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HATÁROZAT SZÁMA: H2698/2021 
 

 

Tárgy:  Földgázelosztási működési engedély III. módosítása 
 

 

 

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (székhely: 1054 Budapest,  

Bajcsy-Zsilinszky út 52., a továbbiakban: Hivatal) az ISD Power Energiatermelő és 

Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2400 Dunaújváros, Vasmű 

tér 1-3., cégjegyzékszám: Cg. 07-09-004531, adószám: 11451448-2-07, engedély 

száma: 222/2009.), a továbbiakban: Engedélyes) földgázelosztási működési 

engedélyének (a továbbiakban: Engedély) módosítása tárgyában benyújtott kérelme 

alapján indult eljárásban meghozta a következő 
 

 

 

HATÁROZATOT. 
 

A Hivatal az Engedélyes kérelemének helyt adva az Engedélyét módosítja, a 

működési területét a jelen határozat 1. számú melléklete szerint határozza meg. 

 

A határozat 1. számú melléklete jelen határozat rendelkező részének elválaszthatatlan 

részét képezi. 

 

Az Engedély jelen határozattal nem érintett részei változatlan tartalommal hatályosak. 

 

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 

visszatérítésére vonatkozó szabályokról szóló 1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet  

(a továbbiakban: 1/2014. MEKHr.) 6. § (2) bekezdés szerinti átalány igazgatási 

szolgáltatási díjat megfizette.  
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A Határozat 5 oldalból áll  2. oldal 
 

 

Magyar Energetikai 
és Közmű-szabályozási Hivatal 
Határozatszám: H2698/2021 

Földgázelosztási működési 
engedély módosítása 

ISD POWER Kft. 

A Hivatalnak egyéb eljárási költség megtérítéséről nem kellett döntenie, az eljárás 

során ilyen költség nem merült fel. 

 

A Hivatal intézkedik a határozatnak a Hivatal honlapján történő közzétételéről. 

 

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. 

 

 

INDOKOLÁS 

 

A Hivatal hatósági ellenőrzés keretében felszólította az Engedélyest, hogy  

2021. augusztus 31-ig vizsgálja felül a Hivatal által részére kiadott földgázelosztási 

engedélyben és ezen engedély módosításaiban (a továbbiakban együtt: Engedély) 

szereplő működési területét, amelyet az Engedély 1. számú melléklete tartalmaz. 

Engedélyes a felhívásnak az előírt határidőn belül eleget tett és a 2021.  

augusztus 30-án megküldött válaszában beszámolt arról, hogy működési területében 

változás az időközben lezajlott telekalakítások miatt következett be. Működési 

engedélyének 1. számú mellékletében a változásokat átvezette, azt válaszához 

csatolva megküldte. 

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: GET) 116. § (1) 

bekezdése értelmében a földgázelosztói engedély kötelezettséget jelent és – a (2)-(3) 

bekezdésben foglaltak kivételével – kizárólagos jogot biztosít a földgázelosztásra az 

engedélyben meghatározott településen, településrészen, területen.  

 

http://www.mekh.hu/download/nyomtatvany/MEKH_PER_KOZSZERV_KERLEVEL.jar


 

 

   

 

A Határozat 5 oldalból áll  3. oldal 
 

 

Magyar Energetikai 
és Közmű-szabályozási Hivatal 
Határozatszám: H2698/2021 

Földgázelosztási működési 
engedély módosítása 

ISD POWER Kft. 

A GET 115. § (1) bekezdés szerint az engedélyben foglaltakat az engedélyes 

kérelmére módosítani lehet, a (6) bekezdés értelmében pedig az engedély kiadásának 

és módosításának részletes szabályait a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 

rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet  

(a továbbiakban: Vhr.) tartalmazza. 

A Vhr. 127. § (2) bekezdés szerint a földgázelosztói működési engedélyek 

mellékleteiben szereplő új települések, településrészek és területek engedélyezése, 

bekapcsolási időpontjának módosítása, települések, településrészek és területek 

ellátása kizárólagossági jogáról történő lemondása esetén az engedély módosítása 

iránti kérelemhez benyújtandó iratokat a Vhr. 6. számú melléklete tartalmazza. 

A nyilatkozat mellékleteként nem került benyújtása olyan dokumentum, melyből 

egyértelműen megállapítható lett volna, hogy mely területek esetében valósult meg a 

bekapcsolás a kijelölő határozat szerinti határidőre, ezért a Hivatal a  

FFAFO/96-3/2021 végzésével  15 napos határidő kitűzésével kiegészítő nyilatkozatok 

benyújtására és a változásokkal kapcsolatos kérelem beterjesztésére hívta fel 

Engedélyest. 

