2011. évi XXIX. törvény
az energetikai tárgyú törvények módosításáról
…
Kivonat a Magyar Közlöny 2011. évi 32. számából
2. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosítása
21. § A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: VET.) 2. §
(1) bekezdés d) pontja helyébe a következı rendelkezés lép:
[E törvény alkalmazási köre kiterjed]
„d) az e törvény szerint engedélyköteles és az e törvényben szabályozott engedély
nélkül végezhetı tevékenységeket végzıkre, az e törvény szerint engedélyköteles
tevékenység egy részét kiszervezés alapján végzıkre, az e törvény szerinti engedély
vagy hozzájárulás iránti kérelmet benyújtókra a kérelem elbírálásáig, az e törvény
szerint engedélyköteles tevékenységet engedély nélkül végzıkre, az integrált
villamosenergia-ipari
vállalkozásokra,
a
villamosenergia-felhasználókra,
a
villamosenergia-vételezıkre, a villamosenergia-ipari vállalkozásban részesedést,
befolyást vagy irányítást szerezni kívánókra, amennyiben a tervezett jogügylet meg
valósítását e törvény bejelentéshez vagy elızetes hivatali hozzájáruláshoz vagy
jóváhagyáshoz köti, az átviteli hálózat tulajdonosára, valamint az e törvény hatálya
alá esı természetes személyek, jogi személyek, jogi személyiség nélküli jogalanyok
közötti jogviszonyokra.”
22. § (1) A VET. 3. § a következı 4a. ponttal egészül ki:
[E törvény alkalmazásában]
„4a. Biztonsági övezet: a biztonsági övezetrıl szóló miniszteri rendeletben a
közigazgatási és hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 172. § e) pontjával összhangban megállapított
földrajzi terület, amelyre a tervezett vagy létesült villamosmő, termelıi vezeték,
magánvezeték, vagy közvetlen vezeték számottevı hatást gyakorol;”
(2) A VET. 3. § 11. pontja helyébe a következı rendelkezés lép, és a § a következı
11a. ponttal egészül ki:
[E törvény alkalmazásában]
„11. Elsıdleges energiaforrás: azon rendelkezésre álló energiaforrások győjtıneve,
amelyek kémiailag, fizikailag vagy nukleárisan kötött formában, megújuló vagy nem
megújuló módon tartalmaznak átalakításra alkalmas energiát, azzal, hogy villamos
energia felhasználásával, átalakításával nyert energiát tartalmazó energiaforrás nem
tekinthetı elsıdleges energiaforrásnak;
11a. Elszámolási idıszak: szerzıdésben megállapított, elszámolás alapjául szolgáló,
két mérıleolvasás közötti idıszak;”
(3) A VET. 3. §-a a következı 13a. ponttal egészül ki:
[E törvény alkalmazásában]
„13a. Eredetigazolás: olyan dokumentum, amely igazolja a megújuló
energiaforrásból elıállított vagy a nagyhatékonyságú, hasznos hıigényen alapuló,
kapcsoltan termelt villamos energia mennyiségét;”
(4) A VET. 3. § 17. pontja helyébe a következı rendelkezés lép:
[E törvény alkalmazásában]
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„17. Felhasználó: aki villamos energiát a saját felhasználási helyén történı
felhasználás céljából közcélú hálózatról vagy magánvezetéken keresztül nem
továbbadás útján vételez;”
(5) A VET. 3. § 19. pontja helyébe a következı rendelkezés lép:
[E törvény alkalmazásában]
„19. Fogyatékkal élı fogyasztó: a fogyatékos személyek jogairól és
esélyegyenlıségük biztosításáról szóló törvény szerinti fogyatékossági támogatásban
részesülı személy, a vakok személyi járadékában részesülı személy, továbbá az a
személy, akinek életét vagy egészségét közvetlenül veszélyezteti a villamosenergiaszolgáltatásból való kikapcsolás vagy annak megszakadása;”
(6) A VET. 3. § 22. pontja helyébe a következı rendelkezés lép:
[E törvény alkalmazásában]
„22. Hálózati engedélyes: az átviteli rendszerirányító és az elosztó;”
(7) A VET. 3. §-a a következı 26a. ponttal egészül ki:
[E törvény alkalmazásában]
„26a. Informatikai eszköz: a hálózati engedélyes tevékenységéhez szükséges
adattároló eszköz, operációs rendszerek és alkalmazások futtatását, kiszolgálását
ellátó adatfeldolgozó eszköz (szerver), valamint ilyen kiszolgálást felhasználó
adatfeldolgozó eszköz (kliens) ideértve az ezek mőködését biztosító szoftvert is;”
(8) A VET. 3. §-a a következı 27a. ponttal egészül ki:
[E törvény alkalmazásában]
„27a. Irányítás: a vállalkozások közötti összefonódások ellenırzésérıl szóló, 2004.
január 20-i 139/2004/EK tanácsi rendelet 3. cikk (2) bekezdésében meghatározott
kapcsolat;”
(9) A VET. 3. §-a a következı 27b. ponttal egészül ki:
[E törvény alkalmazásában]
„27b. Kapcsolódási pont: a magán- és a közvetlen vezeték azon pontja, amelyet a
vezetéket üzemeltetı és a vételezı közötti szerzıdésben a felek tulajdoni vagy
üzemeltetési határként megjelölnek;”
(10) A VET. 3. § 28. pontja helyébe a következı rendelkezés lép, és a § a következı
28a. ponttal egészül ki:
[E törvény alkalmazásában]
„28. Kapcsolt bizonyítvány: olyan forgalomképes okirat, amely igazolja a
gazdaságilag indokolt hı- vagy hőtési igény kielégítésére szolgáló, nagy
hatékonysággal kapcsoltan termelt villamos energia mennyiségét a kapcsoltan
termelt villamos energia felhasználására elıírt minimális kötelezettség teljesítésére
vonatkozó támogatási rendszer esetén;
28a. Kapcsolt vállalkozás: a számvitelrıl szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban:
Szt.) 3. § (2) bekezdésének 7. pontja szerinti kapcsolt vállalkozás;”
(11) A VET. 3. § 35. pontja helyébe a következı rendelkezés lép:
[E törvény alkalmazásában]
„35. Kiszervezés: az e törvény szerinti engedélyköteles tevékenység egy részének az
engedélyestıl eltérı más személlyel történı elvégeztetése;”
(12) A VET. 3. § 38. pontja helyébe a következı rendelkezés lép:
[E törvény alkalmazásában]
„38. Közvetlen vezeték: közcélúnak, magán- és termelıi vezetéknek nem minısülı,
országhatárt nem keresztezı vezeték, hálózati elem vagy átalakító- és
kapcsolóberendezés, amely közcélú hálózatra csatlakozó erımővet köt össze
vételezıvel;”
(13) A VET. 3. §-a a következı 42a. ponttal egészül ki:
[E törvény alkalmazásában]
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„42a. Leágazási pont: az átviteli vagy az elosztó hálózat azon pontja, amelyen
keresztül a csatlakozóberendezés részét képezı csatlakozó vezeték e hálózathoz
kapcsolódik;”
(14) A VET. 3. § 44. pontja helyébe a következı rendelkezés lép:
[E törvény alkalmazásában]
„44. Magánvezeték: közcélúnak, termelıi vezetéknek vagy közvetlen vezetéknek
nem minısülı, a csatlakozási pont után elhelyezkedı hálózati elem, vezeték, vagy
átalakító- és kapcsolóberendezés, amely az átviteli vagy elosztó hálózathoz
közvetlenül vagy közvetve kapcsolódó felhasználó vagy a vételezı ellátására
szolgál;”
(15) A VET. 3. §-a a következı 45a. ponttal egészül ki:
[3. § E törvény alkalmazásában]
„45a. Menetrend: egy adott naptári napra a kereskedelmi szabályzatban
meghatározott
elszámolási
mérési
idıegységekre
vonatkozó
villamosátlagteljesítmények adatsora;”
(16) A VET. 3. § 47–51. pontja helyébe a következı rendelkezés lép:
[E törvény alkalmazásában]
„47. Nemzeti Cselekvési Terv: a közlekedésben, a villamosenergia-fogyasztásban, a
főtésben és hőtésben felhasznált, megújuló energiaforrásokból elıállított energia
2020-as részarányaira vonatkozó – az energiahatékonysággal kapcsolatos egyéb
intézkedéseknek a végsı energiafogyasztásra gyakorolt hatásait figyelembe vevı –
a Magyar
Köztársaságra érvényes célértékeket, és az e célértékek elérésére alkalmas,
foganatosítandó intézkedéseket tartalmazó terv;
48. Együttmőködı villamosenergia-rendszer: legalább két, egy vagy több
rendszerösszekötı vezetékkel összekapcsolt villamosenergia-rendszer, melybıl az
egyik a Magyar Köztársaság (a továbbiakban: ország) területén mőködik;
49. Összekötı berendezés: több felhasználó által használt ingatlan belsı
vezetékhálózatának nem az elosztó tulajdonában álló, a csatlakozási pont után lévı
méretlen szakasza;
49a. Profil: statisztikai elemzéssel készült normalizált, 1000 kWh éves fogyasztásra
vonatkoztatott éves felhasználói villamosteljesítmény-igény görbe;
50. Rendszerhasználó: aki a közcélú hálózathoz villamos energia betáplálása, illetve
vételezése céljából közvetlenül vagy közvetve csatlakozik;
51. Rendszerirányítás: a villamosenergia-rendszer zavartalan és biztonságos
mőködtetését és a teljesítmény egyensúlyának biztosítását, valamint a nemzetközi
összeköttetések rendelkezésre állását szolgáló célirányos tevékenységek összessége;”
(17) A VET. 3. § 60. pontja helyébe a következı rendelkezés lép:
[E törvény alkalmazásában]
„60. Termelıi vezeték: közcélúnak, magán- és közvetlen vezetéknek nem minısülı
vezeték, hálózati elem, vagy átalakító- és kapcsolóberendezés, amely az erımő által
termelt villamos energiát a közcélú hálózat csatlakozási pontjára juttatja el, és erre
felhasználó nem csatlakozik vagy vételezı nem kapcsolódik;”
(18) A VET. 3. § 65. pontja helyébe a következı rendelkezés lép:
[ E törvény alkalmazásában]
„65. Vertikálisan integrált villamosenergia-ipari vállalkozás: olyan villamosenergia-ipari
vállalkozás vagy vállalkozások csoportja, amelynek irányítására közvetlenül vagy
közvetve ugyanazon személy vagy személyek jogosultak, és ahol a villamosenergiaipari vállalkozás vagy vállalkozások csoportja az átviteli rendszerirányítási vagy
elosztási tevékenységek mellett egyidejőleg a termelési vagy kereskedelmi
tevékenységek közül legalább az egyiket végzi, vagy ezek egyikére vonatkozó
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engedéllyel rendelkezik. A vertikálisan integrált villamosenergia-ipari vállalkozás
részének minısül az említett villamosenergia-ipari vállalkozás vagy vállalkozások
csoportja felett közvetlen irányítást gyakorló személy vagy személyek;”
(19) A VET. 3. §-a a következı 66a–66b. ponttal egészül ki:
[E törvény alkalmazásában]
„66a. Vételezési hely: egy vagy több kapcsolódási ponton keresztül ellátott
összefüggı terület, ahol a vételezı a vásárolt villamos energiát teljes egészében
felhasználja;
66b. Vételezı: aki felhasználótól magánvezetéken továbbadás útján vagy
termelıtıl közvetlen vezetéken vásárol villamos energiát kizárólag saját felhasználás
céljára, és nem minısül felhasználónak;”
(20) A VET. 3. § 68. pontja helyébe a következı rendelkezés lép:
[E törvény alkalmazásában]
„68. Villamosenergia-ipari vállalkozás: a Polgári Törvénykönyv 685. § c) pontja szerinti
gazdálkodó szervezet, valamint az Európai Unió tagállamában, illetve az Európai
Gazdasági Térségrıl szóló megállapodásban részes valamely más államban
bejegyzett külföldi vállalkozás és annak belföldön bejegyzett fióktelepe, amely e
törvény szerint engedélyköteles tevékenységet folytat;”
(21) A VET. 3 § 72. pontja helyébe a következı rendelkezés lép:
[E törvény alkalmazásában]
„72. Zöld bizonyítvány: olyan forgalomképes okirat, amely igazolja a megújuló
energiaforrásból nyert energiával elıállított villamos energia mennyiségét a
megújuló energiaforrásból nyert energiával termelt villamos energia felhasználására
elıírt minimális kötelezettség teljesítésére vonatkozó támogatási rendszer esetén;”
23. § A VET. a következı 4/A. §-sal egészül ki:
„4/A. § A felhasználók biztonságos és zavartalan villamosenergia-ellátása kiemelt
közérdek.”
24. § A VET. 5. §-a a következı (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A kiserımővek esetén az (1) bekezdésben foglalt felajánlási kötelezettség az
üzemi szabályzatban meghatározottak szerint közösen is teljesíthetı. A részletes
szabályokat a villamosenergia-ellátási szabályzatok tartalmazzák.”
25. § A VET. a következı 6/A. §-sal egészül ki:
„6/A. § (1) A termelı kérelmére a Hivatal a felhasználók tájékoztatása céljából
eredetigazolást állít ki, és gondoskodik az eredetigazolások elektronikus
nyilvántartásáról.
