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

HATÁROZATOT:

A Hivatal az MVM Lumen Fényszolgáltató Kft. (székhely: 6724 Szeged, Pulz utca 44.,
Cégjegyzékszám:
06-09-027219,
adószám:
27418163-2-06)
közvilágítási
üzemeltetési engedély iránti kérelmében foglaltaknak helyt ad, és a 2. számú
mellékletben megnevezett település(ek) vonatkozásában az
MVM Lumen Fényszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
(a továbbiakban: Engedélyes) részére az alábbi feltételekkel
Közvilágítási Üzemeltetési Engedélyt
(a továbbiakban Engedély) ad.

Magyar Energetikai
és Közmű-szabályozási Hivatal
Határozatszám: H870/2022

Közvilágítási üzemeltetési
engedély

MVM Lumen Kft.

I.

A közvilágítási üzemeltetés általános feltételei

I.1.

Fogalom-meghatározások
A jelen Engedélyben használt fogalmakat a villamos energiáról szóló
többször módosított 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: VET), a
villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 273/2007. (X.19.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
VET Vhr.), a VET felhatalmazása alapján kiadott további jogszabályok
rendelkezései szerint kell értelmezni.

I.2.
I.2.1.

Az Engedélyes jogai és kötelezettségei
Az Engedélyes jelen Engedély alapján a mellékletben megnevezett
település(ek) helyi építési szabályzat szerinti belterületén az
üzemeltetésébe adott közvilágítási berendezéseket jogosult és köteles
üzemeltetni. Az Engedélyben foglalt jogosultságok sem egészben, sem
részben nem ruházhatóak át.

I.2.2.

Az Engedélyes a közvilágítási berendezést a VET-ben, valamint az
Engedélyben foglaltaknak megfelelően köteles mindaddig működtetni, amíg
az adott területen a közvilágításra kötelezett és az Engedélyes közötti, a
közvilágítási berendezések üzemeltetésére kötött szerződés hatályban van.

I.2.3.

Az Engedélyes köteles a közvilágítás szolgáltatás biztonságos és
folyamatos ellátása érdekében az adott területen lévő hálózati
engedélyessel együttműködni.

I.2.4.

Az Engedélyes köteles a folyamatos és biztonságos szolgáltatáshoz
szükséges üzemeltetési és fenntartási feladatokat ellátni.

I.2.5.

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.

I.2.6.

Az Engedélyes közvilágítási üzemeltetési tevékenységi körébe nem tartozó
tevékenysége nem veszélyeztetheti az Engedélyes közvilágítási
üzemeltetési tevékenységének végzését.

1.2.7.

Az Engedélyes köteles az Engedély kiadásának alapjául szolgáló
feltételeknek folyamatosan megfelelni, továbbá köteles a Hivatal - adott
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Engedélyesre irányadó - mindenkori határozatainak megfelelni, azokat
betartani és végrehajtani.
I.2.8.

Az Engedélyes köteles a közvilágítási berendezéseket üzemképes
állapotban tartani, a karbantartási, javítási munkákat időben elvégezni, a
berendezések terv szerinti üzemeltetéséhez szükséges egyéb műszaki
feltételeket biztosítani, valamint a szükséges készletekről és tartozékokról
gondoskodni.

I.2.9.

Az I.2.1. pontban meghatározott terület vonatkozásában fennálló
közvilágítási üzemeltetési kötelezettség akkor is fennáll a közvilágításra
kötelezettel kötött szerződés módosítása szerinti feltételek mellett, ha a
közvilágítási berendezések mennyiségében vagy minőségében változás
következik be.