Engedélyes a felhívásnak a megadott határidőn belül eleget tett és 2021. október 28-

án beterjesztett kérelmével kezdeményezte működési területének módosítását. 

Engedélyes kérelmét a Hivatal megvizsgálta, jogszerűnek találta és annak helyt adva 

a Működési Engedélyében szereplő működési területét a jelen határozat 1. számú 

melléklete szerint határozta meg. 

Jelen határozatát a Hivatal GET 127. § a) pontja, a Vhr. 127. § (2) bekezdése, az  

Ákr. 3. §-a, a, 80. § (1) és a 81. § (1) bekezdése, a 35-38. §-a, valamint a hivatkozott 

jogszabályok alapján hozta meg. 

 

Az eljárási költségről az Ákr. 81. § (1) bekezdése és a 124-130. §-a, valamint az 

1/2014. MEKHr. 6. § (2) bekezdése alapján kellett rendelkezni. 

 

Az Ákr. 116. § (4) bekezdés a) pontja a Hivatal döntésével szemben kizárja a 

fellebbezést. Az Ákr. 112. §-a és 114. § (1) bekezdése jelen döntés ellen közigazgatási 

per indítását teszi lehetővé. A tárgyalás tartására és az eljáró bíróságra, a kötelező 

jogi képviseletre, a bíróság döntésére vonatkozó tájékoztatást a Hivatal az  

Ákr. 81. § (1) bekezdése és a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 

(a továbbiakban: Kp.) 77. § (1) és (2) bekezdése, 12. § (1) bekezdése, 13. § (3) 

bekezdés a) pont aa) alpontja, 27. § (1) bekezdés b) pontja és 89. § (1) bekezdés b) 

pontja alapján adta meg. A Kp. 39. § (6) bekezdése szerint a keresetlevél 

benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincsen.  

A döntést a Kp. 90. § (1) bekezdés b) pontja alapján nem változtathatja meg a bíróság.  

 



 

 

   

 

A Határozat 5 oldalból áll  4. oldal 
 

 

Magyar Energetikai 
és Közmű-szabályozási Hivatal 
Határozatszám: H2698/2021 

Földgázelosztási működési 
engedély módosítása 

ISD POWER Kft. 

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 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. 

 

Jelen döntés az Ákr. 82. § (1) bekezdése és a 85. § (5) bekezdése alapján a közlés 

napján véglegessé válik. A véglegessé vált határozatot – a személyes és védett 

adattartalom olvashatatlanná tétele mellett – a GET 129/A. § (3) bekezdése alapján a 

Hivatal a honlapján közzé teszi. A határozatról hiteles másolatot kérhető. 

 

A Hivatal feladat- és hatáskörét a MEKH Tv. 3. § (2) bekezdés a) pontja, továbbá a 

GET 127. § a) 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. 1. §-a határozza 

meg. Az eljárás speciális szabályait a GET és a MEKH Tv. tartalmazza. 

 

 

Kelt: Budapest, elektronikus bélyegző szerint 

 

 

     Horváth Péter János  

                elnök  

nevében és megbízásából 

  

 

         Dr. Tóth Tamás  

    általános elnökhelyettes 

 

 

Melléklet:  

1. sz. Melléklet az ISD Power Energiatermelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 

Társaság földgázelosztói engedélyes működési területe 

 

 

 

Kapják: (elektronikusan)  

             Engedélyes         1 példány 

              Hivatal, Földgáz-felügyeleti és Árszabályozási Főosztály   1 példány 
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Magyar Energetikai 
és Közmű-szabályozási Hivatal 
Határozatszám: H2698/2021 

Földgázelosztási működési engedély 
módosítása 

ISD POWER Kft. 

   

 

1. számú melléklet 

 

 

 

Az ISD Power Energiatermelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság földgázelosztói engedélyes működési területe 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Átadó állomás Település 
Település-

rész 
Terület 

GET szerinti 

engedély 

száma 

Bekötés 

éve 

EGYETEMES 

SZOLGÁLTATÓ 

Elosztó 

hálózat 

hossza 

[km] 

Elosztói 

tulajdon 

[%/Σkm]  

A szerződéssel 

üzemeltetett 

elosztórendszer 

tulajdonosa 
         neve címe 

Dunaújváros I. Dunaújváros  

331/1,4,8-9;  

332/2-4; 348/4 

hrsz. 
H2698/2021 2003. - 13,6 100 % - - 
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