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MAGYAR ENERGIA HIVATAL  
1081 BUDAPEST, 
KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. 

 
ÜGYSZÁM: ES-3361/07 
ÜGYINTÉZİ: Petróczy Lajos  
TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7707 
TELEFAX: 06-1-459-7766; 06-1-459-7764 
E-MAIL: eh@eh.gov.hu; petroczyl@eh.gov.hu 
 
 
HATÁROZAT SZÁMA : 96/2008 

 
 
 
TÁRGY: Magánvezeték mőködési engedély (meglévı magánvezeték 

részére) 

 
 
 
AZ ÁTI-Sziget Ipari Szolgáltató Központ Kft.  (2313 Szigetszentmiklós, 
Gyártelep, Cg. 13-09-091769, Adószáma: 12749379-2-13, Bankszámla száma: 
10402166-21607303-00000000 Kereskedelemi és Hitelbank Nyrt., rövidített 
neve: ÁTI-Sziget Kft.) 
magánvezeték mőködtetésére vonatkozó engedély iránti kérelme alapján a 
Magyar Energia Hivatal (1081 Budapest, Köztársaság tér 7.; továbbiakban: 
Hivatal) a fenti ügyszámon lefolytatott közigazgatási hatósági eljárás keretében 
meghozta az alábbi 
 

HATÁROZATOT: 
 
A Hivatal a kérelemben foglaltaknak helyt ad, és 
 

az ÁTI-Sziget Kft. 
 

(továbbiakban: Engedélyes) részére az alábbi feltételekkel 

MAGÁNVEZETÉK MŐKÖDTETÉSÉRE VONATKOZÓ MŐKÖDÉSI 
ENGEDÉLYT 

 
(továbbiakban: Engedély) ad. 
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I A magánvezeték m őködtetésének általános feltételei 

I.1. Fogalom meghatározások 

A jelen Engedélyben használt fogalmakon a villamos energiáról szóló 
2007. évi LXXXVI. törvény (továbbiakban: VET), a VET egyes 
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló  273/2007. (X. 19.) 
Kormányrendeletben (továbbiakban: Vhr), és a VET felhatalmazása 
alapján kiadott további jogszabályokban meghatározottakat, továbbá a 
nagybetővel használt fogalmakon az Engedélyben meghatározott alábbi 
fogalmakat kell érteni: 

 
a) Engedélyköteles Tevékenység  a VET 74. § (1) h) pontjában 

meghatározott tevékenység; 
 
b) Érvényességi Id ı a jelen Engedély III. a). pontjában 

meghatározott idıtartam, ameddig az Engedély érvényben van; 

c) Illetékességi Terület: A jelen Engedély 1. számú mellékletében 
meghatározott terület. 

A jelen Engedélyben használt fogalmak I.1. pont szerinti tartalma és 
jelentése – függetlenül attól, hogy az Engedély szövege milyen 
számban, esetben, idıben vagy szóösszetételben használja – 
változatlan. 

I.2 A magánvezeték meghatározása 

A magánvezeték az ÁTI-Sziget Ipari Park területén lévı felhasználók 
villamos energiával való ellátását teszi lehetıvé, a 12012/2 hrsz. 
szerinti ingatlanon lévı 120/10 kV-os  alállomásból kiinduló összesen 
kb. 21 km. 10 kV-os kábelhálózatból, 30 db. 10/0,4 kV-os 
transzformátorból (15 üzemelı és 15 tartalék), és kb. 50 km. 0,4 kV-os 
kábelbıl áll. 

I.3 A magánvezeték m őködtetéséhez kapcsolódó jogok és 
kötelezettségek 

I.3.1 Az Engedélyes a VET-ben és annak felhatalmazása alapján kiadott 
jogszabályokban, valamint az Engedélyben foglaltak szerint végezheti 
tevékenységét; jogokat gyakorolhat, és kötelezettségek terhelik. Az 
Engedélyben meghatározott kötelezettségek nem érintik az 
Engedélyes más, jogszabályokban meghatározott egyéb 
kötelezettségeit. Az Engedélyben foglalt jogok és kötelezettségek nem 
átruházhatók. 

I.3.2 Az Engedélyes az Illetékességi Területén a rendszerhasználók részére 
a kapcsolódási ponton köteles biztosítani a megkülönböztetéstıl 
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mentes szabályozott hozzáférést az általa üzemeltetett 
magánvezetékhez. 