(2) Amennyiben az eredetigazolás kiállítására a kötelezı átvételi rendszerben való
részvételi jogosultság ellenırzése céljából kerül sor, úgy a 12. § (1) bekezdésében
foglaltakat kell alkalmazni.”
26. § A VET. 7. § (4) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
„(4) A pályázati kiírásnak részletes leírást kell adnia a pályázati eljárásról, továbbá a
pályázat értékelési szempontjairól.”
27. § A VET. 9. §-a helyébe a következı rendelkezés lép:
„9. § (1) A környezet és a természet védelme, a felhasználók ellátása, az elsıdleges
energiaforrások felhasználásának megtakarítása, valamint a felhasználható
energiaforrások bıvítése érdekében elı kell segíteni a megújuló energiaforrás, a
hulladék, mint energiaforrás, valamint az olyan elsıdleges energiaforrás
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felhasználását, amely a termálvíz kitermelése során a környezetbe kerülve nagyobb
környezetterhelést okozna, mint amelyet az energetikai hasznosítása során annak
felhasználása okoz (a továbbiakban együtt: támogatási célok).
(2) A támogatási célok elérésének elısegítése érdekében e törvény és a
felhatalmazása alapján kiadott külön jogszabály energiaforrásokra, termelési
eljárásokra, az erımővi névleges teljesítıképességre, az energiaátalakítás
hatásfokára, hatékonyságára, valamint az erımő létesítésének idıpontjára
tekintettel differenciált, kötelezı átvételi rendszert hoz létre.
(3) A 11. § (1) bekezdés b) pontja szerinti kötelezı átvétel hulladékból nyert energia
esetén az elıállított energiamennyiség 50%-ára, de legfeljebb a 11. § (4)
bekezdésében meghatározott mértékig biztosítható.”
28. § (1) A VET. 10. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következı rendelkezés lép:
[A 9. §-ban meghatározott kötelezı átvételi rendszer részletes szabályainak
kialakítása során a Kormány az alábbiakat veszi figyelembe:]
„a) a támogatási célok elérésének elısegítésére létrehozott kötelezı átvételi
rendszernek biztosítania kell a szükséges hosszú távú kiszámíthatóságot, a
fenntartható fejlıdést és az energiapolitikai elvekkel való összhangot,”
(2) A VET. 10. §-a a következı (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A kötelezı átvétel bázisárát és annak indexálási módját, a kötelezı átvétel
idıtartamát és a kötelezı átvétel maximális mennyiségét a megújuló
energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia kötelezı
átvételérıl és átvételi áráról szóló kormányrendeletben meghatározott feltételekkel
lehet módosítani, és ezen módosított bázisár, indexálási mód, idıtartam és maximális
mennyiség kizárólag arra az erımőre, illetve erımőegységre alkalmazandó, amelyik
a módosítás hatálybalépését követıen kezdte meg a termelést.”
(3) A VET. 10. § (4) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép, és a § a
következı (5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az átvételi kötelezettség alá esı villamos energia termelıje a 13. § (1a)
bekezdés a) pontjában meghatározott mérlegkörben történı értékesítés esetén az
átviteli rendszerirányító üzletszabályzata szerinti mérlegköri szerzıdést köt, és az
átviteli rendszerirányító által az átvételi kötelezettség alá esı villamos energia
elszámolására létrehozott mérlegkörhöz csatlakozik.
(5) Az átvételi kötelezettség alá esı villamos energia termelıje és az átviteli
rendszerirányító a kötelezı átvétel feltételeinek az adott termelı vonatkozásában
történı meghatározása érdekében az árra, a mennyiségre és a termelı
besorolására irányadó elıírásokkal összhangban szerzıdést köt. A szerzıdés a (4)
bekezdés szerinti mérlegköri szerzıdéssel egybefoglalható.”
29. § (1) A VET. 11. §-a helyébe a következı rendelkezés lép:
„11. § (1) A 10. § szerinti szempontok alapján meghatározott kötelezı átvétel
történhet
a) piaci áron vagy
b) 10. § (1a) bekezdés szerinti kormányrendeletben meghatározott átvételi áron.
(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti, piaci áron történı kötelezı átvétel
részletszabályait, illetve az (1) bekezdés b) pontja szerinti kötelezı átvétel keretében
biztosított támogatás mértékét – beleértve a kötelezı átvételi árat, a kötelezı
átvétel idıtartamát, és a kötelezı átvétel alá esı maximális mennyiséget –, a
támogatásra jogosultak körét, a támogatás feltételeit és módját a 10. §-ban
meghatározott keretek között kormányrendeletben kell megállapítani.
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(3) A kötelezı átvétel keretében biztosított támogatás mértékét energiaforrásonként,
termelési eljárásonként és az erımővi névleges teljesítıképességre való tekintettel a
10. § (1a) bekezdés szerinti kormányrendelet eltérı mértékben is megállapíthatja.
(4) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti kötelezı átvétel keretében biztosított támogatás
legfeljebb az egyes termelési eljárásokra jellemzı beruházások indokolt
megtérülésének mértékéig biztosítható. A kötelezı átvételre való jogosultság lejártát
követıen a termelı az adott erımőegység vonatkozásában – új beruházás nélkül –
a (1) bekezdés b) pontja szerinti kötelezı átvételben nem részesülhet.
(5) A kötelezı átvétel idıtartamának meghatározásakor csökkentı tényezıként kell
figyelembe venni az egyéb módon nyújtott támogatásokat, és a környezetvédelmi
termékdíjról szóló külön törvény szerinti hulladékhasznosítói szolgáltatásra vonatkozó
megrendelést.
(6) Az átviteli rendszerirányító a 10. § (5) bekezdés szerinti szerzıdés megkötésérıl a
szerzıdéskötést követı 30 napon belül tájékoztatja a Hivatalt. A Hivatal a
szerzıdéskötést követı 1 éven belül a termelı vonatkozásában hatósági ellenırzést
folytat le.”
(2) A VET. a következı 11/A. §-sal egészül ki:
„11/A. § A Hivatal a Nemzeti Cselekvési Tervben foglalt, termelésre vonatkozó célok
teljesülését legalább kétévente felülvizsgálja, errıl nyilvános jelentést és a Kormány
számára szükség szerint a 11. § (2) bekezdésben meghatározottakra kiterjedı
javaslatot készít.”
30. § A VET. 12. § (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
„(1) A termelı kérelmére a Hivatal – figyelembe véve a megújuló energiaforrásból
vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia kötelezı átvételérıl és
átvételi áráról szóló kormányrendeletben, valamint a nagy hatásfokú, hasznos
hıenergiával kapcsoltan termelt villamos energia és a hasznos hı mennyisége
megállapításának számítási módjáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott
feltételeket – az eredetigazolás kiállításával igazolja a megújuló energiaforrásból
vagy hulladékból nyert energiával elıállított villamos energia és a
nagyhatékonyságú hasznos hıigényen alapuló kapcsolt hı- és villamosenergiatermelésbıl származó villamos energia mennyiségét.”
31. § A VET 13. § (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép, és a § a
következı (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1) Minden mérlegkörfelelıs köteles az átvételi kötelezettség alá esı villamos
energia szétosztásáról szóló miniszteri rendeletben foglaltaknak megfelelıen a
mérlegkörébe tartozó felhasználók részére értékesített villamos energia arányában
átvenni az átvételi kötelezettség alá esı és az átviteli rendszerirányító által
menetrend alapján átadott villamos energiát, valamint megfizetni az átvételi
kötelezettség alá esı villamos energia ellenértékét az (1a) bekezdés c) pontja,
valamint az átvételi kötelezettség alá esı villamos energia szétosztásáról szóló
miniszteri rendeletben meghatározott részletes szabályok szerint, és erre vonatkozóan
szerzıdést kötni az átviteli rendszerirányítóval.
(1a) Az átviteli rendszerirányító a 9. §-ban meghatározottak végrehajtása érdekében
jogosult és köteles
a) az átvételi kötelezettség alá esı villamos energia elszámolására létrehozott, a
kereskedelmi
szabályzatban
meghatározott
mérlegkör
mőködtetésére,
kiegyenlítésére,
b) az átvételi kötelezettség alá esı összes villamosenergia-mennyiségbıl jogszabályi
elıírások szerint az (1) bekezdésben meghatározottak által menetrend alapján
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kötelezıen átveendı villamos energia mennyiségét meghatározni és szétosztani,
valamint az átvételi kötelezettség alá esı villamos energia szervezett
villamosenergia-piacon értékesítendı részét meghatározni, és azt azon a szervezett
villamosenergia-piacon értékesíteni, amelyben részesedéssel rendelkezik, és
c) a kötelezı átvétel alá esı villamos energia ellenértékét a szervezett
villamosenergia-piacon értékesített kötelezı átvétel alá esı villamos energia
ellenértékével csökkentve a 13. § (1) bekezdés szerinti miniszteri rendeletben
meghatározott részletes szabályok szerint elszámolni.
(1b) Az (1a) bekezdés b) pontja szerinti szervezett villamosenergia-piacot mőködtetı
engedélyes közszolgáltatási kötelezettség keretében köteles az (1a) bekezdés b)
pontjának megfelelıen meghatározott villamos energia mennyiség értékesítése
céljából kereskedésben történı részvételre az átviteli rendszerirányítóval szerzıdést
kötni. A szervezett villamosenergia-piaci engedélyes e tevékenysége nem irányulhat
haszonszerzésre.”
32. § A VET. 14. §-a és 15. §-a helyébe a következı rendelkezések lépnek:
„14. § Az átvitel és a rendszerirányítás együttes végzése (a továbbiakban: átviteli
rendszerirányítás) keretében az átviteli rendszerirányító feladata
a) a villamosenergia-rendszer zavartalan és biztonságos mőködtetése, valamint
egyensúlyának biztosítása,
b) az átviteli hálózat üzemeltetése, karbantartása és fejlesztése,
c) a villamos energia megfelelı minıségő továbbítása, és
d) az átviteli rendszerirányításhoz szükséges eszközök üzemeltetése, karbantartása és
fejlesztése.
15. § Az átviteli rendszerirányító e törvényben és a villamos energia határokon
keresztül történı kereskedelme esetén alkalmazandó hálózati hozzáférési
feltételekrıl és az 1228/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezésérıl szóló, 2009. július
13-i, 714/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben (a továbbiakban:
714/2009/EK
rendelet)
meghatározott
feladatait
átlátható
módon,
befolyásmentesen és az egyenlı bánásmód követelményének
megfelelıen köteles végrehajtani.”
33. § (1) A VET. 16. § j) pontja helyébe a következı rendelkezés lép:
[Az átviteli rendszerirányító feladatai a villamosenergia-ellátás biztonságával, az
átviteli és elosztó hálózatok üzemével, valamint a 9. § alapján átvételi kötelezettség
alá esı villamos energia befogadásával és továbbításával kapcsolatban különösen]
„j) az átviteli hálózat és az átvitelt befolyásoló elosztó hálózat üzemének tervezése és
irányítása a teljesítmény-egyensúly folyamatos fenntartása mellett,”
(2) A VET. 16. § m) és n) pontja helyébe a következı rendelkezések lépnek:
[Az átviteli rendszerirányító feladatai a villamosenergia-ellátás biztonságával, az
átviteli és elosztó hálózatok üzemével, valamint a 9. § alapján átvételi kötelezettség
alá esı villamos energia befogadásával és továbbításával kapcsolatban különösen]
„m) az európai rendszer-együttmőködésbıl a magyar villamosenergia-rendszerre
nézve keletkezı feladatok összehangolása,
n) az átviteli hálózathoz történı csatlakozás és hozzáférés, valamint az ezekkel
kapcsolatos információk biztosítása,”
(3) A VET. 16. § p) pontja helyébe a következı rendelkezés lép:
[Az átviteli rendszerirányító feladatai a villamosenergia-ellátás biztonságával, az
átviteli és elosztó hálózatok üzemével, valamint a 9. § alapján átvételi kötelezettség
alá esı villamos energia befogadásával és továbbításával kapcsolatban különösen]

-7-

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 32. szám

„p) az átviteli hálózattal kapcsolatos valamennyi díj, a 714/2009/EK rendelet 13. cikke
és az átvitelirendszer-üzemeltetık közötti ellentételezések mechanizmusára és az
átviteli díjak szabályozásának közös elveire vonatkozó iránymutatás megállapításáról
szóló 2010. szeptember 23-i, 838/2010/EU európai bizottsági rendelet (a
továbbiakban: 838/2010/EU rendelet) szerinti, az átviteli rendszerüzemeltetık közötti
ellentételezési mechanizmus keretében elıírt kifizetések teljesítése, és ennek
keretében az átviteli rendszerirányítót megilletı bevételek, továbbá a szők
keresztmetszetek kezeléséért felszámított díjak beszedése és elszámolása.”
(4) A VET. 16. § q) pontja helyébe a következı rendelkezés lép:
[Az átviteli rendszerirányító feladatai a villamosenergia-ellátás biztonságával, az
átviteli és elosztó hálózatok üzemével, valamint a 9. § alapján átvételi kötelezettség
alá esı villamos energia befogadásával és továbbításával kapcsolatban különösen]
„q) a villamos energiáról szóló törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
kormányrendeletben (a továbbiakban: Vhr.) meghatározott pénzügyi biztosítékok
meglétének folyamatos figyelemmel kísérése, és a Vhr.-ben meghatározott
esetekben a Hivatal tájékoztatása.”