I.2.10. Amennyiben az Engedélyes az engedélyköteles tevékenységének egyes
elemeit más személlyel kívánja végeztetni, erről előzetesen, írásban
tájékoztatni köteles a Hivatalt. Ebben a tájékoztatóban az Engedélyes
köteles településrészenként lebontva konkrétan megjelölni a kiszervezéssel
érintett tevékenységek körét. Kiszervezés esetén az Engedélyes úgy felel
jogszabályban vagy az Engedélyben meghatározott kötelezettségei
teljesítéséért, mintha az adott tevékenységet maga végezné.
I.2.11. Az Engedélyes köteles olyan áttekinthető elszámolási, könyvelési,
nyilvántartási rendszert vezetni, melyben a közvilágítás üzemeltetési
tevékenysége más tevékenységétől elkülöníthető és nyomon követhető.
I.2.12. Az Engedélyes köteles a Hivatal részére rendszeresen, illetve esetenként
információkat és adatokat szolgáltatni, amelyek körét, formáját és az
adatszolgáltatás határidejét a Hivatal határozza meg.
I.2.13. Az Engedélyes köteles a közvilágítás szolgáltatás biztonságát súlyosan
sértő esemény bekövetkeztétől számított 15 napon belül írásban az
eseményt leíró és értékelő jelentést tenni.
I.2.14. Az Engedélyes köteles bármely olyan körülmény vagy esemény
bekövetkeztéről - annak tudomására jutásától számított 8 napon belül - a
Hivatalt értesíteni, amely alapján az Engedélyes a kötelezettségeinek nem
képes eleget tenni, vagy az engedély kiadásának feltételei már nem állnak
fenn, és azok megfelelő határidőn belül nem pótolhatók.
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I.2.15. Az Engedélyben nyilvántartott adatokban bekövetkezett változások
esetében az Engedélyes köteles kérelmezni az Engedély módosítását,
kivéve a 3. melléklet adatai mennyiségi és/vagy elszámolási
teljesítményének fényforrás-típusonként 10%-nál kisebb mértékű
változásait. [a módosításokat elektronikus formában kell kérelmezni].
I.2.16. Az Engedélyes köteles jelen Engedély tartalmát érintő előre nem tervezhető
bármely bekövetkezett változásról a Hivatalt haladéktalanul írásban
értesíteni, és a jelen Engedély módosítását kérni.
I.2.17. A közvilágítási üzemeltetési tevékenység egy adott településen tervezett
megszüntetése előtt legalább 6 hónappal az Engedélyes köteles a
megszüntetésre engedélyt kérni a Hivataltól a közvilágításra kötelezett
hozzájárulásának csatolásával.
I.3.

Környezetvédelmi kötelezettségek
Az Engedélyes a közvilágítási üzemeltetési tevékenység során köteles
fokozott figyelmet fordítani a környezetvédelmi kötelezettségek betartására.

I.4.

A vonatkozó jogszabályokban és az Engedélyben előírt követelmények
ellenőrzése
A Hivatal ellenőrzési feladatainak teljesítése érdekében, annak mértékéig
jogosult az Engedélyestől rendszeres és eseti információt kérni, az
engedélyhez kötött tevékenységgel kapcsolatos iratokba betekinteni,
azokról másolatot, kivonatot készíteni, ideértve az üzleti titkot tartalmazó
iratokat is.

I.5.

Jogkövetkezmények az előírt követelmények be nem tartása esetén
A VET és a felhatalmazása alapján kiadott jogszabályokban és az
Engedélyben foglalt előírások megszegése esetén a Hivatal a VET-ben
meghatározott jogkövetkezményeket alkalmazhatja. Ezen pont szerinti
kötelezettség megszegésének minősül, ha az Engedélyes az Engedélyben
és a Hivatal más határozataiban meghatározott dokumentumokat,
adatszolgáltatásokat nem az előírt határidőre, formában, vagy tartalommal
nyújtja be a Hivatalnak.
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Melléklet
A jelen Engedély következő mellékletei az Engedély rendelkező részének
elválaszthatatlan részét képezik:
1. Az Engedélyes főbb adatai
2. Az Engedély által érintett település(ek) (felsorolás)
3. Az Engedélyes által üzemeltetett közvilágítási berendezések
összesített adatai

I.7.