I.3.3 Az Engedélyes köteles az Érvényességi Idı alatt, az Illetékességi 
Területén a vezetékre való csatlakozással és/vagy a vezetékhasználattal 
kapcsolatosan felmerült igényre az igénylınek ajánlatot adni. 
Amennyiben az igénylı az Engedélyes által adott, a magánvezetékhez 
való csatlakozásra, és/vagy használatra vonatkozó ajánlatát elfogadja, 
az Engedélyes az ajánlatban foglalt feltételekkel és tartalommal köteles 
magánvezeték használati szerzıdést kötni, és e szerzıdés hatálya alatt 
folyamatosan szolgáltatást nyújtani.  

I.3.4 Az Engedélyes a VET 47. § (5) bekezdésében foglaltak fennállása 
esetén a jelen Engedély, a VET, és más jogszabályok vonatkozó 
rendelkezéseivel összhangban a villamosenergia-kereskedıvel, vagy az 
egyetemes szolgáltatóval szerzıdést kötött felhasználók 
villamosenergia-ellátása érdekében köteles együttmőködni. 

I.3.5 Az Engedélyes a magánvezetékre csatlakozó rendszerhasználók 
számára köteles biztosítani a villamosenergia-kereskedıvel, vagy az 
egyetemes szolgáltatóval megkötött szerzıdésük hatálya alatt a 
hálózathasználatot. 

I.3.6 Az Engedélyes, a magánvezetékre csatlakozó rendszerhasználókkal, a 
villamosenergia-kereskedıkkel és az egyetemes szolgáltatókkal 
szemben az egyenlı bánásmód követelményének megfelelıen köteles 
eljárni. 

I.4 Adatszolgáltatási és információadási kötelezettség  

I.4.1 A Hivatal jogosult az Engedélyestıl esetenként, illetve rendszeresen – 
írásban, elektronikusan, adathordozón vagy egyéb formában, 
csoportosításban és módon szolgáltatandó – megállapított határidıre 
információt, adatot kérni. 

I.4.2 Az Engedélyes a VET, a Vhr, a vonatkozó jogszabályok és a Hivatal 
határozatai, illetve egyedi felhívása alapján köteles esetenként és 
rendszeresen a Hivatal által elıírt formában, csoportosításban és 
módon (írásban, elektronikusan, adathordozón vagy egyéb módon) 
határidıre információt, adatot szolgáltatni. 

I.4.3 Az Engedélyes, a többi engedélyessel és rendszerhasználóval 
szemben fennálló adatszolgáltatási és információadási 
kötelezettségének a jogszabályokban és a villamosenergia-ellátási 
szabályzatokban meghatározottak szerint köteles eleget tenni. 

I.4.4 Az Engedélyes köteles a Hivatal által kiadott határozatoknak megfelelı 
tartalommal, módon és határidıre elkészíteni és benyújtani az 
adatszolgáltatási rendeletben foglaltak szerint kiadott adatszolgáltatási 
határozatokban elıírt adatokat. 
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I.5 Más engedélyessel kapcsolatos jogok és köteless égek 

 Az Engedélyes köteles az Illetékességi területén kívüli, a 2. számú 
mellékletben felsorolt felhasználók energia ellátását biztosítani addig, 
amíg az ELMŐ Hálózati Kft. a magánvezetékrıl a közcélú hálózatra 
kapcsolja öket. Az Engedélyes köteles a leválasztás megtörténtérıl a 
Hivatalt értesíteni. 

I.6 Jogkövetkezmények az Engedély feltételeinek be nem tartása 
esetén 

I.6.1 Amennyiben az Engedélyes jogszabályban, Engedélyben, a Hivatal 
által kiadott más határozataiban, továbbá a villamosenergia-ellátási 
szabályzatokban meghatározott kötelezettségét megszegi úgy a Hivatal 
a jogszabályokban meghatározott jogkövetkezményeket alkalmazhatja. 

I.6.2 A I.6.1. pont szerinti kötelezettség megszegésének minısül, ha az 
Engedélyes az Engedélyben és a Hivatal más határozataiban 
meghatározott dokumentumokat, adatszolgáltatásokat nem az elıírt 
határidıre vagy formában, vagy tartalommal nyújtja be a Hivatalnak. 