34. § A VET. 17. § (1) bekezdése a következı d)–f) ponttal egészül ki:
[Az átviteli rendszerirányító jogosult a magyar villamosenergia-rendszert képviselni a
nemzetközi szervezetekben, ennek keretében különösen]
„d) képviseli a magyar villamosenergia-rendszert a nemzetközi szervezetekben,
kivéve a kormányzati vagy a szabályozó hatósági részvétellel mőködı nemzetközi
szervezeteket;
e) kapcsolatot tart harmadik felekkel, a Hivatallal és az Európai Unió más
tagállamaiban energiapiaci szabályozó hatóságként kijelölt külföldi szabályozó
hatóságokkal (a továbbiakban: külföldi szabályozó hatóság); és
f) közremőködik a regionális piacok kialakításában, és jogosult az egységes
villamosenergia-piac kialakításának megkönnyítése érdekében közös vállalkozás
létrehozására.”
35. § A VET. 20. § (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
„(2) Az átviteli rendszerirányító a rendszerszintő szolgáltatások biztosításához, az
átviteli hálózati veszteség pótlásához, valamint az átvételi kötelezettség alá esı
villamos energia mérlegkörének kiegyenlítéséhez szükséges kapacitásokat és
villamos energiát bármely hazai vagy külföldi termelı, villamosenergia-kereskedı
vagy arra alkalmas berendezéssel rendelkezı felhasználó által hozzáférhetı módon,
nyilvánosan szerzi be.”
36. § (1) A VET. 21. § (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
„(2) A termelı, a villamosenergia-kereskedı, az egyetemes szolgáltató, a
felhasználó, az elosztó köteles mérlegkört alakítani, vagy az érintettek
megállapodása esetén – jogszabály eltérı rendelkezése hiányában – bármely
mérlegkörhöz csatlakozni. A mérlegkört az átviteli rendszerirányító irányába a
mérlegkörfelelıs képviseli.”
(2) A VET. 21. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következı rendelkezések lépnek, és a
§ a következı (7) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A mérlegkör-felelıs köteles szerzıdést kötni az átviteli rendszerirányítóval a
kereskedelmi szabályzatban és az átviteli rendszerirányító üzletszabályzatában,
valamint – jogszabály eltérı rendelkezése hiányában – a mérlegkör tagjaival a
kereskedelmi szabályzatban és az üzletszabályzatában meghatározottak szerint.
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(6) A mérlegkör felelısnek rendelkeznie kell a kormány rendeletében meghatározott
pénzügyi biztosítékokkal.
(7) Az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó a törvény erejénél fogva a vele
jogviszonyban álló egyetemes szolgáltatói engedélyes vagy villamosenergiakereskedelemre vonatkozó mőködési engedélyes mérlegkörének tagja, és
mérlegköri tagsági szerzıdés megkötésére nem kötelezhetı. Az egyetemes
szolgáltatásra jogosult felhasználó részére a mérlegköri tagság díjmentes.”
37. § (1) A VET. 24. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következı rendelkezés lép:
[A hálózati engedélyesek a villamosenergia-rendszer együttmőködése, az átviteli és
elosztó hálózathoz való hozzáférés biztosítása érdekében kötelesek]
„b) a karbantartási, javítási, felújítási munkákat, fejlesztéseket idıben úgy elvégezni,
hogy az általuk üzemeltetett átviteli és elosztó hálózat hosszú távon alkalmas legyen
a villamos energia továbbítására, valamint kötelesek gondoskodni a szükséges
készletekrıl és tartalékokról,”
(2) A VET. 24. § (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti karbantartási, javítási, felújítási munkák,
valamint fejlesztések elvégzésével összefüggésben az átviteli rendszerirányító és az
elosztó hálózati engedélyesek a villamosenergia-rendszer együttmőködését és
biztonságát biztosító módon, valamint a legkisebb költség elvének érvényre
juttatásával kötelesek eljárni. Természetes személy vagy gazdálkodó szervezet
bevonása esetén az átviteli rendszerirányító és az elosztó hálózati engedélyesek a
kiválasztásra és megbízásra a Vhr.-ben, valamint a Hivatal által jóváhagyott és
nyilvánosságra hozott belsı szabályzatukban meghatározott feltételeket és
eljárásokat kötelesek alkalmazni. A hálózati engedélyes a jóváhagyott belsı
szabályzatát honlapján közzéteszi.”
(3) A VET. 24. §-a a következı (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az átvitelt befolyásoló elosztó hálózat, illetve hálózatrészek üzemének irányítását
a hálózati engedélyesek közötti megállapodás alapján az elosztó végzi.
Megállapodás hiányában vagy az átviteli rendszerirányító és az elosztó közötti
véleményeltérés esetén az elosztó ez irányú tevékenységét az átviteli rendszerirányító
erre vonatkozó utasítása szerint végzi.”
38. § A VET. 25. §-a helyébe a következı rendelkezés lép, és a VET. a következı 25/A.
§-sal egészül ki:
„25. § (1) Az átviteli rendszerirányító az elosztók által készített fejlesztési tervek és
ajánlatok, az aktuális és a várható villamosenergia-felhasználás, -termelés, -kereslet
és -kínálat, a határkeresztezı villamosenergia-forgalom, az európai villamosenergiapiac követelményei, a regionális és közösségi szintő hálózatokra vonatkozó fejlesztési
tervek, valamint a Vhr.-ben meghatározott szempontok figyelembevételével az
üzemi szabályzatban meghatározottak szerint évente köteles elkészíteni a
villamosenergia-rendszer 132 kV-os és annál nagyobb feszültségő hálózatokra
vonatkozó hálózatfejlesztési tervét.
(2) A hálózatfejlesztési tervben meg kell jelölni az átviteli hálózatnak a következı tíz
évben megépítendı vagy felújítandó elemeit, a már jóváhagyott fejlesztéseket, a
következı három évben meg valósítandó beruházásokat, valamint ez utóbbiak
tervezett ütemezését.
(3) Az átviteli és az elosztó hálózat fejlesztésének tervezésekor figyelembe kell venni a
keresletoldali szabályozás, a megújuló energiaforrásokból és a hulladékból nyert
energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia
termelése elısegítésének energiapolitikai követelményeit.
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(4) Az átviteli rendszerirányító által készített, (1) és (2) bekezdésben meghatározott
hálózatfejlesztési tervet a Hivatal a Vhr.-ben meghatározott szempontrendszer
alapján hagyja jóvá. Amennyiben az átviteli rendszerirányító a fejlesztési tervben
eltér az elosztó által benyújtott fejlesztési tervtıl vagy ajánlattól, köteles – az
elosztóval történt egyeztetést követıen – az eltérést írásban indokolni és az elosztó
által készített fejlesztési tervet vagy ajánlatot mellékletként a Hivatalnak benyújtani. A
Hivatal az általa közzétett eljárásrendnek megfelelıen nyilvános egyeztetést tart a
rendszerhasználókkal a hálózatfejlesztési tervrıl, és honlapján közzéteszi az annak
eredményét tartalmazó emlékeztetıt.
(5) A jóváhagyás során a Hivatal megvizsgálja a hálózatfejlesztési terv összhangját a
714/2009/EK rendelet 8. cikk (4) bekezdésében meghatározott közösségi szintő
tízéves hálózatfejlesztési tervvel. Amennyiben kétség merül fel az összhang
meglétével kapcsolatban, a Hivatal álláspontja kialakítása céljából egyeztet az
Energiaszabályozók Együttmőködési Ügynökségérıl szóló, 2009. július 13-i 713/2009/EK
európai parlamenti és tanácsi rendelet 1. cikke alapján létrehozott
Energiaszabályozók Együttmőködési Ügynökségével (a továbbiakban: Ügynökség).
Ha a hálózatfejlesztési terv nem áll összhangban a közösségi szintő tízéves
hálózatfejlesztési tervvel, a Hivatal kötelezheti az átviteli rendszerirányítót a terv
kiegészítésére, amennyiben a hálózatfejlesztési tervbıl hiányzó, de a közösségi szintő
tízéves hálózatfejlesztési tervben szereplı fejlesztésekre fedezetet nyújt a 838/2010/EU
rendelet mellékletének A. rész 4. pontja alapján meghatározott veszteségért történı
ellentételezés, és e fejlesztések a magyar villamosenergia-rendszer ellátásbiztonsága
érdekében indokoltak. Ha a hálózatfejlesztési terv jogszabálysértı vagy akadályozza
a hatékony versenyt, a Hivatal határidı tőzésével és az okok megjelölésével kötelezi
az átviteli
rendszerirányítót a terv módosítására.
(6) A jóváhagyott hálózatfejlesztési tervben foglalt fejlesztéseket a hálózati
engedélyesek kötelesek végrehajtani. A jóváhagyott hálózatfejlesztési terv szerint
meg valósított beruházások indokolt költségeit az árszabályozás során el kell ismerni.
A Hivatal figyelemmel kíséri, és évente értékeli a hálózatfejlesztési terv végrehajtását.
(7) Az elosztó hálózati engedélyesek által készített fejlesztési tervekben, illetve
ajánlatokban nem szereplı, de új üzleti igények miatt szükséges vezetékek létesítését
az átviteli rendszerirányítónak be kell jelenteni.
25/A. § A Hivatal dönt a 132 kV-os és annál nagyobb feszültségő vezeték vagy
berendezés közcélúságáról. A vezeték vagy berendezés közcélúvá minısítése,
valamint átminısítése iránti eljárás kérelemre vagy hivatalból a Vhr.-ben foglaltak
szerint történik.”
39. § A VET. a következı 26/A. §-sal egészül ki:
„26/A. § (1) Ha az átviteli rendszerirányító neki felróható okból a hálózatfejlesztési
tervben meghatározott ütemterv szerint nem kezd meg vagy nem valósít meg egy, a
hálózatfejlesztési terv alapján a következı három évben meg valósítandó
beruházást, a Hivatal – amennyiben az érintett beruházás meg valósítása a
legutóbbi hálózatfejlesztési terv alapján továbbra is indokolt – köteles az érintett
beruházás meg valósítására a Vhr.-ben meghatározott feltételek szerint pályázatot
kiírni.
(2) A Hivatal a pályázat eredményétıl függıen az átviteli rendszerirányítót
kötelezheti az alábbiak közül egy vagy több lehetıség elfogadására:
a) az érintett beruházás harmadik fél általi finanszírozása,
b) az érintett beruházás harmadik fél általi kivitelezése,
c) az érintett új eszközök általa történı megépítése, vagy
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d) a 99. § (1a) és (1b) bekezdése szerint kijelölt átviteli rendszerüzemeltetı esetén az
érintett új eszközök általa történı üzemeltetése.
(3) A pályázatot a Hivatal honlapján kell közzétenni, legalább hat hónappal az
ajánlattétel benyújtásának határidejét megelızıen.
(4) Az átviteli rendszerirányító a (2) bekezdés a) és b) pontja esetében köteles
biztosítani a harmadik fél számára a beruházás meg valósításához szükséges
információkat, hozzákapcsolni az új eszközöket a közcélú hálózathoz, és mindent
megtenni a beruházás meg valósításának megkönnyítése érdekében.
(5) A (2) bekezdésben elıírtak meg valósításához szükséges pénzügyi
megállapodáshoz a Hivatal elızetes jóváhagyása szükséges.”
40. § A VET. 27. § (3) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép, és 27. §-a a
következı (3a) és (3b) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A hálózati engedélyesnek az átviteli vagy elosztó hálózathoz való csatlakozás
megtagadásakor meg kell határoznia azokat a feltételeket, amelyek teljesülése
esetén a csatlakozás biztosítható, és a mőszaki lehetıségek fennállása vagy
megteremthetısége esetén köteles egy másik csatlakozási pontot kijelölni.
(3a) Az átviteli rendszerirányító nem tagadhatja meg erımő átviteli hálózathoz való
csatlakozását
a) a hálózati kapacitások esetleges jövıbeni korlátaira hivatkozva, vagy
b) az új csatlakozási pont miatt szükséges, csatlakozási pont közelében történı
hálózat fejlesztés járulékos költségei miatt.
(3b) Felhasználó az átviteli hálózatra csak 132 kV-nál nagyobb feszültségszinten
csatlakozhat.”
41. § A VET. 29. §-a helyébe a következı rendelkezés lép:
„29. § (1) Az elosztás keretében az elosztó feladata
a) a mőködési engedélyében meghatározott hálózat zavartalan és biztonságos
mőködtetése,
b) a piaci szereplık versenysemleges kiszolgálása,
c) a villamos energia továbbítása a felhasználókhoz,
d) az adott terület elosztóhálózatának üzemeltetése, karbantartása, valamint
szükség esetén annak fejlesztése.
(2) Az elosztó az (1) bekezdésben foglaltakon kívül felelıs továbbá azért, hogy az
elosztó hálózat hosszú távon alkalmas legyen a villamos energia elosztásával
kapcsolatos, indokolt igények kielégítésére.
