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Tárgy: A H2148/2020. számú határozat kijavítása 
 
A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (székhely: 1054 Budapest,  

Bajcsy-Zsilinszky út 52.; a továbbiakban: Hivatal) az ALTEO Energiakereskedő Zártkörűen 

Működő Részvénytársaságot (székhely: 1131 Budapest, Babér u. 1-5., cégjegyzékszám:  

01-10-047253, adószám: 23720448-2-41, működési engedély száma: 43/2012; a 

továbbiakban: Engedélyes) érintő, H2148/2020. számú határozat kijavítása tárgyában a fenti 

számon, hivatalból indult közigazgatási hatósági eljárásban meghozta az alábbi  

 

VÉGZÉST. 

 

A Hivatal a H2148/2020. számú határozat (a továbbiakban: Határozat) rendelkező 

részének 6. pontját kijavítja. A 6. pont helyébe – a Határozat további részeinek változatlanul 

hagyása mellett - az alábbi szöveg lép: 

 

6. Az Engedélyes a jelen határozattal jóváhagyott Üzletszabályzata alapján, szabadpiaci 

keretek között – lakossági fogyasztók kivételével – egyetemes szolgáltatásra 

jogosult felhasználók ellátására jogosult. 

Amennyiben az Engedélyes lakossági fogyasztók ellátását tervezi, köteles az 

Üzletszabályzatot úgy átdolgozni, hogy az tartalmazza ezen felhasználói körre 

vonatkozó előírásokat is. 

 

Az Engedélyest igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettség nem terheli, a Hivatalnak 

egyéb eljárási költség megtérítéséről nem kellett döntenie, az eljárás során ilyen költség nem 

merült fel. 

A végzés ellen közigazgatási pernek van helye a közléstől számított 30 (harminc) napon belül, 

a keresetet a Fővárosi Törvényszéknek címezve - az elektronikus ügyintézés szabályai szerint 

- a Hivatalhoz kell benyújtani. A keresetnek a közigazgatási cselekmény hatályosulására 

halasztó hatálya nincs. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, tárgyalás tartását az ügyfél 

a keresetlevelében kérheti. 

 

INDOKOLÁS 

 

A Hivatal 2020. október 6-án kelt H2148/2020. számú határozatában döntést hozott az 

Engedélyes földgáz-kereskedelmi üzletszabályzatának (a továbbiakban: Üzletszabályzat) 

módosítása tárgyában. 

mailto:kovacsk@mekh.hu


 

Magyar Energetikai  

és Közmű-szabályozási Hivatal  

H2148/2020. SZÁMÚ HATÁROZAT 

 KIJAVÍTÁSA 
ALTEO ENERGIAKERESKEDŐ ZRT. 

  

 

 

A Végzés 3 oldalból áll  2. oldal 

 

 

A Hivatal megállapította, hogy az Üzletszabályzat tartalmazza a vonatkozó jogszabályban 

előírt tartalmi követelményeknek megfelelően a szabadpiaci keretek között egyetemes 

szolgáltatásra jogosult felhasználókra (ide nem értve a lakossági fogyasztókat) 

vonatkozó részletszabályokat. 

 

A Hivatal a rendelkező rész 6. pontjában elírás miatt tévesen szerepeltette az Engedélyes által 

ellátható felhasználói körre tett megállapítását, különös tekintettel arra, hogy az Engedélyes 

korábbi üzletszabályzatai alapján is jogosult volt az érintett felhasználói kör ellátására és erre 

vonatkozóan üzletszabályzatát nem módosította. 

 

A Hivatal az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: 

Ákr.) 3. § szerint jogosult hivatalból döntését felülvizsgálni, és azt a 90. §-a alapján kijavítani, 

ha a döntésben elírás, illetve számítási hiba van, és az nem hat ki az ügy érdemére.  

 

Figyelemmel arra, hogy az Üzletszabályzat tartalmazza a szükséges rendelkezéseket a 

Hivatal a döntésben szereplő elírást jelen végzésében kijavította. 

 

Az eljárási költségről az Ákr. 81. § (1) bekezdése és a 124-130. §-a alapján kellett rendelkezni. 

 

Jelen végzés az Ákr. 90. §-ának, 80. § (1) bekezdésének, 81. § (1) és (3) bekezdésének 

rendelkezésein alapul. 

 

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. 114. § (1) bekezdése biztosítja a közigazgatási per megindításának lehetőségét. A 

perindítás határideje a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a 

továbbiakban: Kp.) 39. § (1) bekezdésén, a közigazgatási cselekmény keresetlevél 

benyújtásától függetlenül történő hatályosulása a Kp. 39. § (6) bekezdésén alapszik. A Hivatal 

a tárgyalás tartására vonatkozó tájékoztatást a Kp. 77. § (2) bekezdése alapján adta meg. A 

közigazgatási jogvita elbírálása iránti közigazgatási per eljárás illetékének mértékét az 

illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A. § (1) bekezdése határozza meg, az 

illetékfeljegyzési jogot a 62. § (1) bekezdés h) pontja biztosítja. 

 

A végzés az Ákr. 82. § (1) bekezdése és a 85. § (5) bekezdése alapján a közlés napján 

véglegessé válik.  

 

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

földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: 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 és 5/D. § (2) bekezdése határozza meg. Az 

eljárás speciális szabályait a MEKH Tv. és a GET tartalmazza. 
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Kelt: Budapest, elektronikus bélyegző szerint 

 

 

      Horváth Péter János 

 elnök úr 

 nevében és megbízásából: 

  

 

 

 Sándor Balázs Benedek 

 főosztályvezető 

 Földgáz-felügyeleti és Árszabályozási Főosztály 

 
 
 
 
 
 
 
Kapják: (hivatali kapuról ügyfélkapura elektronikusan) 

Engedélyes  

Hivatal, Földgázipari Felügyeleti és Engedélyezési Osztály 
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