Díjak
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: Díjrendelet) 1. sz.
mellékletének B) 34. sora figyelembevételével számított 1 000 000 Ft
igazgatási szolgáltatási díjat megfizette.
A Hivatalnak egyéb eljárási költségről nem kellett rendelkeznie, mert az
eljárás során ilyen költség nem merült fel.

II.

Jogorvoslat

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 szabályainak megfelelő űrlapon keresztül, amely a
következő helyen érhető el:
https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,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 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.
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Az Engedély időbeli hatálya és vegyes rendelkezések
a) Az Engedély határozatlan ideig hatályos.
b) A Hivatal intézkedik a véglegessé vált határozatnak a Hivatal honlapján
történő közzétételéről.
c) Az Engedélyes a VET 161. § (1) bekezdésben meghatározott mértékű
felügyeleti díjat köteles e határozat jogerőre emelkedését követő
harmincadik munkanapig a Hivatal részére - 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: Díjrendelet) 4. § (1) bekezdés b) pontjában előírtak
figyelembevételével - megfizetni.

INDOKOLÁS

Az Engedélyes a Hivatalnál 2021. november 9. napján érkeztetett elektronikusan
beérkezett beadványában – a VET 74. §-a alapján – közvilágítási üzemeltetési
engedély iránti kérelmet nyújtott be a Hivatalhoz. Az Engedélyes a kérelmét a 2021.
november 10. és 19. napján érkeztetett beadványaival kiegészítette.
Mivel az Engedélyes a H 2248/2019. számú határozattal kiadott közvilágítási
üzemeltetési engedéllyel működő MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. (1081
Budapest, II. János Pál pápa tér 20.; cégjegyzékszám: 01-10-140263; adószám
26713111-2-44; a továbbiakban: MVM Next) cégjogi kiválással létrejött jogutódja, a
Hivatal szükségesnek ítélte, hogy az új közvilágítási üzemeltetési engedély
kiadásához az MVM Next közvilágítási üzemeltetési engedélyének visszavonása
tárgyában döntés szülessen, így az eljárást 2021. január 5. napján, a döntés
meghozataláig felfüggesztette.
Mivel az MVM Next kérelmére 2022. január 25. napján, közvilágítási üzemeltetési
engedélyének visszavonása ügyében indult eljárásban a Hivatal H 757/2022. számú
határozatával döntést hozott, az Engedélyes közvilágítási üzemeltetési
engedélyének kiadására indult felfüggesztett eljárást a Hivatal a VFEO/11-2/2022
számon kiadott végzésével folytatta.
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A Hivatal a kérelmet és a kérelemhez benyújtott iratokat megvizsgálta, és
megállapította, hogy az Engedélyes megfelelt a VET-ben és a VET Vhr.-ben
foglaltaknak, ezért a Hivatal a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.
E határozatot a Hivatal a VET 159. § (1) bekezdés 1. pontjában foglalt hatáskörében
eljárva adta ki.
E határozat a VET 74. § (1) bekezdés j) pontjában és a 75. § (1) bekezdésében,
valamint a VET Vhr. 73/A. §-ában foglalt rendelkezéseken alapul.
Az Engedélyes év közben kapott közvilágítási üzemeltetési engedélyt, ezért a
Hivatal a rendelkező rész III. c) pontjában kötelezte a felügyeleti díj időarányos,
2021. tárgyévre vonatkozó, egyösszegű befizetésére.
Az eljárási költségről a Hivatal az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016.
évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 81. § (1) bekezdése alapján rendelkezik.
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 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 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.
Az Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján a véglegesség a döntés közlésével áll be.
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A véglegessé vált határozatnak a Hivatal honlapján történő közzétételét a Hivatal a
VET 168. § (6) bekezdése, valamint a VET Vhr. 118. § (2) bekezdése alapján
rendelte el.

