétére, képzésére 
vonatkozó szabályokat.  

I.3. A vonatkozó jogszabályokban és az Engedélyben előírt követelmények 
ellenőrzése 

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

I.4. Jogkövetkezmények az előírt követelmények be nem tartása esetén 

A Tszt.-ben és a Tszt. felhatalmazása alapján kiadott jogszabályokban, valamint az 
Engedélyben foglalt előírások és kötelezettségek 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.  
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I.5. Melléklet 

A Melléklet az Engedély rendelkező részének elválaszthatatlan részét képezi. A 
Melléklet a következő táblázatokat tartalmazza: 

  „A”: A/I. Az Engedélyes főbb adatai 

A/II. A távhőtermelő létesítmények (telephelyek) főbb adatai 

 „B”: Az Engedélyes hőtermelő eszközeinek főbb adatai 

I.6. Költségek, Díjak  

I.6.1. A Hivatalnak igazgatási szolgáltatási díj megtérítéséről nem kellett döntenie, 
mert az Engedélyes az eljárás során azt lerótta.  

I.6.2. A Hivatalnak egyéb eljárási költség megtérítéséről nem kellett döntenie, mert az 
eljárás során ilyen költség nem merült fel. 

I.6.3. Az Engedélyes a Tszt. 5. § (2) bekezdésben meghatározott mértékű felügyeleti 
díjat köteles a Hivatal részére – 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 rendeletben (a továbbiakban: Díjrendelet) előírtak 
figyelembevételével – megfizetni. 

II. Az Engedély időbeli hatálya 

Az Engedély határozatlan ideig hatályos. 

INDOKOLÁS 

Előzmények 

A Kérelmező a 2018. augusztus 02-án érkeztetett beadványában távhőszolgáltatói és 
távhőtermelői működési engedély iránti kérelmet nyújtott be a Hivatalhoz, tekintettel 
arra, hogy a Celldömölk Város Önkormányzatával megkötött koncessziós szerződés 
értelmében a Kérelmező jogosult távhőtermelést és távhőszolgáltatást végezni 
Celldömölk településen, mint koncessziós társaság. 

A Kérelmező a beadványához csatolta a Tszt.-Vhr. szerint előírt dokumentumokat és 
az igazgatási szolgáltatási díj megfizetéséről szóló igazolást. 

A Cellenergo Kft.-nek a Celldömölki gázmotoros kiserőműre 105/2012 
határozatszámon kiadott távhőtermelői működési engedélye a jelen engedély 
kiadásával egyidejűleg visszavonásra kerül. 

Megállapítások 

A Hivatal a kérelmet, valamint a kérelemhez csatolt iratokat megvizsgálta, és 
megállapította, hogy azok formailag és tartalmilag megfelelnek a Tszt.-ben, valamint a 
Tszt.-Vhr.-ben előírt követelményeknek. 
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A Kérelmező kérelme szerinti távhőtermelői tevékenység 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 kiadásáról – a vonatkozó 
jogszabályoknak megfelelően – a rendelkező részben foglaltak szerint határozott. 

E határozatot a Hivatal a Tszt. 4. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt hatáskörében 
eljárva adta ki. E határozat a Tszt. 14. és 15. §-ában, valamint a Tszt.-Vhr. 4. és 6. §-
ában foglalt rendelkezéseken alapul. 

Az eljárási költségről a Hivatal az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 

CL. törvény 81. § (1) bekezdése alapján rendelkezett. 

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékéről a Díjrendelet C. táblázata 9. sor b) pontja 
rendelkezik. 
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Melléklet 

„A” 

A/I. Az Engedélyes főbb adatai 

Szám Megnevezés 
Mérték-
egység 

Adatok 

1. 
Gazdálkodó szervezet 
(Engedélyes) cégneve  

CELLHŐ Korlátolt 
Felelősségű Társaság 

2. Rövid neve 
 

CELLHŐ Kft. 

3. Székhelye 
 

2040 Budaörs, 

Szabadság út 301. 