(3) Az elosztó tulajdonában kell állnia a tevékenység folytatásához szükséges – a
mőködési engedélyben meghatározott – hálózati, rendszer- és üzemirányítási, méréselszámolási és informatikai eszközöknek.”
42. § A VET. 31. § h) pontja helyébe a következı rendelkezés lép, és a § a következı
i) ponttal egészül ki:
[Az elosztó hálózati engedélyes feladatai a villamosenergia-ellátás biztonságával és
az elosztó hálózatok üzemével kapcsolatban különösen]
„h) állandó ügyfélszolgálati irodák mőködtetése telefonos és elektronikus eléréssel,
valamint az ügyfelek részére nyitva álló helyiségben a mőködési területén lévı
megyeszékhelyen és megyei jogú városban, vagy, ha a mőködési területén ilyen
város nincs, az ellátotti települések közül a legtöbb felhasználóval rendelkezı
településen, és i) az elosztó hálózathoz történı csatlakozás és hozzáférés, valamint az
ezekkel kapcsolatos információk biztosítása a rendszerhasználók részére.”
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43. § A VET. 32. §-a a következı (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az elosztó jogosult az elosztó hálózati veszteség pótlásához beszerzett, a
tényleges veszteség mértékét meghaladó villamos energiát a szervezett
villamosenergia-piacon értékesíteni. Az értékesítésbıl származó árbevételt az elosztó
könyvvezetésében köteles külön kimutatni. Az így keletkezett bevételt a Hivatal a
rendszerhasználati díjak meghatározásakor díjcsökkentı tételként veszi figyelembe.
(4) Az elosztó (3) bekezdés szerinti tevékenysége nem minısül kereskedelemnek.”
44. § A VET. „Villamosenergia-elosztás” alcíme a következı 33/A. §-sal és 33/B. §-sal
egészül ki:
„33/A. § (1) Az elosztó a felhasználási helyre való bejutás érdekében az illetékes
jegyzıhöz fordulhat, amennyiben a rendszerhasználó akadályozza vagy meghiúsítja:
a) a fogyasztásmérı leolvasását, ellenırzését vagy cseréjét,
b) szerzıdésszegés vagy szerzıdés nélküli vételezés esetén az ellátásból történı
kikapcsolást vagy
c) a felhasználói berendezés ellenırzését.
(2) A jegyzı határozatában
a) a fogyasztásmérı leolvasásának, ellenırzésének vagy cseréjének,
b) az ellátásból történı kikapcsolásnak vagy
c) a felhasználói berendezés ellenırzésének
tőrésére, és ennek érdekében az elosztóval történı együttmőködésre vonatkozó
kötelezettséget állapíthat meg.
33/B. § A rendszerhasználó hozzájáruló nyilatkozatával rendelkezı villamosenergiakereskedı részére az elosztó köteles a rendszerhasználó mérési adatait átadni.”
45. § (1) A VET. 34. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következı rendelkezések lépnek:
„(2) A közvilágítási elosztó hálózat használata után közvilágítási elosztási díjat kell
fizetni, amely fedezetet nyújt az elosztónak a közvilágítási elosztó hálózattal
összefüggésben keletkezett költségeire.
(3) A közvilágítással összefüggésben fizetendı rendszerhasználati díjak számítása
tekintetében a települési önkormányzat területét a csatlakozási és elszámolási
pontok számától függetlenül egy csatlakozási ponton keresztül ellátott felhasználási
helynek kell tekinteni.”
(2) A VET. 34. § (5) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép, és a § a
következı (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az (1) bekezdés szerinti, az elosztó tulajdonába nem kerülı közvilágítási
berendezések elhelyezésével és üzemben tartásával kapcsolatosan a tőrésen és az
együttmőködésen kívül – a felek eltérı megállapodása hiányában – az elosztó más
tevékenységet nem végezhet.
(5a) Az elosztó feladata a közvilágítási elosztó hálózat üzemeltetése, karbantartása
és fejlesztése.”
46. § A VET. 35. § (4) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép, és a § a
következı (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az elosztó a csatlakozási és hálózathasználati szerzıdés megkötése során – a
háztartási mérető kiserımő hálózathoz való csatlakozásának gyorsított biztosítása
érdekében – a közcélú villamos hálózatra csatlakozás pénzügyi és mőszaki
feltételeirıl szóló jogszabályban meghatározott teljesítményhatárig a Vhr.
felhasználókra vonatkozó elıírásai szerint jár el.
(5) Háztartási mérető kiserımő felhasználási helyenként csak egy csatlakozási pontra
létesíthetı.
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(6) A hálózathoz való hozzáférés részletes mőszaki és egyéb szabályairól, valamint a
rendelkezésre álló szabad hálózati kapacitások közzétételének rendjérıl a
villamosenergia-ellátási szabályzatok rendelkeznek, a 714/2009/EK rendelet 8. cikk (6)
és (7) bekezdésében meghatározott szabályzatok mőszaki követelményrendszerére
figyelemmel.”
47. § (1) VET. 36. § (2) bekezdés f) pontja helyébe a következı rendelkezés lép:
[... A megtagadásra, korlátozásra, csökkentésre, szünetelésre, elıre fizetı mérı
felszereléséhez kötésre elızetesen, illetve a villamosenergia-rendszer üzeme közben is
sor kerülhet az alábbi esetekben:]
„f) hálózati csatlakozási, hálózathasználati vagy villamosenergia-vásárlási szerzıdés
nélküli vételezés esetén,”
(2) A VET. 36. § (2) bekezdése a következı h) ponttal egészül ki:
[... A megtagadásra, korlátozásra, csökkentésre, szünetelésre, elıre fizetı mérı
felszereléséhez kötésre elı zetesen, illetve a villamosenergia-rendszer üzeme közben
is sor kerülhet az alábbi esetekben:]
„h) felhasználó a közcélú hálózat használatával egyidejőleg közvetlen vezetékrıl
villamos energiát vételez.”
48. § A VET. V. Fejezete helyébe a következı rendelkezések lépnek:
„V. FEJEZET KÖZVETLEN VEZETÉK, MAGÁNVEZETÉK
38. § (1) Saját üzleti kockázatára bárki létesíthet közvetlen vezetéket saját maga
vagy kapcsolt vállalkozásainak villamos energia ellátása céljából, köteles azonban
elızetesen az e törvényben meghatározott engedélyt megszerezni. A közvetlen
vezeték üzemeltetıje üzemzavar vagy válsághelyzet esetén köteles az
engedélyesekkel együttmőködni, és a hálózati engedélyes utasításait végrehajtani.
(2) A vételezı a közvetlen vezetékrıl és a közcélú hálózatról egyidejőleg
villamosenergia-vételezésre nem jogosult.
(3) Ha a vételezı a közcélú hálózathoz az erımővi közvetett csatlakozáson kívül
közvetlenül is csatlakozik, a hálózathasználati szerzıdés aláírását megelızıen köteles
megállapodni a hálózati engedélyessel és a közvetlen vezeték üzemeltetıjével
a) a közvetlen vezeték használatáról a közcélú hálózat használatára vagy
b) a közcélú hálózat használatáról a közvetlen vezeték használatára
való áttérés feltételeirıl.
39. § (1) Magánvezetéket a közcélú hálózatra közvetlenül csatlakozó felhasználó
létesíthet a felhasználási helyén belül
a) saját maga villamosenergia-ellátása céljából,
b) kapcsolt vállalkozásai villamosenergia-ellátása céljából, vagy
c) olyan vételezık vagy más felhasználók villamosenergia-ellátása céljából, amelyek
tevékenységei vagy termelési folyamatai egymás tevékenységeivel vagy termelési
folyamataival mőszaki és biztonsági okokból összefüggenek.
(2) A magánvezetéken háztartási célra villamos energiát kizárólag az vételezhet, aki
a magánvezeték tulajdonosával munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló
egyéb jogviszonyban áll.
(3) Amennyiben a magánvezetékhez felhasználó vagy vételezı kapcsolódik, a
magánvezeték engedélyesének a magánvezeték létesítését a hálózati
engedélyesnek Vhr.-ben meghatározott feltételek szerint be kell jelentenie.
(4) A magánvezeték engedélyese a magánvezetékrıl ellátott vételezıkkel és
felhasználókkal köteles a magánvezeték használatára vonatkozó jogokat és
kötelezettségeket tartalmazó szerzıdést kötni.
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(5) A magánvezeték engedélyese a magánvezeték üzemeltetésével jogosult más
személyt megbízni, akinek a tevékenységéért úgy felel, mintha az üzemeltetést saját
maga végezné.
39/A. § (1) A magánvezeték engedélyese köteles
a) a magánvezetéket biztonságosan, a környezetvédelmi elıírások és mőszaki
követelmények figyelembevételével üzemeltetni, fenntartani,
b) a karbantartási, javítási, felújítási munkákat idıben elvégezni, és
c) a villamos energiát a csatlakozási ponttól a vételezıkhöz és a felhasználókhoz a
magánvezetéken eljuttatni.
(2) A magánvezeték engedélyese köteles a vezetékhez csatlakozó vételezık,
felhasználók és termelık számára megkülönböztetéstıl mentes díj ellenében
hozzáférést biztosítani. A magánvezeték engedélyese által
a) a vételezık, a felhasználók és a termelık részére a magánvezetékhez történı
hozzáférés tekintetében biztosított feltételei, továbbá
b) a magánvezetéken keresztül vételezı felhasználóknak és vételezıknek a
villamosenergia-ellátásuk tekintetében biztosított feltételei
a magánvezeték engedélyese számára nem adhatnak alapot visszaélésre.
(3) A magánvezeték engedélyese a hálózati engedélyessel kötött hálózathasználati
szerzıdése alapján a villamosenergia-rendszer használatáért fizetendı díjat
haszonszerzés nélkül, a Vhr.-ben meghatározott elvek szerint háríthatja át az általa
üzemeltetett magánvezetékrıl ellátott felhasználókra és vételezıkre.
(4) A hálózati engedélyes felelıssége a magánvezetékre kapcsolódó felhasználókkal
és vételezıkkel szemben a villamos energiának a közcélú hálózat csatlakozási
pontjáig történı továbbítására és a magánvezetékre kapcsolódó felhasználók 41. §
(4) bekezdése szerinti mérésére terjed ki.
39/B. § Amennyiben a vételezı a magánvezetéken felhasználóként kíván villamos
energiát vásárolni az 56. § (2) bekezdése szerint, köteles a hálózati engedélyessel
hálózathasználati szerzıdést kötni a magánvezeték és a közcélú hálózat csatlakozási
pontjára, a magánvezeték engedélyesével pedig vezetékhasználati szerzıdést kötni
vagy a meglévı szerzıdését megfelelıen módosítani. A magánvezeték
engedélyese a hálózati engedélyessel és a vételezıvel a vezetékhasználati
szerzıdés létrehozása vagy módosítása céljából köteles együttmőködni, a mérıhely
kialakítását és a mérést a hálózati engedélyes számára lehetıvé tenni. A vételezı és
a magánvezeték engedélyese közötti továbbadói jogviszony a hálózathasználati
szerzıdés hatálybalépésével egyidejőleg megszőnik. A vételezı a fenti szándékát
köteles a magánvezeték üzemeltetıjével a Vhr.-ben meghatározott szabályok szerint
megfelelı idıben közölni.
39/C. § Ha a vételezı vagy a felhasználó a közcélú hálózathoz közvetlenül kíván
csatlakozni, a magánvezeték engedélyese köteles a közcélú hálózatra csatlakozásig
a magánvezetékhez való hozzáférést biztosítani, valamint a közcélú hálózathoz való
csatlakozás érdekében a hálózati engedélyessel együttmőködni.
39/D. § (1) A hálózati engedélyes és a villamosenergia-kereskedı a vele szerzıdéses
kapcsolatban álló magánvezetékre kapcsolódó felhasználó villamosenergiaellátásból történı kikapcsolását fizetési késedelem esetén e törvény 47. § (7)–(10)
bekezdésében és 47/A. §-ában meghatározott rendelkezések megfelelı
alkalmazásával kezdeményezheti a magánvezeték engedélyesénél, aki a
kikapcsolásról haladéktalanul értesíti a hálózati engedélyest és a villamosenergiakereskedıt.
(2) A vételezık kikapcsolásáról a magánvezeték engedélyese és a vételezı közötti
vezetékhasználati szerzıdésben kell megállapodni.
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(3) A magánvezeték engedélyesének mint felhasználónak a villamosenergiaellátásból történı – 66/A. § (2)–(4) bekezdése szerinti – kikapcsolása esetén a
magánvezeték engedélyese köteles a magánvezeték üzemeltetését folyamatosan
biztosítani és a magánvezeték engedélyesére e törvényben elıírt rendelkezéseknek
megfelelni.
39/E. § (1) A Hivatal a magánvezetéket a magánvezetékrıl ellátott vételezık és
felhasználók közös kérelme esetén, a magánvezeték engedélyesének kérelme
esetén vagy hivatalból a Vhr.-ben foglalt szabályok megfelelı alkalmazásával – a
96. §-ban meghatározott jogkövetkezmények alkalmazása mellett – közcélúvá
nyilváníthatja, amennyiben a magánvezeték engedélyese a 39. § (3)–(5)
bekezdésében és a 39/A. § (1)–(3) bekezdésben foglalt kötelezettségeinek nem tesz
eleget.
