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TÁRGY: Villamosenergia-rendszer működésére vonatkozó Elosztói Szabályzat 11. 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 11. számú módosítását a
II. pontban előírt módosítások figyelembe vételével, az e határozat elválaszthatatlan részét
képező melléklet szerint jóváhagyja.
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II. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet 2. számú melléklet 13.2
pontjában előírtaknak megfelelően az ESZ 10.4.3 pontját „Az elosztónak a felhasználó
kérésére el kell végezni a mérőberendezés helyszíni felülvizsgálatát.” törölje.
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 (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 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 a keresetlevelében 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.
A Hivatal intézkedik a határozatnak a Hivatal honlapján történő közzétételéről.

INDOKOLÁS

Az Elosztók 2017. december 20-án kelt, a Hivatalnál 2017. december 22-én érkeztetett
beadványukban kérelmezték az ESZ 11. számú módosításának jóváhagyását.
A Hivatal a benyújtott ESZ-ot megvizsgálta, és megállapította, hogy azok megfelelnek a
jogszabályokban foglalt követelményeknek és a szakmai előírásoknak, ezért a rendelkező
részben foglaltak szerint határozott és a módosított ESZ-ot jóváhagyta.
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 (továbbiakban: VET Vhr.) 46.§ - 48. §-ában, valamint a MEKH rendelet 1.
melléklete „B” táblázat 61. sorában foglalt rendelkezéseken alapul.
Az eljárási költségről 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 kellett rendelkezni.
A Ket. 100.§ (1) bekezdés d) pontja a Hivatal döntésével szemben kizárja a fellebbezést, a
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Ket. 100.§ (2) bekezdése és a Ket. 109.§ (1) bekezdés a) pontja jelen döntés bírósági
felülvizsgálatát teszi lehetővé. A perindítás határideje a polgári perrendtartásról szóló 1952.
évi III. törvény (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) és (2) bekezdései alapján adta meg.
A határozat közzétételét a Hivatal a VET 168. § (9) bekezdése és a VET Vhr. 118. §-a
alapján rendelte el.
Budapest, 2018. február

dr. Dorkota Lajos
elnök
nevében és megbízásából

Dr. Grabner Péter
energetikáért felelős elnökhelyettes
s.k.

Melléklet: az ESZ 11. számú módosítása
Kapják:
Elmű 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

A HATÁROZAT 3 OLDALBÓL ÁLL.

1 példány
1 példány
1 példány
1 példány
1 példány
1 példány

3

2018. február

