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HATÁROZAT SZÁMA:

H 278/2020

TÁRGY: Villamosenergia-rendszer működésére vonatkozó Elosztói Szabályzat 13. számú
módosításának jóváhagyása
A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (1054 Budapest Bajcsy-Zsilinszky út
52.; továbbiakban: Hivatal) meghozta az alábbi
HATÁROZATOT:

I. A Hivatal
az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. 9072 Győr, Kandó Kálmán utca 11-13.,
az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. 7623 Pécs, Búza tér 8/A.,
az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. 4024 Debrecen, Kossuth u. 41.,
az ÉMÁSZ Hálózati Kft. 3525 Miskolc, Dózsa György utca 13.,
az ELMŰ Hálózati Kft. 1132 Budapest, Váci út 72-74.,
az NKM Áramhálózati Kft. 6724 Szeged Kossuth Lajos sgt. 64-66.,
mint elosztói engedélyeseknek (a továbbiakban: Elosztók) az Elosztói Szabályzat
(a továbbiakban: ESZ) jóváhagyása iránti kérelme alapján az ESZ 13. számú módosítását a
II. pontban előírt módosítások figyelembe vételével, az e határozat elválaszthatatlan részét
képező melléklet szerint
jóváhagyja.

A HATÁROZAT 4 OLDALBÓL ÁLL.

1

MAGYAR ENERGETIKAI ÉS
KÖZMŰ-SZABÁLYOZÁSI HIVATAL
HATÁROZATSZÁM: H 278/2020

ELOSZTÓI SZABÁLYZAT
MÓDOSÍTÁSÁNAK JÓVÁHAGYÁSA

E.ON, ELMŰ,
ÉMÁSZ, NKM

II. Az ESZ törzsszövegének a Felhasználó-Változás eljárásrendjét tartalmazó 10. pontjának
szövegezése az Elosztó Szabályzati Bizottság által jóváhagyott, és az Elosztók által
benyújtott beadvány szerint módosul.
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.
melléklete „B” táblázat 61. sora szerinti 1 000 000,- Ft. igazgatási szolgáltatási díjat
megfizették.
A Hivatalnak egyéb eljárási költségről nem kellett rendelkeznie, mert az eljárás során ilyen
költség nem merült fel.
A határozat ellen közigazgatási per indítható a közléstől (kézbesítéstől) számított 30 (harminc)
napon belül, a keresetet a Fővárosi Törvényszékhez címezve a Hivatalhoz kell benyújtani. A
közigazgatási ügyekben eljáró bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz, tárgyalás
tartását az ügyfél a keresetlevelében kérheti.
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.
A Hivatal intézkedik a határozatnak a Hivatal honlapján történő közhírré tételéről.
INDOKOLÁS
A Hivatalnál 2020. január 14-én érkeztetett beadványukban az Elosztók kérelmezték az ESZ
13. számú módosításának jóváhagyását.
A módosítás indokaként az Elosztók az alábbiakat jelölték meg. Az elektronikus üzenetek
kidolgozásának célja az elosztók-kereskedők közötti üzleti folyamatok „szabványosítása”, az
automatikus adatfeldolgozás lehetőségének megteremtése. A felhasználóváltozás az egyik
leggyakoribb, nagy adatigényű folyamat, elsősorban a lakossági ügyfél-körben. Az országos
engedéllyel rendelkező egyetemes szolgáltató megjelenése azt eredményezte, hogy a
felhasználóváltozás feldolgozása „kilépett” az ügyfélszolgálati irodából, a különböző
számlázási rendszerek közötti tömeges adatcsere elkerülhetetlenné vált.
A felhasználóváltozás folyamatának egységesítésére az elosztók és kereskedők több, mint
egy éve folytattak egyeztetéseket, a szükséges dokumentumok körének, tartalmának,
formájának meghatározására. Ennek az egyeztetési folyamatnak az eredménye az Elosztói
Szabályzat törzsszöveg 10. pontjának módosítása, illetve az elektronikus adatcseréhez és
feldolgozáshoz szükséges IT platform fejlesztésének elindítása az elosztók részéről.
A Hivatal a benyújtott ESZ-ot megvizsgálta, és megállapította, hogy az Elosztó 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.
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E határozatot a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvényben (a továbbiakban: VET)
VET 159. § (1) bekezdés 3. pontjában foglalt hatáskörében adta ki.
E határozat a VET 69. §-ában, és a 70. § (1)-(8) bekezdésben, a 273/2007. (X. 19.) Korm.
rendelet a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról (a továbbiakban: VET Vhr.) 46.§ - 48. §-ában, valamint a MEKH rendelet 1.
melléklete „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 i) pontja és 1. § (6) bekezdés c)
pontja, illetve a MEKH tv. 1. §-a határozza meg.
A határozat az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a
továbbiakban: Ákr.) 80. § (1) bekezdésében, az Ákr. 81. § (1) bekezdésében, valamint a VET
94. § (4) és 95. § (1) bekezdésében, továbbá a VET egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
szóló 273/2007. (X. 19.) Kormányrendelet 90. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezéseken
alapul.
Az eljárási költségről az Ákr. 81. § (1) bekezdése, valamint 129. § (1) bekezdése alapján kellett
rendelkezni.
A jogorvoslat igénybevételével kapcsolatos tájékoztatás az általános közigazgatási
rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 114. § (1) bekezdésén
alapszik.
Az Ákr. 116. § (4) bekezdés a) pontja a Hivatal döntésével szemben kizárja a fellebbezést. Az
Ákr. 112. §-a és az Ákr. 114.§ (1) bekezdése a jelen döntés ellen közigazgatási per indítását
teszi lehetővé.
A perindítás határideje a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a
továbbiakban: Kp.) 39. § (1) bekezdésén alapszik.
A tárgyalás tartására és az eljáró bíróságra vonatkozó tájékoztatást a Hivatal az Ákr. 81.§ (1)
bekezdése és a Kp. 77. § (2) bekezdései, valamint a Kp. 12. § (2) bekezdés a) pontja és a 13.
§ (11) bekezdése alapján adta meg.
Az Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján a véglegesség a döntés közlésével áll be.
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A véglegessé vált határozatnak a Hivatal honlapján történő közhírré tételét a Hivatal a VET
168. § (6) bekezdése, valamint a VET Vhr. 118. §-a alapján rendelte el.
Budapest, 2020. február

dr. Dorkota Lajos
elnök
nevében és megbízásából

Dr. Grabner Péter
energetikáért felelős elnökhelyettes

MELLÉKLET: AZ ESZ 13. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA
Kapják:
ELMŰ Hálózati Kft.
ÉMÁSZ Hálózati Kft.
E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.
E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.
E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.
NKM Áramhálózati Kft.
MEKH VFAFO
MEKH Irattár
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