(2) A Hivatal átmenetileg kijelölheti az érintett elosztót, amelynek hálózatához a
magánvezeték csatlakozik a magánvezeték üzemeltetésére, amennyiben a
magánvezeték engedélyese a 39. § (3)–(5) bekezdésében és a 39/A. § (1)–(3)
bekezdésben foglalt kötelezettségeit nem teljesíti és a 96. § (1) bekezdés a)–b)
pontjában foglaltak alkalmazása nem vezetett eredményre, valamint a kijelölés a
magánvezetékre kapcsolódó felhasználók és vételezık biztonságos villamosenergiaellátása érdekében indokolt. Az elosztó kijelölésére a 99. § (1) bekezdésében foglalt
rendelkezéseket kell alkalmazni. A magánvezeték engedélyesének felelısségére a
kijelölés ideje alatt a 39. § (5) bekezdése az irányadó. A kijelölés idıtartama alatt a
magánvezeték üzemeltetése szempontjából az elosztó a magánvezeték
engedélyesének nevében jár el, és ıt a magánvezeték engedélyesének a
magánvezetékre
kapcsolódó
felhasználókkal
és
vételezıkkel
kötött
vezetékhasználati megállapodásokban meghatározott kötelezettségei terhelik, és
jogai illetik meg.
39/F. § Arra a felhasználóra, aki a 39. § (1) bekezdés b) és c) pontjában
meghatározott célokból magánvezetéket egy épületen belül létesít, a 39. §–39/D. §
magánvezeték engedélyesére vonatkozó rendelkezései megfelelıen irányadóak.”
49. § (1) A VET. 40. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következı rendelkezés lép:
[A szerzıdések teljesítésének számlázása érdekében, az ellátási szabályzatokban
meghatározott módon és határidıre a mérések hiteles elvégzésérıl]
„b) az elosztó hálózathoz csatlakozó vagy a magánvezetékhez kapcsolódó
felhasználók és az engedélyesek közötti szerzıdések esetén az elosztó,”
[gondoskodik.]
(2) A VET. 40. § (4) bekezdés helyébe a következı rendelkezés lép:
„(4) A (3) bekezdésben meghatározott mérıberendezések leolvasását profil alapú
elszámolás esetén – a hálózathasználati szerzıdés eltérı rendelkezése hiányában –
legalább éves gyakorisággal, egyéb esetben a Vhr.-ben elıírtak alapján a
villamosenergia-ellátási szabályzatokban meghatározott módon és határidıre kell
biztosítani. A hálózathasználati szerzıdés egy évnél hosszabb leolvasási idıszakot
nem állapíthat meg.”
(3) A VET. 40. § (6) bekezdés helyébe a következı rendelkezés lép:
„(6) A közvilágítás céljára vételezett villamos energia fogyasztásmérés nélküli
elszámolását az elosztó a fényforrások elıtétekkel növelt beépített teljesítményeinek
összege és a közvilágítási égésidı szorzataként végzi.”
50. § A VET. 41. § (4) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
„(4) Az elosztó az (1)–(2) bekezdésben meghatározott szabályok szerint köteles
gondoskodni a magánvezetékre kapcsolódó felhasználók mérésérıl. A felhasználó a
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magánvezeték engedélyesével együttmőködve gondoskodik a mérıhely
kialakításáról és a mérés lehetıvé tételérıl, a kapcsolódási ponthoz tartozó kapcsoló
és átalakító berendezések valamint a kapcsolódási pont kiépítésének kivételével.”
51. § A VET. 42. §-a helyébe a következı rendelkezés lép:
„42. § A hálózati engedélyesek és a termelıi engedélyesek tevékenységük ellátása,
az átviteli és az elosztó hálózatok zavartalan, megbízható mőködtetése, a
villamosenergia-igények folyamatos kielégítése, az üzemzavarok gyors, biztonságos
elhárítása, valamint mérési adatok továbbítása érdekében nem nyilvános
elektronikus hírközlı hálózatot létesíthetnek, tarthatnak fenn. Az átviteli
rendszerirányító más részére elektronikus hírközlési szolgáltatást kizárólag a
kormányzati célú hírközlési szolgáltató közremőködésével nyújthat.”
52. § A VET. 43. §-a és 44. §-a helyébe a következı rendelkezések lépnek:
„43. § (1) A hálózati engedélyes köteles gondoskodni a villamosenergia-fogyasztásra
vonatkozó számlázás alapjául szolgáló mérési adatok – beleértve a fogyasztásmérı
berendezés kezdı és záró mérıállását – győjtésérıl, számításáról és a
villamosenergia-vásárlási szerzıdésben részes villamosenergia-kereskedınek történı
továbbításáról a 40. § (4) bekezdése szerinti ütemezésben, valamint a 47/B. § (5)
bekezdésben meghatározott esetben. A felhasználók részére a hálózati
engedélyesnek elszámolási idıszakonként a Vhr.-ben meghatározott módon
biztosítani kell a mérıállások különbségének és az elszámolás alapját képezı
mennyiségnek az egyezıségét.
(2) A hálózati engedélyes a felhasználó részére a rendszerhasználati díjakat tételesen
is tartalmazó, részletes számlát állít ki, kivéve, ha a felhasználó hálózathasználati
szerzıdését a 63. § (1) bekezdése alapján a villamosenergia-kereskedı kezeli és a
felhasználó hálózathasználati szerzıdésében a rendszerhasználati díjak fizetıjeként a
villamosenergia-kereskedı van feltüntetve.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott számla elektronikus és nyomtatott
másolatának egyszeri kiadását a hálózati engedélyes és a villamosenergiakereskedı külön díj fizetéséhez nem kötheti.
44. § Ha jogszabály vagy a hálózathasználati szerzıdés ettıl eltérıen nem
rendelkezik a villamosenergia-kereskedı a szerzıdésben meghatározott idıszakban,
a hálózati engedélyes tulajdonában lévı hiteles fogyasztásmérı berendezés adatai
alapján a 40. § (4) bekezdésében meghatározott leolvasási gyakorisággal egyezıen
számolja el az értékesített villamosenergia-mennyiséget. Az elszámolás során
tájékoztatni kell a felhasználót az adott elszámolási idıszakra vonatkozóan a
fogyasztásmérı berendezés által tárolt kezdı és záró mérıállásról.”
53. § (1) A VET. 47. § (1)–(5) bekezdés helyébe a következı rendelkezések lépnek:
„(1) A villamosenergia-kereskedı a felhasználók bejelentéseinek intézésére,
panaszainak kivizsgálására és orvoslására, valamint a felhasználók tájékoztatása
céljából székhelyén vagy üzletszabályzatában meghatározott egyéb helyen köteles
biztosítani a felhasználói kapcsolattartás szervezetét és mőködtetését személyes
ügyintézési lehetıséggel, valamint az írásban, telefonon és elektronikus úton történı
ügyintézés lehetıségét.
(2) Az (1) bekezdésen túlmenıen az egyetemes szolgáltatásra jogosult
felhasználókat ellátó
villamosenergia-kereskedı az e törvényben és a Vhr.-ben meghatározottak szerint
ügyfélszolgálatot mőködtet állandó ügyfélszolgálati irodában vagy ügyfélszolgálati
fiókirodában (a továbbiakban együtt: ügyfélszolgálat), és biztosítja a felhasználók
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részére az írásban, telefonon és elektronikus úton történı ügyintézés lehetıségét. Az
ügyfélszolgálatok típusára, elhelyezésére és mőködtetésére vonatkozó részletes
szabályokat a Vhr. És a villamosenergia-kereskedı üzletszabályzata tartalmazza.
(3) A felhasználói kapcsolattartás szervezetének és az ügyfélszolgálatnak a mőködési
rendjét, a félfogadási idejét a villamosenergia-kereskedı úgy köteles megállapítani,
és a mőködésének feltételeirıl oly módon köteles gondoskodni, hogy az lehetıvé
tegye a felhasználók jogainak megfelelı érvényesítését. Ezen kötelezettség keretein
belül az egyetemes szolgáltatásra jogosultakat ellátó villamosenergia-kereskedı
köteles
a) állandó ügyfélszolgálati irodáit a hét legalább egy napján 20 óráig nyitva tartani,
b) ügyfélszolgálati fiókirodáit a hét legalább egy napján 18 óráig nyitva tartani, és
c) elektronikusan és telefonon keresztül is lehetıvé tenni a felhasználók számára a
személyes ügyintézés idıpontjának elızetes lefoglalását.
(4) Az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználókat ellátó villamosenergiakereskedı legalább egy ügyfélszolgálatot mőködtet abban a területfejlesztésrıl és a
területrendezésrıl szóló törvény szerinti régióban (a továbbiakban: régió), ahol az
általa ellátott egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók száma meghaladja a
15 000-et. Abban a régióban, amelyben a villamosenergia-kereskedı által ellátott
egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók száma meghaladja a 45 000-et, a
villamosenergia-kereskedı legalább két ügyfélszolgálatot mőködtet, különbözı
településeken.
(5) Ha a felhasználó hálózathasználati szerzıdését a villamosenergia-kereskedı a 63.
§ (1) bekezdésének megfelelıen megbízottként kezeli, az (1) bekezdés szerinti
felhasználói kapcsolattartás szervezetén keresztül, valamint a (2) bekezdésben, a (4)
bekezdésben és az 50/A. § (2) bekezdésében meghatározott ügyfélszolgálatokon
biztosítja a hálózathasználattal kapcsolatos ügyintézést is.”
(2) A VET. 47. § (7) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép, és a § a
következı (7a) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A villamosenergia-kereskedı a lakossági fogyasztók villamosenergia-ellátásból
történı kikapcsolását fizetési késedelem esetén kizárólag az alábbi feltételek
együttes fennállása esetén jogosult kezdeményezni az érintett elosztónál, ha:
a) a lakossági fogyasztó fizetési kötelezettségével 60 napot meghaladó
késedelembe esett,
b) a lakossági fogyasztó által a fizetési haladék adásáról vagy részletfizetési
lehetıségrıl kezdeményezett egyeztetés esetén az egyeztetés a villamosenergiakereskedıvel nem vezetett eredményre, és
c) a villamosenergia-kereskedı a tartozásról és a kikapcsolás lehetıségérıl a
lakossági fogyasztót legalább kétszer írásban értesítette, és az elsı értesítésben a
lakossági fogyasztó figyelmét felhívta a szociálisan rászoruló fogyasztókat az e
törvény és a Vhr. alapján megilletı kedvezményekre, valamint az elırefizetıs mérı
felszerelésének a lehetıségére.
(7a) A (7) bekezdés c) pontjában meghatározott esetben a lakossági fogyasztó elsı
értesítése postai vagy – a lakossági fogyasztó elızetes hozzájárulása esetén –
elektronikus úton történik, a kikapcsolás lehetıségére és az azzal járó
szolgáltatásszüneteltetésre vonatkozó második értesítése tértivevényes levélben
vagy a lakossági fogyasztó általi átvétel igazolására alkalmas más módon történik.”
(3) A VET. 47. § (9) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
„(9) Amennyiben a villamosenergia-ellátásból kikapcsolt lakossági fogyasztó rendezi
valamennyi lejárt tartozását és a külön díj ellenében végezhetı szolgáltatásokról
szóló jogszabályban meghatározott egyéb költségeket is megfizeti, a
villamosenergia-kereskedı a tudomására jutást követıen 24 órán belül köteles
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54. § A VET. a következı 47/A. §-sal egészül ki:
„47/A. § (1) Ha az egyetemes szolgáltatásra jogosult nem lakossági felhasználó
fizetési kötelezettségének teljesítésével 30 napot meghaladó késedelembe esik, a
villamosenergia-kereskedı kezdeményezheti az elosztónál a felhasználási hely
kikapcsolását.
(2) Az egyetemes szolgáltatásra jogosult nem lakossági felhasználóval a
kikapcsolásra és az azzal járó szolgáltatásszüneteltetésre vonatkozó értesítést
tértivevényes levélben vagy az egyetemes szolgáltatásra jogosult nem lakossági
felhasználó általi átvétel igazolására alkalmas más módon kell közölni.
(3) Amennyiben a villamosenergia-ellátásból kikapcsolt egyetemes szolgáltatásra
jogosult nem lakossági felhasználó rendezi valamennyi lejárt tartozását és a külön díj
ellenében végezhetı szolgáltatásokról szóló jogszabályban meghatározott egyéb
költségeket is megfizeti, a villamosenergia-kereskedı a tudomására jutást követıen
24 órán belül köteles kezdeményezni a egyetemes szolgáltatásra jogosult nem
lakossági felhasználó ellátásba történı ismételt bekapcsolását.”
55. § A VET. VII. Fejezete az e törvénnyel megállapított 47/A. §-t követıen a
következı alcímmel egészül ki:
„Kereskedıváltás
47/B. § (1) Ha a felhasználó villamosenergia-kereskedıt kíván váltani, annak
lebonyolítását az érintett engedélyesek térítésmentesen végzik, és azzal
összefüggésben az érintett villamosenergia-kereskedı és hálózati engedélyes a
felhasználónak díjat nem számíthat fel. A kereskedıváltás lebonyolítása céljából a
felhasználó megbízása alapján az a villamosenergia-kereskedı is eljárhat, akivel a
felhasználó villamosenergia-vásárlási szerzıdést köt.