I.7 Az Engedély visszavonása 

A Hivatal az Engedélyt a jogszabályokban meghatározott esetekben 
visszavonhatja. 

I.8 Az Engedély módosítása 

I.8.1 A Hivatal az Engedélyt a VET, a Vhr rendelkezései alapján és egyéb, a 
jogszabályokban meghatározott esetekben és feltételekkel az 
Engedélyes írásbeli kérelmére, vagy hivatalból módosíthatja. 

I.8.2 Az Engedély mellékleteiben nyilvántartott adatokban bekövetkezett 
változások esetén, a változás bekövetkeztétıl számított 30 napon belül 
az Engedélyes köteles kérelmezni az Engedély módosítását [a 
módosításokat jelölı korrektúrázott formában papírra nyomtatva és 
elektronikus úton (pl. e-mail, floppy, CD) is meg kell küldeni]. 

I.8.3 Az üzemeltetı személye megváltozásának szándékát 90 nappal a 
változás bekövetkezte elıtt kell a Hivatalnál bejelenteni, és emiatt az 
Engedély módosítását kérelmezni. 

I.9 Jogok kötelezettségek, jogszabályok és egyéb el ıírások betartása 

I.9.1 Engedélyes az Érvényességi Idı alatt mindenkor köteles betartani a 
hatályos jogszabályi rendelkezéseken kívül a következı 
rendelkezéseket: 

A jelen Engedélyt; 
A Hivatal rá vonatkozó határozatait; 
A Hivatal által kiadott irányelveket; 
Minden vonatkozó mőszaki és biztonsági elıírást; 
A villamosenergia-ellátási szabályzatokat; 
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I.9.2 Az Engedélyes különösen köteles betartani az I.9.1 pontban foglaltak 
általános érvényének korlátozása nélkül a villamosenergia-rendszer 
jelentıs zavara és a villamosenergia-ellátási válsághelyzet esetén 
szükséges intézkedésekre vonatkozó jogszabály(ok) korlátozásra és 
szünetelésre vonatkozó elıírásait, az illetékes miniszter, a Hivatal, vagy 
más által e jogszabály(ok) alapján közzétett bármely rendelkezést, 
továbbá valamennyi a szükségállapotra vonatkozó jogszabályi elıírást. 

I.10 Értesítési rendelkezések 

I.10.1 Az Engedélyes értesítési címe: 

Név: ÁTI-Sziget Kft.  
Cím: 2313 Szigetszenrmiklós,        Pf. 18 
Telefon: 06-24-554-101   
Telefax: 06-24-406-110 
E-mail: director@atisziget.hu 
 

I.10.2 Az Engedélyes megváltoztathatja az értesítési címét, azonban errıl a 
Hivatalt haladéktalanul értesíteni köteles. Az értesítési cím 
megváltozása nem igényli az Engedély módosítását. 

I.11 Díjak 

Az Engedélyes a módosított 19/2002. (XI. 5.) számú GKM-PM együttes 
rendelet szerinti igazgatási szolgáltatási díjat befizette. 

A Hivatalnak egyéb eljárási költség megtérítésérıl nem kellett döntenie, 
mert az eljárás során ilyen költség nem merült fel. 

I.12 Mellékletek 

A jelen Engedély következı mellékletei az Engedély elválaszthatatlan 
részét képezik: 
 

1. számú melléklet A magánvezeték alapadatai 

2. számú melléklet A magánvezetékrıl leválasztandó felhasználók 
listája 

II. Jogorvoslat 

A határozat ellen bírósági felülvizsgálatnak van helye a közléstıl 
(kézbesítéstıl) számított 30 (harminc) napon belül, a keresetet a 
Hivatalhoz kell benyújtani. A keresetnek a végrehajtásra halasztó 
hatálya nincs. 

III. Érvényességi Id ı és vegyes rendelkezések 

a) Jelen Engedély 2008. február 01. napjától határozatlan ideig 
érvényes. 
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b) A Hivatal intézkedik a határozatnak a Hivatal honlapján történı 
közzétételérıl. 

