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HATÁROZAT SZÁMA: H 2561/2019.
Tárgy: energetikai szakreferensi tevékenység folytatása céljából történő névjegyzékbe vétel
A Benedetti Kft. (székhely: 1152 Budapest, Hunyadi utca 8/. A. ép., cégjegyzékszám: Cg. 01 09
911018; adószáma: 14593806-2-42; a továbbiakban: kérelmező) 2019. szeptember 30. napján
előterjesztett, energetikai szakreferensi tevékenység végzésére vonatkozó kérelmére a Magyar
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52.; továbbiakban:
Hivatal) meghozta az alábbi
HATÁROZATOT:
A Hivatal a kérelmezőt az energetikai szakreferensi tevékenység folytatása céljából névjegyzékbe
veszi az alábbiak szerint:
1. A kérelmező névjegyzéki jelölése: ESZSZ-116/2019.
2. A kérelmező tevékenységét az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény (a
továbbiakban: Ehat. tv.), az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról szóló
122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ehat. vhr.) rendelkezéseinek megfelelően
köteles ellátni.
3. A Hivatal az energetikai szakreferens szervezet vonatkozásában névjegyzéket vezet. A
névjegyzék az energetikai szakreferens szervezet következő adatait tartalmazza:
a) a Szolgtv. 26. § (2) bekezdés a)-d) pontjában foglalt adatok,
b) cégjegyzékszám vagy cégjegyzékszám hiányában a nyilvántartást vezető hatóság neve és
nyilvántartási szám,
c) a vezető tisztségviselő neve,
d) elérhetőségi adatok (postacím, telefonszám, elektronikus levélcím, az energetikai
szakreferens szervezet által megadott egyéb elérhetőségi adat),
e) az energetikai szakreferens szervezettel munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyban vagy társasági jogi jogviszonyban álló természetes személy energetikai
szakreferens neve,
f) a tevékenység folytatása iránti kérelem benyújtásának időpontja,
g) a névjegyzékbe vétel és a névjegyzékből törlés időpontja,
h) névjegyzéki jelölés,
i) adatváltozás bejelentés időpontja,
j) a Hivatal által végleges döntéssel megállapított szankció típusa, a szankcióról rendelkező
határozat véglegessé válásának időpontja.
4. A névjegyzék az előző pont f)-j) alpontjai tekintetében közhiteles hatósági nyilvántartásnak
minősül, amelyet a Hivatal az energiahatékonysági tájékoztató honlapon közzétesz.
5. Az energetikai szakreferens szervezet a bekövetkezéstől számított 8 napon belül köteles
bejelenteni a Hivatalnak a névjegyzékben nyilvántartott adataiban bekövetkezett változást. A
kötelezettség elmulasztása esetén az energetikai szakreferens szervezetet a Hivatal a
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6.
7.
8.
9.

kötelezettség teljesítésére írásban felszólítja és bírsággal sújthatja. A bírság ismételten
kiszabható.
Az energetikai szakreferens szervezetnek a tevékenység megszüntetését be kell jelentenie a
Hivatalnak.
Az energetikai szakreferens szervezet a névjegyzékből az Ehat. tv. 21/B. § (18) bekezdése
alapján törölhető.
Az energetikai szakreferens szervezet éves nyilvántartási díj fizetésére kötelezett.
Az energetikai szakreferens szervezet köteles az energetikai szakreferensi szolgáltatás
létrejöttéről, valamint e szolgáltatást érintő változás bekövetkezésétől számított 30 napon belül
adatszolgáltatást teljesíteni. A kötelezettség elmulasztása vagy nem megfelelő teljesítése esetén
az energetikai szakreferens szervezetet a Hivatal bírsággal sújthatja, amely bírság ismételten
kiszabható.

A határozat ellen közigazgatási per indításának van helye a közléstől (kézbesítéstől) számított 30
(harminc) napon belül, a keresetet a Fővárosi Törvényszéknek címezve – az elektronikus ügyintézés
szabályai szerint – a Hivatalhoz kell benyújtani. A Törvényszék előtt a jogi képviselet kötelező. A
keresetlevél benyújtásának a határozat végrehajtására halasztó hatálya nincs. A közigazgatási ügyekben
eljáró bíróság a pert – ha tárgyalás tartását nem tartja szükségesnek és azt az ügyfél nem kéri –
tárgyaláson kívül bírálja el. Tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevelében kérheti.
A közigazgatási ügyekben eljáró bíróság – az ügy érdemére ki nem ható eljárási szabály megsértésének
kivételével – jogszabálysértés megállapítása esetén a közigazgatási döntést – törvényben meghatározott
kivételekkel – megváltoztatja, megsemmisíti vagy hatályon kívül helyezi; szükség esetén a
közigazgatási döntés megsemmisítése vagy hatályon kívül helyezése mellett a közigazgatási szervet új
eljárásra kötelezi; illetve a közigazgatási szervet marasztalja.
Az eljárás 100.000,- Ft regisztrációs díj köteles, amelyet a kérelmező a Hivatalnak fizetett meg.
Az eljárás során egyéb költségről nem kellett rendelkezni, tekintettel arra, hogy ilyen költség nem merült
fel.
A Hivatal jelen határozatát a kérelmező részére a névjegyzékbe vétel és névjegyzéki jelölés igazolása
céljából küldi meg.
INDOKOLÁS
A kérelmező 2019. szeptember 30. napján kérelmet terjesztett elő a Hivatalhoz energetikai szakreferensi
tevékenység folytatása céljából történő névjegyzékbe vétel érdekében, amely a Hivatalhoz 2019.
szeptember 30. napján érkezett meg.
A Hivatal eljárása során az Ehat. tv. 21/B. § (6) és (6a) bekezdése alapján az alábbi feltételek fennállását
vizsgálta:
jogszabályi feltételek
a kérelmező vonatkozásában
energetikai szakreferensi névjegyzékben
szereplő energetikai szakreferenssel
munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló
egyéb jogviszonyban vagy társasági jogi
jogviszonyban áll
az energetikai szakreferensi tevékenység
folytatása céljából kérelmét a Hivatalnak
előterjesztette és a regisztrációs díjat megfizette

