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ÜGYIRATSZÁM: VFEO- /424/ 3/2021 
ÜGYINTÉZŐ: Faragó Ferenc 
TELEFON: 06-1-459-7846;  
TELEFAX: 06-1-459-7985 
E-MAIL:  mekh@mekh.hu; faragof@mekh.hu 
 
 
HATÁROZAT SZÁMA: 1509/2021 
 
 
TÁRGY: Villamosenergia-rendszer működésére vonatkozó Elosztói Szabályzat 15. 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 MVM DÉMÁSZ 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 15. számú módosítását – a 

II. pont szerinti kivétellel – azonnali hatállyal  

 

jóváhagyja. 

 

II. A Hivatal az ESZ beadvány szerinti 6/A. mellékletét nem hagyja jóvá. 

 

III. Az ESZ módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal maradnak hatályban.  

 

IV. Az Elosztók haladéktalanul kötelesek az e határozattal jóváhagyott ESZ-ot, valamint e 

határozatot a honlapjukon hozzáférhetővé tenni.  
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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 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.  

 

A Hivatal intézkedik a véglegessé vált határozatnak a Hivatal honlapján történő közzétételéről. 

 

INDOKOLÁS 

A Hivatalnál 2021. április 1-jén érkeztetett beadványukban az Elosztók kérelmezték az ESZ 
15. számú módosításának jóváhagyását, majd a Hivatalhoz 2021. május 31. napján érkezett 
beadványban az ESZ 6/A. mellékletéhez további kiegészítést nyújtottak be. 

A villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 2012/27/EU irányelv 
módosításáról szóló 2019/944 (EU) irányelvben, valamint a villamos energia belső piacáról 
szóló 2019/943 (EU) rendeletben meghatározott rendelkezések nemzeti jogszabályokba 
történő átültetése szükségessé tette a szabályzati szintű rendelkezések módosítását is. 

Ennek megfelelően az ESZ-nek az Elosztói Szabályzati Bizottság megszavazott, és az 
Elosztók által benyújtott 15. számú módosítása tartalmazza a jogszabályok által 
meghatározott elosztói rugalmassági szolgáltatás igénybevételéhez szükséges szabályozási 
feladatokat. E mellett a módosítás rendelkezik az okos méréshez és az adatkezeléshez, 
valamint az erőművi csatlakozások érdekében az elosztóhálózaton meglévő szabad 
kapacitások kiosztási eljárásához kapcsolódó szabályokról is.  

Az ESZ 15. számú módosítása az elosztói rugalmassági szolgáltatások igénybevételének 
összetettsége miatt jelenleg a keretszabályokat és egyes részletszabályokat tartalmazza, 
annak érdekében, hogy a várhatóan megjelenő tömeges napelemes erőmű csatlakozási 
igényeket az elosztói engedélyesek kezelni tudják.  

http://www.mekh.hu/download/nyomtatvany/MEKH_PER_KOZSZERV_KERLEVEL.jar
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Az Elosztói Szabályzati Bizottság a szabályozás további részletszabályainak kialakítása 
érdekében Elosztói Rugalmassági Albizottságot hozott létre, amelynek elfogadott munkaterve 
szerint 2021. második és harmadik negyedévében elvégzendő feladatok között szerepel 
többek között: 

 A garantált csatlakozás korlátozása és a korlátozott üzemelés biztosítása feltételeinek 
és részletszabályainak kidolgozása, 

 A piaci alapú elosztói rugalmassági szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos 
folyamatok és szabályok kidolgozása, 

 Az elosztói rugalmassági szolgáltatások igénybevételére vonatkozó szerződésminta 
kidolgozása, 

 Az új piaci szereplőkkel kapcsolatos szabályozások kidolgozása (aktív felhasználók, 
aggregátorok, energiaközösségek). 

A fentiek alapján az ESZ 15. számú módosításának jóváhagyást követően a szabályozás 
további kidolgozása szükséges. 

Az ESZ 6/A. mellékletben foglalt módosítások az Üzemi Szabályzat (a továbbiakban: ÜSZ) 
jogszabályi változások miatt jelenleg kidolgozás alatt lévő részeire tartalmaznak 
hivatkozásokat. A 6/A. melléklet javasolt módosításai az ÜSZ Hivatal által később 
jóváhagyásra kerülő rendelkezéseivel összhangban lesznek véglegesíthetők, és ezt követően 
nyújthatók be Hivatalhoz jóváhagyásra.  

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. 

E határozatot a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: 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. §-ában, valamint a MEKH rendelet 1. 
melléklete „B” táblázat 61. sorában foglalt rendelkezésen 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) bekezdés határozza meg. 
 
A határozat az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a 
továbbiakban: Ákr.) 80. § (1) bekezdésének 81. § (1) bekezdésének rendelkezésein alapul. 
 
Az eljárási költségről az Ákr. 81. § (1) bekezdése, valamint 129. § (1) bekezdése alapján kellett 
rendelkezni. 
 
A jogorvoslat igénybevételével kapcsolatos tájékoztatás az Ákr. 114. § (1) bekezdésén 
alapszik.  
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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. § (1) bekezdés és a 13. § (3) 
bekezdése a) pontja alapján adta meg. 
 
Az Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján a véglegesség a döntés közlésével áll be.  
 
A véglegessé vált határozatnak a Hivatal honlapján történő közzétételét a Hivatal a VET 168. 
§ (6) bekezdése, valamint a VET Vhr. 118. §-a alapján rendelte el. 
 

Budapest, elektronikus bélyegző szerint. 

 
 
 
Horváth Péter János 

elnök  
 
 
 
  
Kapják: 
ELMŰ Hálózati Kft.      
ÉMÁSZ Hálózati Kft.       
E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.     
E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.     
E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.     
MVM DÉMÁSZ Áramhálózati Kft.     
MEKH VFAFO         
MEKH Irattár 
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