4. Cégjegyzék száma 
 

13-09-194285 

5. 
Alapítási okiratának 
kelte 

dátum 2018.07.10. 

6. Cégformája 
 

Korlátolt Felelősségű 
Társaság 

7. Adószáma 
 

26375762-2-13 

8. Jegyzett tőkéje MFt 10 

9. 
Tárgyi eszközeinek 
bekerülési értéke az 
Engedély kiadásakor* 

MFt 0 

10. Tevékenységi kör 
  

11.         Főtevékenység 
 

3511’ 08 villamosenergia-
termelés 

12. 
        Kapcsolódó 
tevékenységek  

3530’ 08 Gőzellátás, 
melegvízellátás  

13. 

Az Engedélyesnek az 
Engedélyben szereplő 
összes beépített 
villamos teljesítménye* 

MW 0,78 

14. 

Az Engedélyesnek az 
Engedélyben szereplő 
összes beépített 
hőteljesítménye* 

MW 5,04 

* a jelen Engedély vonatkozásában 
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A/II. A távhőtermelő létesítmények (telephelyek) főbb adatai 

a) Telephely 

Szám Megnevezés 
Mérték-
egység 

Adatok 

1. Telephely neve - Dr. Géfin téri fűtőmű 

2. Telephely címe - 
9500 Celldömölk, 

Dr. Géfin Lajos tér 2. 

3. Beépített villamos teljesítmény MW 0,78 

4. 
Rendelkezésre álló villamos 
teljesítőképesség 

MW 0,78 

5. 
Értékesítésre tervezett villamos 
energia éves mennyisége 

MWh 508,3 

6. Beépített (névleges) hőteljesítmény MW 3,88 

7. 
Rendelkezésre álló 
hőteljesítőképesség 

MW 3,88 

8. 
Termelni tervezett hőenergia éves 
mennyisége  

GJ/év 21 731 

9. 
Értékesítésre termelt hőenergia 
vásárlójának (pl. szolgáltató) 

- 
saját távhőszolgáltatási célra 
termel 

10. Neve - - 

11. Címe - - 

12. Lekötött hőteljesítmény MW - 

13. Vásárolni tervezett mennyiség GJ/év - 

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

- távhő célú 

15. 
Energiahordozó (tüzelőanyag) 
megnevezése 

- földgáz 

16. 
Energiahordozó vételezési és 
beszerzési módja 

- szabad piac, elosztó hálózat 

17. Az üzembehelyezés időpontja Dátum 2001.01.15. 
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b) Telephely 

Szám Megnevezés 
Mérték

-
egység 

Adatok 

1. Telephely neve - Kossuth Lajos utcai kazánház 

2. Telephely címe - 
9500 Celldömölk, 

Kossuth Lajos u. 18. 

3. Beépített villamos teljesítmény MW 0 

4. 
Rendelkezésre álló villamos 
teljesítőképesség 

MW 0 

5. 
Értékesítésre tervezett villamos 
energia éves mennyisége 

MWh 0 

6. Beépített (névleges) hőteljesítmény MW 1,16 

7. 
Rendelkezésre álló 
hőteljesítőképesség 

MW 1,16 

8. 
Termelni tervezett hőenergia éves 
mennyisége  

GJ/év 300 

9. 
Értékesítésre termelt hőenergia 
vásárlójának (pl. szolgáltató) 

- 
saját távhőszolgáltatási célra 
termel 

10. Neve - -. 

11. Címe - - 

12. Lekötött hőteljesítmény MW - 

13. Vásárolni tervezett mennyiség GJ/év - 

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

- távhő  

15. 
Energiahordozó (tüzelőanyag) 
megnevezése 

- földgáz 

16. 
Energiahordozó vételezési és 
beszerzési módja 

- szabad piac, elosztó hálózat 

17. Az üzembehelyezés időpontja Dátum 1980. 
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„B” 

Az Engedélyes hőtermelő eszközeinek főbb adatai 

a) Telephely megnevezése: Dr. Géfin téri fűtőmű 

Melegvíz kazánok 

Megnevezés Mért. e. Adatok 

Helyszám*   1 2 

Gyártó   Gulliot Industrie Gulliot Industrie 

Tipus   ST 1450 ST 1450 

Névleges teljesítmény MW 1,45 1,45 

Keringtetett névleges tömegáram t/h 62 62 

Belépő víz névleges hőmérséklete °C 70 70 

Kilépő víz névleges hőmérséklete °C 90 90 

Üzembe helyezés időpontja dátum 2001.01.15. 2001.01.15. 

