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A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (1054 Budapest BajcsyZsilinszky út 52.; a továbbiakban: Hivatal) meghozta az alábbi
HATÁROZATOT:
I. A Hivatal
az ELMŰ Hálózati Kft. (1132 Budapest, Váci út 72-74.),
az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. (7623 Pécs, Búza tér 8/A.),
az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. (9072 Győr, Kandó Kálmán utca 1113.),
az MVM DÉMÁSZ Áramhálózati Kft. (6724 Szeged, Kossuth Lajos sugárút 6466.),
az MVM ÉMÁSZ Áramhálózati Kft. (3525 Miskolc, Dózsa György utca 13.),
az OPUS TITÁSZ Áramhálózati Zrt. (4024 Debrecen, Kossuth utca 41.),
mint elosztói engedélyeseknek (a továbbiakban: Elosztók) az Elosztói Szabályzat
(a továbbiakban: ESZ) jóváhagyása iránti kérelme alapján a jelen határozat
elválaszthatatlan részét képező ESZ 18. számú módosítását azonnali hatállyal
jóváhagyja.
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II. Az ESZ módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal maradnak
hatályban.
III. Az Elosztók haladéktalanul kötelesek az e határozattal jóváhagyott ESZ-ot, valamint
e határozatot a honlapjukon hozzáférhetővé tenni.
Az Elosztók a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási
szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási és a felügyeleti
díj fizetésének szabályairól szóló 1/2014. (III. 4) MEKH rendelet (a továbbiakban:
MEKH rendelet) 1. melléklet „B” táblázat 61. sora szerinti 1 000 000,-Ft igazgatási
szolgáltatási díjat megfizették.
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 szabályainak megfelelő űrlapon keresztül, amely a következő
helyen érhető el:
https://magyarorszag.hu/szuf_ugyleiras?id=d50be8b3-ae75-446e-8f51aae40fea393b
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 per illetéke
30.000,- Ft, amelynek előzetes megfizetése alól mentesülnek a felek.
A Hivatal intézkedik a határozatnak a Hivatal honlapján történő közzétételéről.
INDOKOLÁS
A Hivatalnál 2022. július 21-én érkeztetett beadványukban az Elosztók kérelmezték az
ESZ 18. számú módosításának jóváhagyását.
A Hivatal az eljárás során a benyújtott módosításokat megvizsgálta, és megállapította,
hogy az ESZ törzsszövegében és az ESZ 6/A. mellékletében („Kiserőművek
elosztóhálózati csatlakozásának műszaki feltételei”) pontosításra, módosításra
kerültek a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: VET)
szerinti, a szabad hálózati kapacitások kiosztására irányuló eljáráshoz kapcsolódó
részletszabályok.
Az Európai Unió által elfogadott „Tiszta energia minden európainak” jogalkotási
csomag (CEP) részét képező jogszabályok – különösen az Európai Parlament és a
Tanács (EU) 2019/944 irányelve (2019. június 5.) a villamos energia belső piacára
vonatkozó közös szabályokról és a 2012/27/EU irányelv módosításáról, valamint az
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Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/943 rendelete (2019. június 5.) a villamos
energia belső piacáról – jelentősen átalakították az energetikai szabályozást. Az EU
rendeletek közvetlenül hatályosulva nem igényeltek implementációt, míg az egyes
irányelvek rendelkezéseit szükséges a hazai viszonyok közé átültetni.
A megváltozott szabályozási környezet új piaci szereplőket definiált, akik a VET
szabályai szerint kötelezően létrehozandó szabályzati bizottságok munkájában is részt
vesznek.
Az ESZ törzsszöveget érintő módosítások:
•

Az ESZ 9.1.1.5.1. pontjában az idősoros elszámolásnak a jelenleg a
Szabályzatban szereplő definíciója nem felelt meg az egységes iparági
értelmezésnek. A módosítás célja az elosztói szabályok ellentmondásának
feloldása és az iparági gyakorlatnak megfelelő egységes szabályozás
alkalmazása.

•

Az ESZ 9.4.2.2. pontjának módosítása egy új 9.4.2.2.4. alpontot iktat be annak
érdekében, hogy a szabályzat szövegéből egyértelműen kiolvasható legyen az,
miszerint a maradékgörbe elszámolása során nemcsak a kereskedelmi
engedélyes, hanem az Elosztói engedélyes is jogosult számlát kiállítani az
időszaki elszámolások során.