Kelt Budapest, elektronikus bélyegző szerint

Horváth Péter János
elnök

Mellékletek: (3 db)
1. melléklet: Az Engedélyes főbb adatai
2. melléklet: Az Engedély által érintett települések
3. melléklet: Az Engedélyes által üzemeltetett közvilágítási berendezések
összesített adatai

Kapják (elektronikusan):
Engedélyes
MEKH Villamosenergia-felügyeleti és Árszabályozási Főosztály
MEKH Statisztikai Főosztály
MEKH Irattár
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1. számú melléklet
a MVM Lumen Kft. közvilágítási üzemeltetési engedélyéhez
Az Engedélyes főbb adatai
Társaságra vonatkozó adatok
Szám Megnevezés
1.

Mértékegység

Adatok
MVM
Lumen
Fényszolgáltató
Felelősségű Társaság.

Az Engedélyes neve

MVM Lumen Kft.

3.

Az Engedélyes rövid
neve
Az Engedélyes székhelye

4.

Alapító okirat kelte

2021. június 21.

5.

Az Engedélyes
cégjegyzék száma
Cégbejegyzés dátuma

Cg. 06-09-027219

2.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
14.

Korlátolt

6724 Szeged, Pulz utca 44.

2021. szeptember 14.

Az Engedélyes
Korlátolt Felelősségű Társaság
cégformája
Az Engedélyes
27418163-2-06
adószáma
Az Engedélyes alaptőkéje millió Ft 150
Az Engedélyes összes
befektetett eszköze az
Az
Engedélyes
fő
engedély
benyújtásakor
tevékenysége
Az Engedélyes egyéb
tevékenységei
Az Engedéllyel érintett
település(ek) száma
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millió Ft 366
7112
Mérnöki
tanácsadás
cégkivonat szerint
db

tevékenység,

műszaki

242
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Magyar Energetikai
és Közmű-szabályozási Hivatal
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Közvilágítási üzemeltetési
engedély

MVM Lumen Kft.