feltételek igazolására benyújtott
dokumentumok, igazolások
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban
álló energetikai szakreferens neve:
Szuromi Judit
névjegyzéki száma: ESZ-105/2019.
2019. szeptember 30. napján a szükséges
igazolások csatolásával megtörtént
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az energetikai szakreferensi névjegyzékben
szereplő energetikai szakreferens kizárólag egy
energetikai szakreferens szervezettel állhat
munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló
egyéb jogviszonyban vagy társasági jogi
jogviszonyban

Szuromi Judit
az energetikai szakreferens szervezetek
névjegyzéke alapján nem áll más energetikai
szakreferens szervezettel névjegyzékbe vételt
megalapozó jogviszonyban

Fentiekre tekintettel a Hivatal megállapította, hogy a kérelmező eleget tett az Ehat. tv. és az Ehat. vhr.
által az energetikai szakreferens szervezetek nyilvántartásba vétele vonatkozásában meghatározott
követelményeknek.
A fentiek alapján a Hivatal a rendelkező részben meghatározottak szerint a kérelmezőt energetikai
szakreferensi tevékenység folytatása céljából névjegyzékbe veszi és számára névjegyzéki jelölést ad.
A Hivatal névjegyzék vezetésére vonatkozó kötelezettségét, a névjegyzékben feltüntetendő adatok
körét, továbbá a közhitelesnek minősített adatkörre vonatkozó szabályokat az Ehat. tv. 21/B. § (3) és
(13)-(15) bekezdései tartalmazzák.
A változás-bejelentésre vonatkozó kötelezettség és az elmulasztásával kapcsolatos bírságolás szabályait
az Ehat. tv. 21/B. § (16) – (17) bekezdése szabályozza.
A regisztrációs és nyilvántartási díj fizetésének szabályait az Ehat. tv. 21/B. § (19) – (20) bekezdése és
az energetikai auditálási és energetikai szakreferensi tevékenység folytatásával összefüggő díjakról
szóló 16/2018. (XII. 21.) MEKH rendelet (a továbbiakban: MEKH rendelet) tartalmazza.
Az energetikai szakreferens szervezetek névjegyzékéből Hivatalból történő törlés szabályait az Ehat. tv.
21/B. § (18) bekezdése tartalmazza.
Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítési szabályait és a bírságolásra vonatkozó rendelkezéseket az
Ehat. tv. 21/C. § (1)-(2), (4)–(6) és (6a) bekezdése tartalmazza.
A kérelmező az Ehat. tv. 21/B. § (19) bekezdése szerinti éves nyilvántartási díj fizetési kötelezettségét
a MEKH rendelet 4. § - 7. § alapján köteles teljesíteni, amelynek mértékét ugyanezen rendelet 2. számú
melléklet B. pontja határozza meg.
Az eljárási költségről az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a
továbbiakban: Ákr.) 81. § (1) bekezdése és a 129. § (1) bekezdése alapján kellett rendelkezni.
A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény (a
továbbiakban: MEKH tv.) 5/D. § (4) bekezdése alapján az eljárási határidő 75 nap.
A Hivatal feladat- és hatáskörét a MEKH tv. 3. § (1) bekezdése, továbbá az Ehat. tv. 21/B. § (3b)
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. § és 5/D. § (2) bekezdése határozza meg.
A Hivatal döntésének meghozatalánál figyelembe vette az Ákr. 80.§ - 81. §-ának előírásait.
Jelen határozat az Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján a közlés napján véglegessé válik.
Az Ákr. 116. § (4) bekezdés a) pontja a Hivatal döntésével szemben kizárja a fellebbezést, az Ákr. 112.
§-a és az Ákr. 114. § (1) bekezdése jelen döntés ellen közigazgatási per indítását teszi lehetővé. A
perindítás határideje a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.)
39. § (1) bekezdésén alapszik. A tárgyalás tartására és az eljáró bíróságra vonatkozó tájékoztatást a
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Hivatal az Ákr. 81. § (1) bekezdése és a Kp. 77. § (1) és (2) bekezdései valamint a Kp. 12. § (2) a) pontja
valamint 13. § (11) bekezdése alapján adta meg.
Az Ehat. tv. 21/B. § (7) és (13) bekezdése alapján a természetes személy energetikai szakreferensekről
és szakreferens szervezetekről vezetett nyilvántartás a Hivatal http://enhat.mekh.hu honlapján érhető el.
Budapest, 2019. október „

„
Ph.
Tóth Tamás
általános elnökhelyettes

Kapják:
Címzett
Kapják:Mérnöki Kamara 1094 Budapest, Angyal u. 1-3.
Magyar
Címzett Zöldgazdaság-elemzési és Területfejlesztési Osztály
Hivatal,
Hivatal, Irattár
Zöldgazdaság-elemzési és Területfejlesztési Osztály
Hivatal,
Hivatal, Irattár

1 példány
1 példány
1 példány (elektronikus)
1 példány
példány
11 példány
1 példány
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