•

Az ESZ 17.2. pontja az elosztói szabályzati bizottság jövőbeni összetételére
vonatkozó módosítást tartalmaz annak érdekében, hogy az új piaci szereplők is
érdemben részt vehessenek a bizottság munkájában és a szabályzat
szövegének alakításában.
A módosítás értelmében tehát a bizottság a korábbi 11 helyett 13 tagú lesz,
amelyben szavazati joggal
• 1 fő az átviteli rendszerirányítót,
• 1 fő az elosztó hálózatra csatlakozó kiserőműveket,
• 6 fő az Elosztókat,
• 1 fő a villamosenergia-kereskedőket,
• 1 fő az egyetemes szolgáltatókat,
• 1 fő az aggregátorokat,
• 1 fő a megújuló energiaforrásból villamos energiát termelőket, és
• 1 fő a felhasználókat,
továbbá megfigyelőként
• 1 fő a Hivatalt,
• 1 fő az energiaközösségeket
képviseli.

Az ESZ mellékleteit érintő módosítások:
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•

Az ESZ 6/A. sz. melléklet 9.2. és 9.4. pontjában a javaslat a közzétételi eljárás
új szabályainak első gyakorlati alkalmazása során megfogalmazódott kérdések
kezelésére szolgáló módosítás, amelynek értelmében a közzétételi eljárástól
függetlenül továbbra is benyújthatják igénybejelentésüket azon felhasználók,
amelyek nem időjárásfüggő erőművet, valamint az Üzemi Szabályzat 5.1.9. (J)
bf) pont szerinti időjárásfüggő erőművekre megfogalmazott mentesülési
kritériumokat vállaló erőművet kívánnak létesíteni, és villamos energiát nem
kívánnak betáplálni a közcélú hálózatba.

•

Az ESZ 6/A. sz. melléklet 9.3.4 és 9.4.2. pontjába a megváltozott csatlakozási
eljárásrend gyakorlati alkalmazását segítő szövegpontosítás került.

•

Az ESZ 6/A. sz. melléklet 9.5.2. pontjában a módosítás az elosztóhálózatra
csatlakozni kívánó igénylők által készített csatlakozási tervek átviteli
rendszerirányító által történő jóváhagyását vagy véleményezését pontosítja.

Az ESZ 18. számú módosítása a már hatályos jogszabályokat és az Üzemi Szabályzat
szintén – 2022. április 30-tól – hatályos rendelkezéseit is figyelembe veszi.
A Hivatal a benyújtott ESZ-ot megvizsgálta, és megállapította, hogy az Elosztói
Szabályzati Bizottság által jóváhagyott ESZ megfelel a jogszabályokban foglalt
követelményeknek, szakmai előírásoknak, ezért a Hivatal a rendelkező részben
foglaltak szerint határozott, és a módosított ESZ-ot jóváhagyta.
E határozatot a Hivatal a VET 159. § (1) bekezdés 3. pontjában foglalt hatáskörében
adta ki.
E határozat a VET 69. §-ában és a 70. § (1)-(8) bekezdéseiben, a villamos energiáról
szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: VET Vhr.) 46-48. §-aiban, valamint
a MEKH rendelet 1. melléklet „B” táblázat 61. sorában foglalt rendelkezéseken alapul.
A Hivatal feladat- és hatáskörét a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási
Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény (a továbbiakban: MEKH tv.) 3. § (2) bekezdés
c) pontja, illetékességét a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány
tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 1. § (2) bekezdés
b) pontja és 1. § (3) bekezdés b) pontja, illetve a MEKH tv. 5/D. § (2) bekezdése
határozza meg.
Az eljárási költségről a Hivatal az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi
CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 81. § (1), valamint 129. § (1) bekezdése és a
Rendelet 1. melléklet „B” táblázat 61. sora alapján kellett rendelkezni.
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Az Ákr. 116. § (4) bekezdés a) pontja a Hivatal döntésével szemben kizárja a
fellebbezést. Az Ákr. 112. §-a és a 114. § (1) bekezdése a jelen döntés ellen
közigazgatási per indítását teszi lehetővé. A tárgyalás tartására és az eljáró bíróságra,
a kötelező jogi képviseletre vonatkozó tájékoztatást a Hivatal az Ákr. 81. § (1)
bekezdése és a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a
továbbiakban: Kp.) 77. § (1)-(2) bekezdése, a Kp. 12. § (1) bekezdése, a 13. § (3)
bekezdés a) pont aa) alpontja és a 27. § (1) bekezdés b) pontja alapján adta meg. A
Kp. 39. § (6) bekezdése szerint a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási
cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincsen. 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 a 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 vált határozatnak a Hivatal honlapján történő közzétételét a Hivatal a
VET 168. § (6) bekezdése, valamint a VET Vhr. 118. § (2) bekezdése alapján rendelte
el.
Kelt Budapest, elektronikus bélyegző szerint.

Horváth Péter János
elnök

Mellékletek:
ESZ 18. számú módosítás törzsszöveg
ESZ 18. számú módosítás melléklet
Kapják:
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