2. számú melléklet
a MVM Lumen Kft. közvilágítási üzemeltetési engedélyéhez
Az Engedély által érintett települések (felsorolás)
Ágasegyháza, Akasztó, Albertirsa, Algyő, Almáskamarás, Ambrózfalva, Apátfalva,
Árpádhalom, Ásotthalom, Bácsbokod, Bácsborsód, Bácsszentgyörgy, Bácsszőlős, Baja,
Baks, Balástya, Ballószög, Balotaszállás, Bátmonostor, Battonya, Bátya, Békés,
Békéscsaba,
Békéssámson,
Bélmegyer,
Bócsa,
Bordány,
Borota,
Bugac,
Bugacpusztaháza, Cegléd, Ceglédbercel, Csabaszabadi, Csanádalberti, Csanádapáca,
Csanádpalota, Csanytelek, Császártöltés, Csátalja, Csávoly, Csemő, Csengele, Csengőd,
Csikéria, Csólyospálos, Csongrád, Csorvás, Dávod, Derekegyház, Deszk, Doboz, Dóc,
Domaszék, Dombegyház, Dombiratos, Drágszél, Dunaegyháza, Dunafalva, Dunapataj,
Dunaszentbenedek, Dunatetétlen, Dunavecse, Dusnok, Elek, Eperjes, Érsekcsanád,
Érsekhalma, Fábiánsebestyén, Fajsz, Felgyő, Felsőlajos, Felsőszentiván, Ferencszállás,
Foktő, Forráskút, Földeák, Fülöpháza, Fülöpjakab, Fülöpszállás, Gádoros, Gara, Gátér,
Géderlak, Gerendás, Geszt, Hajdúsámson, Hajós, Harkakötöny, Harta, Helvécia,
Hercegszántó, Hernád, Hódmezővásárhely, Homokmégy, Homorúd, Hunya, Imrehegy,
Jakabszállás, Jánoshalma, Jászszentlászló, Kalocsa, Kardos, Kardoskút, Kaskantyú,
Kaszaper, Katymár, Kecskemét, Kelebia, Kéleshalom, Kerekegyháza, Kétegyháza,
Kétsoprony, Királyhegyes, Kisdombegyház, Kiskőrös, Kiskunfélegyháza, Kiskunhalas,
Kiskunmajsa, Kistelek, Kiszombor, Kisszállás, Klárafalva, Kocsér, Kondoros, Kömpöc,
Köröstarcsa, Kötegyán, Kövegy, Kunadacs, Kunágota, Kunbaja, Kunbaracs, Kunfehértó,
Kunpeszér, Kunszállás, Kunszentmiklós, Kübekháza, Ladánybene, Lajosmizse, Lakitelek,
Lőkösháza, Madaras, Magyarbánhegyes, Magyarcsanád, Magyardombegyház, Makó,
Maroslele, Mártély, Mátételke, Medgyesbodzás, Méhkerék, Mélykút, Mezőgyán,
Mezőhegyes, Mikebuda, Mindszent, Miske, Monor, Monorierdő, Mórahalom, Móricgát,
Nagybaracska, Nagyér, Nagykamarás, Nagykőrös, Nagylak, Nagyszénás, Nagytőke,
Nemesnádudvar, Nyárlőrinc, Nyársapát, Óföldeák, Okány, Ópusztaszer, Ordas, Orgovány,
Orosháza, Öregcsertő, Örkény, Örménykút, Öttömös, Páhi, Pálmonostora, Petőfiszállás,
Pilis, Pirtó, Pitvaros, Pusztaföldvár, Pusztamérges, Pusztaottlaka, Pusztaszer, Pusztavacs,
Rém, Röszke, Ruzsa, Sándorfalva, Sarkad, Sarkadkeresztúr, Solt, Soltszentimre, Sükösd,
Szabadkígyós, Szabadszállás, Szakmár, Szalkszentmárton, Szatymaz, Szeged, Szegvár,
Székkutas, Szentes, Szentkirály, Szeremle, Tabdi, Táborfalva, Tápiószőlős, Tarhos, Tass,
Tataháza, Tázlár, Telekgerendás, Tiszaalpár, Tiszasziget, Tompa, Tótkomlós, Tömörkény,
Törtel, Újkígyós, Újlengyel, Újsolt, Újszalonta, Újszentiván, Újszilvás, Újtelek, Uszód, Üllés,
Városföld, Vasad, Vaskút, Végegyháza, Zákányszék, Zsana, Zsombó.
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Közvilágítási üzemeltetési
engedély
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3. számú melléklet
a MVM Lumen Kft. közvilágítási üzemeltetési engedélyéhez
Az Engedélyes által üzemeltetett közvilágítási berendezések összesített
adatai
Szám

Megnevezés

MértékAdatok
egység
db
52 307

1.

Nátriumlámpás lámpatestek

2.

Nátriumlámpás lámpatestek elszámolási
teljesítmény
Hagyományos fénycsöves lámpatestek

MW

Hagyományos fénycsöves lámpatestek
elszámolási teljesítmény
Kompakt fénycsöves lámpatestek

MW

Kompakt fénycsöves lámpatestek elszámolási
teljesítmény
Higanylámpás lámpatestek

MW

Higanylámpás lámpatestek elszámolási
teljesítmény
Fémhalogén fényforrással üzemelő lámpatestek

MW

Fémhalogén fényforrással üzemelő lámpatestek
elszámolási teljesítmény
Kisnyomású nátriumlámpás lámpatestek

MW

MW

13.

Kisnyomású nátriumlámpás lámpatestek
elszámolási teljesítmény
LED-es lámpatestek

14.

LED-es lámpatestek elszámolási teljesítmény

MW

15.

Egyéb lámpatestek

16.

Egyéb lámpatestek elszámolási teljesítmény

17.

Az üzemeltetett lámpatestek mennyisége összesen

18.

Az üzemeltetett lámpatestek elszámolási
teljesítménye összesen

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
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db

db

db

db

db

db

db

5,903937
39
0,005070
90 370
3,568783
491
0,074873
992
0,129637
387
0,015458
36 314
1,460842
140

MW

0,040236

db

181 040

MW

11,198836
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