(2) A felhasználó villamosenergia-vásárlási szerzıdését az abban meghatározott
feltételek szerint, egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó esetén a 62. § (4)
bekezdésében foglaltakkal összhangban írásban mondhatja fel. A felhasználó
villamosenergia-vásárlási szerzıdésének kereskedıváltás miatti felmondása a
hálózathasználati szerzıdés hatályát nem érinti.
(3) A villamosenergia-kereskedı köteles a felhasználó és – amennyiben a felhasználó
megbízásából az új villamosenergia-kereskedı jár el – az új villamosenergiakereskedı részére a felmondás kézhezvételtıl számított 5 napon belül írásban
értesítést küldeni
a) a felmondás visszaigazolásáról, az elszámolási pont egyedi azonosítójának és a
villamosenergia-vásárlási szerzıdés megszőnésének idıpontja feltüntetésével, vagy
b) a felmondás benyújtásakor nem teljesített szerzıdéses feltételekrıl.
(4) A felhasználó, amennyiben önállóan jár el, köteles a (3) bekezdés a) pont szerinti
értesítést az új villamosenergia-kereskedınek a kézhezvételt követıen úgy idıben
eljuttatni, hogy az új villamosenergia-kereskedı a (6) bekezdésben meghatározott
kötelezettségeinek eleget tudjon tenni.
(5) A (3) bekezdés b) pontja szerinti esetben a felhasználó felmondása a megjelölt
szerzıdési feltételek teljesülésével hatályosul.
(6) A korábbi villamosenergia-kereskedı a (3) bekezdés a) pontja szerinti
visszaigazolással egyidejőleg köteles a hálózati engedélyesnél bejelenteni a Vhr.-ben
meghatározottak szerint a kereskedıváltás tényét, és a villamosenergia-vásárlási
szerzıdés megszőnésének idıpontját. Az új villamosenergia-kereskedı a (3)
bekezdés a) pontja szerinti visszaigazolás kézhezvételét követıen haladéktalanul, de
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a villamosenergia-vásárlási szerzıdés megszőnésének idıpontját legalább 21 nappal
megelızıen a hálózati engedélyes részére bejelenti az új villamosenergia-vásárlási
szerzıdés hatálybalépésének idıpontját.
47/C. § (1) A hálózati engedélyes köteles a Vhr.-ben a kereskedıváltással
kapcsolatban meghatározott feladatait a villamosenergia-vásárlási szerzıdés
megszőnésének idıpontjáig teljesíteni. A villamosenergia-vásárlási szerzıdés
megszőnésétıl számított 20 napon belül a korábbi villamosenergia-kereskedı a
felhasználóval és az új villamosenergia-kereskedıvel egyeztetve köteles végszámlát
kibocsátani. A kereskedıváltással érintett villamosenergia-kereskedık és a
felhasználó kötelesek egymással és a hálózati engedélyessel együttmőködni.
(2) A felhasználó és a villamosenergia-kereskedı az e törvényben, a Vhr.-ben
valamint a kereskedı üzletszabályzatában rögzített feltételek betartásával a
felmondás feltételeiben megállapodhat, amennyiben az nem érinti a hálózati
engedélyes
Vhr.-ben
meghatározott
kereskedıváltással
kapcsolatos
kötelezettségeit.
(3) A határozott idıtartamú villamosenergia-vásárlási szerzıdés megszőnése esetén,
amennyiben a felhasználó a megszőnés napját követı napi hatállyal másik
villamosenergia-kereskedıvel villamosenergia-vásárlási szerzıdést köt, akkor a
kereskedıváltásnak a határozott idejő szerzıdés megszőnését követı nappal történı
végrehajtása érdekében az új szerzıdés megkötését legalább a határozott idejő
szerzıdés megszőnését 30 nappal megelızıen köteles a villamosenergiakereskedınek bejelenteni. Ebben az esetben a 47/B. § (1) bekezdésben, 47/B. § (3)
bekezdés a) pontjában, a 47/B. § (6) bekezdésében, valamint a 47/C. § (1) és (2)
bekezdésben meghatározott szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a 47/B. § (3)
bekezdés a) pontjában a felmondás alatt az e bekezdés szerinti bejelentést kell
érteni.
(4) Amennyiben a felhasználó a (3) bekezdés szerinti határidıt elmulasztja, a
villamosenergia-kereskedı és a hálózati engedélyes – a 47/B–47/C. § szerinti
határidık betartása esetén – nem felel azért, hogy a kereskedıváltás a határozott
idejő villamosenergia-vásárlási szerzıdés megszőnését követı nappal nem kerül
végrehajtásra.”
56. § (1) A VET. 49. §-a helyébe a következı rendelkezés lép:
„49. § Az egyetemes szolgáltató által kötött villamosenergia-vásárlási szerzıdés
alapján az egyetemes szolgáltatás keretébe tartozik a villamosenergia-piaci
egyetemes szolgáltatás árképzésérıl, valamint az egyetemes szolgáltatás keretében
nyújtandó termékcsomagokról szóló miniszteri rendeletben (a továbbiakban: ESZ
rendelet) meghatározott típusú termékcsomagok és árszabások alapján szolgáltatott
villamos energia értékesítése.”
(2) A VET. „Az egyetemes szolgáltatás” alcíme a következı 50/A. §-sal egészül ki:
„50/A. § (1) Az egyetemes szolgáltató által mőködtetett ügyfélszolgálatokra a
fogyasztóvédelmi törvényben foglalt rendelkezéseket az e törvényben foglalt
eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) Az egyetemes szolgáltató az ügyfélszolgálatok fenntartása tekintetében – a 47. §
(2)–(5) bekezdésében foglaltakon felül – köteles a települési önkormányzatok
többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. Törvény mellékletében felsorolt
kistérségenként legalább egy ügyfélszolgálatot mőködtetni. Azon kistérségekben,
ahol az egyetemes szolgáltatás keretében ellátott felhasználók száma nem haladja
meg a 15 000-et, az egyetemes szolgáltató jogosult több, egymással szomszédos
kistérségre kiterjedı összevont ügyfélszolgálatot mőködtetni. A fıváros területén a
lakossági fogyasztók arányában létesítendı ügyfélszolgálatok típusát, minimális
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számát a Vhr., az ügyfélszolgálatok elhelyezésére és mőködtetésére vonatkozó
részletes szabályokat a Vhr. és az egyetemes szolgáltató üzletszabályzata
tartalmazza.”
57. § A VET. 53. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezések lépnek:
„(1) A szervezett villamosenergia-piacon
a) a felhasználó, az átviteli hálózati veszteség pótlásához szükséges beszerzések
tekintetében az átviteli rendszerirányító, valamint az elosztó hálózati veszteség
pótlásához szükséges beszerzések tekintetében az elosztó vételre irányuló,
b) a termelı, a 13. § (1) bekezdés szerinti villamos energia vonatkozásában az átviteli
rendszerirányító, valamint a 32. § (3) bekezdésében foglaltak esetén az elosztó
eladásra irányuló, és
c) a villamosenergia-kereskedı, valamint a rendszerszintő szolgáltatások és az
átvételi kötelezettség alá esı villamos energia mérlegköre kiegyenlítésének
biztosítása vonatkozásában az átviteli rendszerirányító vételre és eladásra irányuló
ügyleteket köthet, amennyiben megfelel a szervezett villamosenergia-piaci
szabályzatban elıírt feltételeknek, továbbá a szervezett villamosenergia-piaci
engedélyessel a kereskedésben történı részvételre, az ügyletek elszámolására pedig
szükség esetén az elszámolást végzı szervezettel szerzıdést kötött.
(2) A szervezett villamosenergia-piacon a kereskedésben résztvevık száma nem
korlátozható. Abban az esetben, ha a kereskedésben részt venni kívánó piaci
szereplı a jogszabályban, a kereskedelmi szabályzatban és a szervezett
villamosenergia-piaci szabályzatban elıírt feltételeket teljesíti, a szervezett
villamosenergia-piaci engedélyes a részvételre irányuló szerzıdéskötést nem
tagadhatja meg.”
58. § A VET. 54. § (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdésben elıírt tulajdonosi korlátokat az átviteli rendszerirányítóra nem
kell alkalmazni.”
59. § A VET. 55. § (5) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
„(5) A szervezett villamosenergia-piaci engedélyes vagy a szervezett
villamosenergia-piaci tevékenység egy részét a szervezett villamosenergia-piaci
engedélyes nevében végzı harmadik személy a 74. § (1) bekezdés e) pontja szerinti
engedélyköteles tevékenységet nem folytathat.”
60. § A VET. 56/A. §-a a következı (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az Európai Bizottság által létrehozott, a felhasználói jogokról tájékoztatást nyújtó
energiafogyasztói ellenırzı listát a fogyasztóvédelmi hatóság szükség szerint frissíti a
Hivatallal és az engedélyesekkel együttmőködve. Az energiafogyasztói ellenırzı
listát a fogyasztóvédelmi hatóság megküldi a villamosenergia-kereskedınek, aki azt
honlapján és az ügyfélszolgálatán közzéteszi.”
61. § A VET. 57. § (4) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép, és a § a
következı (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során a fogyasztóvédelemrıl szóló
törvényben foglalt jogkövetkezményeken kívül – jogsértés megállapítása esetén – az
alábbi jogkövetkezményeket is alkalmazhatja:
a) az engedélyes üzletszabályzatában foglaltak betartására kötelezés;
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b) az engedélyes olyan jogsértése esetén, amelyhez jogszabály vagy üzletszabályzat
jogkövetkezményt rendel, a jogkövetkezmény megállapítása és teljesítésének
elıírása; vagy
c) amennyiben a felhasználót visszatérítés illeti meg, az annak teljesítésére való
kötelezés.
(5) Az engedélyesekkel szemben felmerülı panaszok ügyében – az (1) bekezdésben
foglaltak kivételével – a Hivatal jár el.
(6) A felhasználó a hatósági eljárást megelızıen köteles panaszával – igazolható
módon – az engedélyeshez fordulni.”
62. § (1) A VET. 59. § (3) bekezdése a következı d) ponttal egészül ki:
[A hálózati engedélyes a hálózathasználati szerzıdéseket a következı esetekben
mondhatja fel:]
„d) ha a rendszerhasználó nem rendelkezik érvényes villamosenergia-vásárlási
szerzıdéssel.”
(2) A VET. 59. §-a a következı (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Nem minısül a hálózati engedélyes szerzıdésszegésének a (4) bekezdés d)
pontja szerinti eset, amennyiben a rendszerhasználó jegyzıkönyvvel igazoltan
meghiúsította a fogyasztásmérı ellenırzését vagy cseréjét.”
63. § A VET. 60. § (3) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
„(3) A hálózathasználati szerzıdésbıl eredı igények két év alatt évülnek el.”
64. § (1) A VET. 62. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következı rendelkezés lép:
[Az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználónak az egyetemes szolgáltatóval
vagy a kereskedıvel kötendı villamosenergia-vásárlási szerzıdésének legalább a
következıket kell tartalmaznia:]
„a) a szerzıdı felek megnevezése, természetes személy esetén a nevének,
lakcímének, jogi személy vagy a Ptk. általános szabályai szerint létrehozott jogalany
esetén a
székhelyének, cégjegyzékszámának vagy
azzal
egyenértékő
azonosítójának és adószámának feltüntetésével,”
(2) A VET. 62. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következı rendelkezés lép:
[Az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználónak az egyetemes szolgáltatóval
vagy a kereskedıvel kötendı villamosenergia-vásárlási szerzıdésének legalább a
következıket kell tartalmaznia:]
„e) a villamosenergia-kereskedı ügyfélszolgálatának elérhetısége,”
(3) A VET. 62. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következı rendelkezés lép:
[Az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználónak az egyetemes szolgáltatóval
vagy a kereskedıvel kötendı villamosenergia-vásárlási szerzıdésének legalább a
következıket kell tartalmaznia:]
„g) a szerzıdésszegés esetei és jogkövetkezményei, különös tekintettel a
szolgáltatásból való kikapcsolás részletes feltételeire,”
(4) A VET. 62. § (1) bekezdése a következı j)–m) ponttal egészül ki:
[Az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználónak az egyetemes szolgáltatóval
vagy a kereskedıvel kötendı villamosenergia-vásárlási szerzıdésének legalább a
következıket kell tartalmaznia:]
„j) annak a hálózati engedélyesnek a megnevezése, székhelye, amely hálózatához a
felhasználó közvetve vagy közvetlenül csatlakozik,
k) a felhasználási hely, valamint elszámolási pont megjelölése,
l) az igénybe venni kívánt, szerzıdött villamos energia mennyisége vagy a
szolgáltatás teljes ellátást biztosító jellege, és
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m) az elszámolási és számlázási idıszakok, továbbá a számlázás és a számla
kiegyenlítésének módja és feltételei.”
(5) A VET. 62. §-a a következı (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználó esetén a
villamosenergia-kereskedıvel
kötendı villamosenergia-vásárlási szerzıdésnek
legalább az (1) bekezdés a), d), f), g), és j)–m) pontja szerinti – lényeges tartalmi
elemeknek minısülı – feltételeket kell tartalmaznia.”