Maradó/tervezett élettartam lejártának 
időpontja 

dátum 2043. 2043. 

Gázmotor 

Megnevezés Mért. e. Adatok 

Helyszám - 1. 

Gyártó - Caterpillar 

Típus - G3512 

Névleges villamos teljesítmény* MW 0,78 

Névleges termikus teljesítmény** MW 0,98 

Villamos hatásfok névleges 
teljesítménynél 

% 39,7 

Termikus hatásfok névleges 
teljesítménynél 

% 43,5 

Eredő hatásfok névleges 
teljesítménynél 

% 83,2 

Üzembe helyezés időpontja dátum 2003.07.02. 

Maradó/tervezett élettartam 
lejártának időpontja 

dátum 2043.04.27. 

*Generátor kapcsokon mérve 

**Füstgáz hőhasznosító kazánnal együtt 



MAGYAR ENERGETIKAI ÉS 
KÖZMŰ-SZABÁLYOZÁSI HIVATAL 

HATÁROZATSZÁM: 10321/2018 

TÁVHŐTERMELŐI MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY  
 

CELLHŐ KFT. 
CELLDÖMÖLKI GÁZMOTOROS 

KISERŐMŰ 

 

 

AZ EGYBEFOGLALT OKIRAT  
32 OLDALBÓL ÁLL. 31 2018. szeptember 

 

 

b) Telephely megnevezése: Kossuth Lajos utcai kazánház 

Melegviz kazán 

Megnevezés Mért.e. Adatok 

Helyszám    1 

Gyártó   
Láng Gépgyár, 

Budapest 

Tipus   YGNIS 

Névleges teljesítmény MW 1,16 

Keringtetett névleges tömegáram t/h 50 

Belépő víz névleges hőmérséklete °C 70 

Kilépő víz névleges hőmérséklete °C 90 

Üzembe helyezés időpontja dátum 1980. 

Maradó/tervezett élettartam lejártának 
időpontja 

dátum 2043. 
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Jogorvoslat  

A jelen egybefoglalt okiratban szereplő 10312/2018, 10321/2018 számú határozatok 
ellen közigazgatási pernek 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.  

A jogorvoslat igénybevételével kapcsolatos tájékoztatás az általános közigazgatási 
rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 81. § (1) bekezdésén 
alapszik. Az Ákr. 116. § (4) bekezdés a) pontja a Hivatal döntésével szemben kizárja a 
fellebbezést, az Ákr. 114. § (1) bekezdése biztosítja a közigazgatási per lehetőségét.  

A perindítás határideje a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a 
továbbiakban: 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. 

Jelen határozat az Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján a közlés napján véglegessé válik. 

 

Budapest, 2018. szeptember 

 
 

dr. Dorkota Lajos 
elnök 

nevében és megbízásából 
 
 
 

Dr. Grabner Péter  
energetikáért felelős elnökhelyettes  

 
 

 

 

 

Kapják:     

CELLHŐ Kft. (KRID: 2637 5762) 
E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. (tájékoztatásul, KRID: 343 728 994) 
MAVIR Zrt. (tájékoztatásul, KRID: 1255 0753) 
Hivatal, Villamosenergia-felügyeleti és Árszabályozási Főosztály 
Hivatal, Távhő- felügyeleti és Árszabályozási Főosztály 
Hivatal, Elemzési és Statisztikai Főosztály (tájékoztatásul) 
Hivatal, Gazdasági Főosztály (tájékoztatásul) 
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