 
 

INDOKOLÁS 
 
Az Engedélyes 2007. október 12-én érkezett beadványában magánvezeték 
mőködtetésére vonatkozó engedély iránti kérelmet nyújtott be. A VET 85. § (3) 
bekezdése alapján az ELMŐ Hálózati Kft. 2007. november 30-i nyilatkozatát az 
Engedélyes 2007. december 10-i beérkezéssel adta be a Hivatalhoz. Az ELMŐ 
Hálózati Kft. HH-2303-9/2007. számú nyilatkozatában a magánvezeték 
mőködtetéséhez feltételekkel hozzájárult, mely feltételeket az Engedélyes 
elfogadta. 

A Hivatal az Engedélyes kérelmét és annak alátámasztásául szolgáló okiratokat 
megvizsgálta, és a lefolytatott engedélyezési eljárás során megállapította, hogy 
a magánvezetéken keresztül ellátott villamosenergia-felhasználók 
villamosenergia ellátása biztosított, a kérelem szerinti állapot az új közcélú 
hálózat építésénél lényegesen kisebb költséget okoz, valamint a kérelmezı 
megfelel a jogszabályokban foglalt követelményeknek, ezért az Engedélyt 
kiadta.  

E határozatot a Hivatal a VET 159. § a) pontjában foglalt hatáskörében eljárva 
adta ki. E határozat a 74.§ (1) h) pontjában, a VET 85. § (1) bekezdésében, 
továbbá a Vhr 12.-13. §-aiban, és a Vhr 74.§-ában foglalt rendelkezéseken 
alapul. 

A határozat közzétételére a VET 168. § (9) bekezdése és a Vhr. 118. §. (1) 
bekezdése alapján kerül sor. 

Az eljárási költségrıl a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: KET) 72. § (1) dd) 
pontja alapján kellett rendelkezni. 

A VET 168. § (10) bekezdése szerint a Hivatal határozata ellen fellebbezésnek 
nincs helye, a határozat felülvizsgálatát a bíróságtól lehet kérni a KET 109. § (1) 
bekezdésében foglaltaknak megfelelıen. 

 
Budapest, 2008. január 31. 
 
 
 

Horváth J. Ferenc 
elnök 

 
 
Kapják: 
ÁTI-Sziget Kft.        1 példány 
ELMŐ Hálózati Kft.        1 példány 
MEH Villamosenergia Engedélyezési és Felügyeleti Osztály  1 példány 
MEH irattár                      1 példány 
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1. számú melléklet 

ÁTI-Sziget Kft.  magánvezeték üzemeltetési Engedélyéhez  

 

1. Az Engedélyes Illetékességi Területe az ÁTI-Sziget Ipari Park területe. A 
magánvezeték az Ipari Park telekhatárain belül helyezkedik el. 

2. A rendelkezésre álló legnagyobb teljesítmény 12 350 kW 

 

 

 

 

 



MAGYAR ENERGIA HIVATAL 
HATÁROZAT SZÁMA 94/2008. 

MAGÁNVEZETÉK MŐKÖDÉSI 
ENGEDÉLY 

2. SZÁMÚ MELLÉKLET 

ÁTI-SZIGET KFT. 

 

A HATÁROZAT 8 OLDALBÓL ÁLL  2008. január 31. 
 

8 

2. számú melléklet 

ÁTI-Sziget Kft.  magánvezeték üzemeltetési Engedélyéhez  

 
A magánvezetékrıl leválasztandó felhasználók listája: 
 
 
 
Sorszám Felhasználó neve 

1 CBA_PLUSZ Kft. (ABC áruház) 

2 Phoenix Patika Bt. (Gyógyszertár) 

3 VORHAUSER Kft. (Bútorbolt) 

4 Fodor János (Cukrászda) 

5 Kovács István (Méterárubolt) 

6 Morzsázó Bt. (Büfé) 

7 Kusev Nikola (Borozó) 

8 Csonka János Mőszaki Szakközépiskola 

9 Magyar Autóklub (Mőszaki állomás) 

10 RMNV Bt. 

11 Bing Power Origin Kft. 

12 Budapesti Közlekedési Zrt. (Állomás világítás) 

13 Szakorvosi rendelıintézet 

14 Szakorvosi rendelıintézet pszichiátria 

15 Farkasné Heinrich Edit (Lottózó) 

16 Bíró Józsefné (Ruhabutik) 

17 BE_DENT Bt. (Gyógynövény szaküzlet) 

18 Pest Megyei Rendırfıkapitányság 

 