(6) A VET. 62. § (4) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép, és a § a
következı (4a)–(4c) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó a nem határozott idıtartamra
kötött villamosenergia-vásárlási szerzıdést 30 napos felmondási idıvel, írásban
felmondhatja. Az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó felmondási jogát
idıben korlátozó vagy kizáró szerzıdési kikötés semmis.
(4a) Amennyiben az egyetemes szolgáltatásra jogosult nem lakossági felhasználó
villamosenergia-kereskedıvel
kötött
villamosenergia-vásárlási
szerzıdése
megszőnését követıen ismét egyetemes szolgáltatást kíván igénybe venni, az
egyetemes szolgáltató jogosult a felhasználótól a villamosenergia-kereskedı arra
vonatkozó igazolását kérni, hogy az egyetemes szolgáltatásra jogosult nem lakossági
felhasználó villamosenergia-vásárlási szerzıdése nem a nemfizetésbıl eredı
kikapcsolás miatt szőnt meg.
(4b) A villamosenergia-kereskedı köteles a feltételek fennállása esetén a (4a)
bekezdés szerinti igazolást az egyetemes szolgáltatásra jogosult nem lakossági
felhasználó kérésére kiadni.
(4c) Amennyiben a villamosenergia-kereskedı az igazolást azért nem adta ki, mert
az egyetemes szolgáltatásra jogosult nem lakossági felhasználó kötött szerzıdése
nemfizetésbıl eredı kikapcsolás miatt szőnt meg, az egyetemes szolgáltató jogosult
a villamosenergia-vásárlási szerzıdés megkötésének feltételeként pénzügyi
biztosítékot kérni, amelynek összegét a Vhr. tartalmazza.”
65. § (1) A VET. 63. § (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
„(1) A villamosenergia-kereskedı a felhasználóval történı közös megegyezés esetén,
az egyetemes szolgáltató a felhasználó igénye esetén köteles a felhasználó hálózati
csatlakozási,
hálózathasználati
és
villamosenergia-vásárlási
szerzıdéseinek
megbízottként történı, összevont kezelésére.”
(2) A VET. 63. §-a a következı (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A villamosenergia-kereskedı és felhasználó közötti villamosenergia-vásárlási
szerzıdésbıl eredı polgári jogi igények két év alatt évülnek el. Az elévülés a
követelés esedékességének napján kezdıdik.”
66. § A VET. 64. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következı rendelkezések lépnek:
„(4) A fogyatékkal élı fogyasztókat különösen a méréssel, leolvasással, számlázással,
díjfizetési
módokkal
kapcsolatosan
igényeiknek
megfelelı,
különleges
bánásmódban kell részesíteni. Az olyan jellegő fogyatékkal élı fogyasztókat, akiknek
az egészségét vagy az életét veszélyezteti a villamosenergia-szolgáltatásból való
kikapcsolás, vagy annak megszakadása, fizetési késedelem vagy nemfizetés esetén
nem lehet kikapcsolni.
(5) A szociálisan rászoruló fogyasztó fizetési késedelem esetén a (2) bekezdésben
meghatározott kedvezményeket veheti igénybe. Amennyiben a szociálisan rászoruló
fogyasztó a részletfizetési lehetıség, a kapott fizetési haladék ellenére sem rendezi a
tartozását, vagy a részletfizetésrıl, vagy halasztott fizetésrıl szóló megállapodásban
foglaltakat nem tartja be, a további vételezést a villamosenergia-kereskedı elıre
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fizetıs mérı felszereléséhez kötheti. Amennyiben a szociálisan rászoruló fogyasztó az
elıre fizetıs mérı felszerelésébe nem egyezik bele, vagy annak felszerelését,
üzembe helyezését akadályozza vagy meghiúsítja, az ellátásból a 47. § (7) és (8)
bekezdésének megfelelıen kikapcsolható. Az elıre fizetıs mérı használatával
vételezett villamos energia ára nem haladhatja meg azt az árat, amelyet a
szociálisan rászoruló fogyasztó a villamosenergia-vásárlási szerzıdése alapján, nem
elıre fizetıs mérı esetén fizetne.”
67. § A VET. IX. Fejezet „A villamos energia továbbadása” alcíme helyébe a
következı alcím lép:
„A villamos energia továbbadása
66. § (1) A felhasználó a villamos energiát magánvezetéken keresztül adhatja
tovább a vételezı részére, amennyiben a magánvezeték létesítésére engedéllyel
rendelkezik, vagy a magánvezeték egy épületen belül helyezkedik el. Arra a
felhasználóra nézve, aki a 39. § (1) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott
célokból magánvezetéket egy épületen belül létesít, villamos energia továbbadása
szempontjából a 66. § (2)–(7) bekezdésének és a 66/A. §-ának magánvezeték
engedélyesére vonatkozó rendelkezései megfelelıen irányadóak.
(2) A magánvezeték engedélyese és a vételezı közötti jogviszonyt a magánvezeték
engedélyese csak akkor szüntetheti meg, ha a vételezı a szerzıdésben vállalt
kötelezettségét megszegi, vagy ha a magánvezeték engedélyese és a hálózati
engedélyes közötti jogviszony megszőnik. Amennyiben a magánvezeték
engedélyese és a vételezı között a szerzıdésszegés tényét illetıen jogvita áll fenn,
és a felek a vételezı ellátása tekintetében megállapodni nem tudnak, úgy a jogvita
jogerıs eldöntéséig a továbbadást a szerzıdésben meghatározott feltételekkel
folytatni kell.
(3) Ha a vételezı úgy dönt, hogy villamos energiát nem továbbadás útján, hanem
kizárólag az 56. § (2) bekezdése szerint vásárol, köteles a 39/B. § szerint eljárni.
(4) A továbbadás nem minısül kereskedelemnek, ha az így továbbadott
villamosenergia-mennyiség átlagára nem haladja meg a magánvezeték
engedélyese által ugyanazon üzleti évben beszerzett villamosenergia-mennyiség
átlagárát. A magánvezeték engedélyese e bekezdésben foglaltakat igazoló iratai
tekintetében a 168. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott rendelkezéseket
megfelelıen alkalmazni kell.
(5) A (4) bekezdés szempontjából
a) a beszerzett villamos energia átlagára a magánvezeték engedélyese által az
adott üzleti évben vásárolt teljes villamos energia mennyiség bekerülési költségének
– beleértve a kiegyenlítı energia költségét is – és a megvásárolt mennyiségnek a
hányadosa alapján számítandó, és
b) a továbbadott villamos energia átlagára az adott üzleti évben továbbadott teljes
villamosenergia-mennyiségbıl
származó árbevételnek és a
továbbadott
mennyiségnek a hányadosa alapján számítandó.
(6) Amennyiben a magánvezeték engedélyese kereskedelmi engedélyt kap, a
továbbiakban nem jogosult továbbadásra. Ebben az esetben a vételezık a 39/B. §ban meghatározottak szerint felhasználóvá válnak. A kereskedelmi engedéllyel is
rendelkezı magánvezeték engedélyese köteles a vételezıket a Vhr.-ben
meghatározott szabályok szerint a kereskedelmi engedély megszerzésérıl, valamint
annak joghatásáról értesíteni.
(7) A továbbadó felhasználó az (5) bekezdés a) pontja szerinti beszerzési átlagáron
felül számlájában elkülönítve érvényesítheti az általa fizetett átlagos
rendszerhasználati díjat (közvetített szolgáltatás díjaként), a 147. § szerinti
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pénzeszközöket és az adókat, valamint – a magánvezeték hálózati veszteségének
költségét is beleértve – a magánvezeték üzemeltetési költségeinek az összes
továbbadott villamosenergia-mennyiséggel elosztott értékét.
66/A. § (1) A magánvezeték engedélyese, aki vételezıknek villamos energiát
továbbad, köteles a vele szerzıdésben álló villamosenergia-kereskedınek a Vhr.ben meghatározott feltételek szerint a továbbadási tevékenységét bejelenteni.
(2)
A
villamosenergia-kereskedı
a
magánvezeték
engedélyesének
a
villamosenergia-ellátásból történı kikapcsolásátfizetési késedelem esetén kizárólag
az alábbi feltételek együttes fennállása esetén jogosult kezdeményezni a hálózati
engedélyesnél:
a) a magánvezeték engedélyese legalább 60 napos fizetési késedelembe esett,
b) a magánvezeték engedélyese által a villamosenergia-kereskedıvel fizetési
haladék adásáról vagy részletfizetési lehetıségrıl kezdeményezett egyeztetés
esetén az egyeztetés nem vezetett eredményre, és
c) a villamosenergia-kereskedı a tartozásról és a kikapcsolás lehetıségérıl a
magánvezeték engedélyesét legalább kétszer, írásban értesítette, valamint a
tartozás fennállásáról és a kikapcsolás lehetıségérıl a felhasználási helyen, a
magánvezetékre kapcsolódó vételezık számára jól látható módon értesítést
helyezett ki.
(3) Amennyiben a villamosenergia-ellátásból kikapcsolt magánvezeték engedélyese
rendezi
a villamosenergia-kereskedıvel szemben felhalmozott tartozását, a villamosenergiakereskedı 24 órán belül köteles kezdeményezni a magánvezeték engedélyesének
az ellátásba történı ismételt bekapcsolását.
(4) A hálózati engedélyes a (2) és a (3) bekezdés szerinti kezdeményezésnek köteles
haladéktalanul eleget tenni.”
68. § (1) A VET. 72. §-a a következı (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az üzletszabályzat készítésére kötelezett engedélyes honlapot tart fenn.”
(2) A VET. 72. §-a a következı (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Az átviteli rendszerirányító üzletszabályzatának tervezetét annak az elosztók, a
villamosenergia-kereskedık,
valamint
a
termelıi
engedélyesek
általi
véleményeztetését követıen a Hivatal hagyja jóvá. Az átviteli rendszerirányító
üzletszabályzatának tervezetét a beérkezett véleményekkel együtt terjeszti be
jóváhagyásra a Hivatalhoz.”
69. § (1) A VET. 74. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következı rendelkezés lép:
[Az alábbi tevékenységeket a Hivatal által kiadott engedélyek alapján lehet
gyakorolni:]
„c) az átviteli rendszerirányítás,”
(2) A VET. 74. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következı rendelkezés lép:
[Az alábbi tevékenységeket a Hivatal által kiadott engedélyek alapján lehet
gyakorolni:]
„h) a 39. § (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti magánvezeték létesítése, bıvítése és
megszüntetése, az egy épületen belül elhelyezkedı magánvezeték létesítése,
bıvítése és megszüntetése kivételével,”
(3) A VET 74. § (3) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
„(3) A távhıszolgáltatásról szóló törvény (a továbbiakban: Tszt.) szerint
engedélyköteles tevékenységre vonatkozó határozatlan idıre szóló engedély,
valamint az e törvény szerint határozott idıre szóló engedélyek egy engedélyben
történı kiadása esetén az e törvény szerinti engedély meghosszabbítására irányuló
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eljárás az engedély Tszt. Szerinti tevékenységre vonatkozó részeinek hatályát nem
érinti.”
70. § A VET. a következı 74/A. §-sal egészül ki:
„74/A. § (1) A kérelmezı a (2) bekezdés szerinti eltéréssel nem jogosult elektronikus
úton kapcsolatot tartani a Hivatallal.
(2) A kérelmezı a 74. § (1) a)–b), e) és h)–i) pontjában meghatározott engedély
iránti kérelmeket köteles, a 74. § (1) c)–d) és f)–g) pontjában meghatározott
engedély iránti kérelmeket jogosult elektronikus úton a Hivatal által e célra
rendszeresített elektronikus őrlap használatával benyújtani, és az azokhoz kapcsolódó
valamennyi eljárási cselekményt teljesíteni. Az elektronikus őrlapok formájáról és
tartalmáról, valamint azok módosításairól – ideértve a Hivatal honlapján közzétett
informatikai alkalmazásokat is – azok alkalmazásának napját megelızıen legalább
30 nappal a Hivatal honlapján tájékoztatót tesz közzé.
(3) Az (2) bekezdés szerinti kitöltött és a kérelmezı által elektronikus úton benyújtott
őrlap magánokiratnak minısül.
(4) A kérelmezı által igénybe vett elektronikus út esetén, a Hivatal a kérelmezıvel
elektronikus úton közli az eljárás során hozott döntéseket. A kézbesítéshez főzıdı
jogkövetkezmények az elektronikus úton történı közléshez főzıdnek. Ha a Hivatal 10
napon belül nem kap visszaigazolást a kérelmezıtıl, a döntést más írásbeli formában
is megküldi, amelynek esetén a kézbesítéshez főzıdı jogkövetkezmények a más
írásbeli formában történı közléshez főzıdnek.
(5) A 74. § (1) bekezdés alapján kiadott engedélyek módosítására és visszavonására
irányuló eljárásokra az e §-ban foglalt rendelkezéseket kell megfelelıen alkalmazni.
A beadványok elektronikus úton való benyújtására vonatkozó részletes szabályokat
a Vhr. állapítja meg.
(6) Az e törvényben nem szabályozott kérdésekben a Ket. elektronikus ügyintézés
általános szabályairól szóló rendelkezéseit kell alkalmazni.”
