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Megfelelési Jelentés jóváhagyása

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (1054 Budapest, BajcsyZsilinszky út 52.; a továbbiakban: Hivatal) meghozta a következő

H AT ÁR O Z A T O T .

I.

Az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(7626 Pécs, Búza tér 8/A., Cg.02-10-060025; a továbbiakban: Engedélyes)
kérelme alapján, Baticzné Molnár Éva, mint megfelelési ellenőr (a továbbiakban:
Megfelelési Ellenőr) által készített 2021. évről szóló megfelelési jelentését (a
továbbiakban: Jelentés) jóváhagyja.

II.

A Hivatal kötelezi az Engedélyest, hogy a jelen határozat mellékletét képező,
jóváhagyott Jelentést 30 napon belül honlapján közzétegye.

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
visszafizetésére vonatkozó szabályokról szóló 1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet
(a továbbiakban: Rendelet) 1. melléklet B) 112. pontja szerinti igazgatási szolgáltatási
díjat megfizette.
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
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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 véglegessé vált határozatnak a Hivatal honlapján történő
közzétételéről.

I N D O K O L ÁS

A Megfelelési Ellenőr 2022. március 1-én érkeztetett és VFEO/409-1/2022.
ügyiratszámon iktatott beadványában kérte az Engedélyes Jelentésének
jóváhagyását.
A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: VET) 100. §
(2) bekezdése alapján a vertikálisan integrált villamosenergia-ipari vállalkozás (a
továbbiakban: VIV) tagjaként történő elosztási tevékenység végzése esetén biztosítani
kell „az elosztás jogi személyiség szerinti, szervezeti és döntéshozatali
függetlenségét” a nem elosztással kapcsolatos tevékenységektől. A fenti
szétválasztási szabályozás többek között a hálózati beruházások megkülönböztetésmentes ösztönzését, valamint a keresztfinanszírozás és a versenytorzítás kizárásának
követelményét szolgálja.
Az Engedélyes a VET 101. § (1) bekezdés f) pont első mondata alapján, mint a VIV
elosztó tagja négy évre vonatkozó megfelelési programot (a továbbiakban: Program)
köteles kidolgozni.
A Program megvalósításáról, a feltárt eredményekről és a hiányosságokról a VET 101.
§ (1) bekezdés f) pont második mondata alapján az Engedélyes évente Jelentést
készít.
A Program végrehajtásának figyelemmel kíséréséért, valamint a Jelentés
elkészítéséért a VET 101. § (3) bekezdése alapján az elosztó által kijelölt, független
Megfelelési Ellenőr felel.
A Jelentést a VET 101. § (3) bekezdése alapján jóváhagyásra be kell nyújtani a
Hivatalhoz, majd a jóváhagyást követően az Engedélyes a honlapján köteles
közzétenni.
A Megfelelési Ellenőr a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Vhr.) 95. § (1) bekezdése szerint a Jelentést naptári évenként készíti
el, és azt az adott naptári évet követő év március 1-jéig nyújtja be a Hivatalnak
jóváhagyásra.
A Jelentés kötelező tartalmi elemeit a Vhr. 95. § (3) bekezdése tartalmazza.
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A Hivatal a lefolytatott eljárás során megállapította, hogy a Jelentés megfelel a Vhr.
95. § (3) bekezdésben részletezett tartalmi követelményeknek.
A Megfelelési Ellenőr a Jelentéssel egyidejűleg benyújtotta az Engedélyes Vhr. 97. §
(1) és (2) bekezdéseiben előírt nyilatkozatait is.
A Hivatal a jóváhagyott Jelentés közzétételére a VET 101. § (3) bekezdése alapján
kötelezte az Engedélyest.
E határozatot a Hivatal a VET 159. § (4) bekezdés 2. pontjában foglalt hatáskörében
eljárva adta ki.
Az eljárási költségről az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL.
törvény (a továbbiakban: Ákr.) 81. § (1) bekezdése, valamint 129. § (1) bekezdése és
a Rendelet 1. melléklet B) 112. pontja alapján kellett rendelkezni.
Jelen határozat az Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján a közlés napján véglegessé válik.
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 és (3) bekezdése, 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. 1. §-a
és 5/D. § (2) bekezdése határozza meg. Az eljárás speciális szabályait a MEKH Tv.
és a Vet. tartalmazza.
Az eljárásra irányadó ügyintézési határidő a MEKH Tv. 5/D. § (4) alapján 75 nap.
A jogorvoslat igénybevételével kapcsolatos tájékoztatás az Ákr. 81. § (1) bekezdésén
alapszik.
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.
Az Ákr. 82. § (1) bekezdése és a 85. § (5) bekezdése alapján a véglegesség a döntés
közlésével áll be. A véglegessé vált határozatnak a Hivatal honlapján történő
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közzétételét a Hivatal a Vet. 168. § (6) bekezdése és a Vhr. 118. § (2) bekezdése
alapján rendelte el.
Kelt: Budapest, elektronikus bélyegző szerint

Horváth Péter János
elnök

Melléklet:
Jelentés
Kapják (elektronikusan):
Megfelelési Ellenőr
Engedélyes
Hivatal, Villamosenergia-felügyeleti és Árszabályozási Főosztály
Hivatal, Irattár
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