71. § A VET. 75. § (4) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
„(4) A mőködési engedély meghosszabbítására az engedély megadására
vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
A kiserımővi összevont engedély és a termelıi mőködési engedély idıbeli hatályát
legkorábban az engedély lejárta elıtt két évvel – atomerımő és széntüzeléső erımő
esetén öt évvel – korábban lehet meghosszabbítani.”
72. § A VET. 76. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következı rendelkezés lép:
[A mőködési engedély kizárólagos jogot biztosít és kötelezettséget jelent]
„a) az átviteli rendszerirányítónak az átviteli rendszerirányítási tevékenységre,”
73. § (1) A VET. 80. § (5) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
„(5) A kiserımővi összevont engedély a kérelem alapján a Hivatal által megállapított,
határozott idıtartamra szól és meghosszabbítható.”
(2) A VET. 80. §-a a következı (8)–(9) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Amennyiben az ügyfél a Hivatal hatáskörébe tartozó, a Tszt. szerint
engedélyköteles tevékenységet is folytatni kíván, akkor a kiserımővi összevont
engedély iránti kérelmével egyidejőleg köteles kérelmezni a Tszt. Szerinti
engedélyeket is.
(9) A (8) bekezdés szerinti esetben a Hivatal a kiserımővi összevont engedélyt és a
Tszt. szerinti engedélyeket egy engedélyben adja ki.”
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74. § A VET. XI. Fejezete a 80. §-t követıen a következı alcímmel egészül ki:
„A villamosenergia-rendszer üzemét lényegesen befolyásoló erımő elvi engedélye
80/A. § (1) Ha az erımő önállóan villamosenergia-termelésre alkalmas egységének
(a továbbiakban: gépegység) a névleges teljesítıképessége
a) a létesítésekor eléri vagy meghaladja az 500 MW-ot, a gépegység létesítését
megelızıen, vagy
b) a bıvítést vagy a névleges teljesítıképesség növelést követıen eléri vagy
meghaladja az 500 MW-ot, a gépegység bıvítését, névleges teljesítıképességének
növelését megelızıen
a Hivatalhoz elvi engedély iránti kérelmet kell benyújtani.
(2) Az 500 MW és ezt meghaladó névleges teljesítıképességő gépegység
létesítésével, bıvítésével, névleges teljesítıképességének növelésével kapcsolatos
a) nukleáris létesítési,
b) e törvény szerinti létesítési, bıvítési vagy névleges teljesítıképesség növelési,
továbbá
c) az építésügyi
engedélyezési eljárásokat az elvi engedély közlését követıen, valamint az e törvény
szerinti erımő létesítési, bıvítési vagy névleges teljesítıképesség növelési eljárást az
elvi engedélyben foglaltak alapján lehet kezdeményezni.
(3) Atomerımő esetén a kérelmet az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 7.
§ (2) bekezdésében meghatározott – a kérelem benyújtásakor hatályos – elı zetes,
elvi hozzájárulást tartalmazó országgyőlési határozat közzétételét követıen lehet
benyújtani a Hivatalhoz.
(4) Az elvi engedély megadása nem mentesít a 74. § (1) bekezdés b) pontja szerinti
engedélyezési eljárások lefolytatása alól.
(5) Az elvi engedély iránti kérelemhez mellékelni kell az 500 MW és ezt meghaladó
névleges teljesítıképességő gépegység mőködésének várható hatásait bemutató
tanulmányt a Vhr.-ben meghatározott formai és tartalmi követelmények szerint. A
hatástanulmányban – figyelemmel a kérelem benyújtásáig más kérelmezık részére
már kiadott e törvény szerinti elvi és létesítési engedélyekre – ki kell térni a
villamosenergia-rendszer üzembiztonságára, az ellátásbiztonságra, az átviteli és
elosztó hálózati fejlesztési igényekre, a rendszerszintő szolgáltatásokra és az átviteli
hálózati veszteségre, valamint a villamosenergia-rendszerek együttmőködésére
vonatkozó hatásokra.
(6) Az elvi engedélyben a Hivatal meghatározza azokat a mőszaki követelményeket,
amelyeket a kérelmezınek a villamosenergia-rendszer zavartalan és biztonságos
mőködtetése, egyensúlyának biztosítása érdekében teljesítenie kell, továbbá azokat
a feltételeket, amelyeknek a 74. § (1) bekezdés b) pontja szerinti engedélyek
kiadásakor az üzembiztonság és az ellátásbiztonság érdekében fenn kell állniuk. A
hatástanulmányban foglalt megállapításoktól a Hivatal az általa elvégzett vagy
elvégeztetett vizsgálatok alapján az elvi engedély meghozatala során eltérhet.
(7) Az elvi engedély 3 évre szól és 3 éves idıtartamokra meghosszabbítható. Az elvi
engedély meghosszabbítására a megadására vonatkozó szabályokat kell
alkalmazni, azzal az eltéréssel, hogy az (5) bekezdés szerinti hatástanulmány
módosítása csak akkor szükséges, ha a hálózatfejlesztési tervben foglalt
elkövetkezendı 3 éves idıtartamban megvalósítandó beruházások – az engedély
megadásakor hatályos hálózatfejlesztési tervben meghatározottakhoz képest – az
elvi engedélyt megalapozó adatok tekintetében módosultak.
(8) Nem szükséges elvi engedély akkor, ha az 500 MW és ezt meghaladó névleges
teljesítıképességő gépegység létesítésére a 8. § (1) bekezdésében foglalt pályázati
felhívás alapján kerül sor.”
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75. § VET. 81. §-a a következı (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Amennyiben az ügyfél a Hivatal hatáskörébe tartozó a Tszt. szerint
engedélyköteles tevékenységet is folytatni kíván, akkor a létesítési engedély iránti
kérelmével egyidejőleg köteles kérelmezni a Tszt. szerinti távhıtermelıi létesítési
engedélyt is.
(6) Az (5) bekezdés szerinti esetben a Hivatal a létesítési engedélyt és a Tszt. szerinti
távhıtermelıi létesítési engedélyt egy engedélyben adja ki.”
76. § A VET. 82. §-a a következı (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Amennyiben az ügyfél az erımő külön jogszabályban meghatározott módon
történı vagy mértékő bıvítésének, névleges teljesítıképessége növelésének,
elsıdleges energiaforrása megváltoztatásának vagy a villamosenergia-termelése
szüneteltetésének, megszüntetésének engedélyezését kéri és ugyanazon okból a
Hivatal hatáskörébe tartozó, Tszt. szerinti engedélyek módosítása is indokolt, akkor ezt
egyidejőleg köteles kérelmezni a Hivataltól.
(4) A (3) bekezdés szerinti esetben a Hivatal az e törvény szerinti engedélymódosítást
és a Tszt. szerinti engedélyek módosítását egy engedélyben adja ki.”
77. § A VET. 83. § (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép, és a § a
következı (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:
„(2) A termelıi mőködési engedély a kérelem alapján a Hivatal által megállapított
határozott idıtartamra szól, és meghosszabbítható.
(3) Amennyiben az ügyfél a Hivatal hatáskörébe tartozó a Tszt. szerint
engedélyköteles tevékenységet is folytatni kíván, akkor a mőködési engedély iránti
kérelmével egyidejőleg köteles kérelmezni a Tszt. szerinti távhıtermelıi mőködési
engedélyt is.
(4) A (3) bekezdés szerinti esetben a Hivatal a mőködési engedélyt és a Tszt. szerinti
távhıtermelıi mőködési engedélyt egy engedélyben adja ki.”
78. § (1) A VET. 86. (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép, és a § a
következı (3) bekezdéssel egészül ki:
„(2) A Hivatal a közvetlen vezeték létesítése tárgyában lefolytatott eljárása során
köteles beszerezni a hálózati engedélyes nyilatkozatát arról, hogy a vételezı
csatlakozik-e közvetlenül a közcélú hálózathoz, továbbá közcélú hálózati csatlakozás
esetén a 38. § (3) bekezdése szerinti megállapodást. A már engedélyezett közvetlen
vezeték esetén a vételezı köteles a közcélú hálózatra csatlakozását a Hivatalnál
bejelenteni, és a 38. § (3) bekezdése szerinti megállapodást a Hivatalhoz a
csatlakozást követıen haladéktalanul benyújtani.
(3) A Hivatal a közvetlen vezeték megszüntetése tárgyában lefolytatott eljárása
során köteles beszerezni az átviteli rendszerirányító vagy a csatlakozás biztosítására
jogosult elosztó hálózati engedélyes nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a
közvetlen vezetékrıl vételezık közcélú hálózatról történı ellátása milyen pénzügyi és
mőszaki feltételek alapján lehetséges.”
(2) A VET. 86. §-a a következı (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A közvetlen vezeték létesítésének és üzemeltetésének további szabályait
kormányrendelet határozza meg.”
79. § A VET. 87. §-a a következı (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az átviteli rendszerirányításra vonatkozó mőködési engedély iránti kérelem
benyújtásának feltétele, hogy a Hivatal tanúsítási eljárásban megállapítsa, hogy a
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kérelmezı
megfelel
az
átviteli
rendszerirányítóra
vagy
az
átviteli
rendszerüzemeltetıre vonatkozó szétválasztási szabályoknak.
(4) Az átviteli rendszerirányító és az átviteli rendszerüzemeltetı kijelölése a Hivatal
által kiadott átviteli rendszerirányításra vonatkozó mőködési engedéllyel történik. Az
engedély tartalmát, attól függıen, hogy átviteli rendszerirányító vagy átviteli
rendszerüzemeltetı részére kerül kiadásra, az átviteli rendszerirányítóra és az átviteli
rendszerüzemeltetıre e törvényben és a Vhr.-ben meghatározott rendelkezések
alapján a Hivatal állapítja meg. Az engedély kiadásáról a Hivatal köteles az Európai
Bizottságot értesíteni, valamint azt az Európai Bizottság részére az Európai Unió
Hivatalos Lapjában való közzététele érdekében megküldeni.”
80. § A VET. 90. § (4) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
„(4) Ha az egyetemes szolgáltatás bármely okból nem biztosított az ország egész
területén,
a Hivatal – az (1) bekezdésre figyelemmel – kötelezheti a kiskereskedelmi piacon
jelentıs piaci erıvel rendelkezı villamosenergia-kereskedıket, hogy nyújtsanak be
kérelmet az egyetemes szolgáltatásra vonatkozó engedélyek megszerzése
érdekében.”
81. § A VET. 92. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következı rendelkezés lép:
[Az (1) bekezdés szerinti cégjogi esemény nem igényli a Hivatal (1) bekezdés szerinti
elızetes jóváhagyó határozatát, továbbá a (2) bekezdés szerinti korlátozás nem
alkalmazandó a következı esetekben:]
„b) magánvezeték engedélyese esetében vagy”
82. § (1) A VET. 93. §-a a következı (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Nem kell a Hivatal elızetes hozzájárulása a (2) bekezdésben foglaltak szerint
jóváhagyott mértékek elérését követıen mindaddig, amíg az újabb
befolyásszerzéssel a befolyást szerzı el nem éri a Hivatal elızetes hozzájárulásához
kötött (2) bekezdés szerinti következı mértéket. Az (1) bekezdésben meghatározott
bejelentési kötelezettség alól a befolyást szerzı azonban nem mentesül.”
(2) A VET. 93. § (4) bekezdés b) pontja helyébe a következı rendelkezés lép:
[Az (2) bekezdés szerinti befolyásszerzés nem igényli a Hivatal elı zetes hozzájárulását
a következı esetekben:]
„b) magánvezeték engedélyese esetében,”
(3) A VET. 93. §-a a következı (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Villamos energia termelésével, földgáz kitermelésével vagy villamos energia
vagy földgáz kereskedelmével foglalkozó vállalkozás, valamint az ilyen
vállalkozásokban irányítást gyakorló részvényes az átviteli rendszerirányítóban vagy
annak irányító részvényesében sem közvetlenül, sem közvetetten nem szerezhet
irányítást biztosító részesedést. Az átviteli rendszerirányítóban, illetve annak irányító
részvényesében irányítást biztosító részesedésszerzéshez a Hivatal elı zetes
hozzájárulása is szükséges. E rendelkezés nem érinti a 102. § (1) bekezdésében
rögzített rendelkezést.
(6) A Hivatal elızetes hozzájáruló határozata szükséges az olyan jogügylet meg
valósításához, amely azt eredményezné, hogy harmadik országból származó személy
vagy személyek gyakorolnak irányítást az átviteli rendszerirányító vagy annak irányító
részvényese felett.”
83. § A VET. 94. §-a helyébe a következı rendelkezés lép:
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„94. § (1) A Hivatal elızetes jóváhagyó határozata szükséges az engedélyes e
törvény szerinti engedélyköteles tevékenysége Vhr.-ben meghatározott jelentıs
részének kiszervezéséhez, a Hivatal elı zetes tájékoztatása szükséges az engedélyes
e törvény szerinti engedélyköteles tevékenysége Vhr.-ben meghatározott egyéb
részének kiszervezéséhez. A kiszervezés nem eredményezheti azt, hogy az e törvény
74. §-a szerint engedélyköteles tevékenységet teljes egészében más személy végzi.
(2) Kiszervezés esetén az engedélyes úgy felel jogszabályban vagy hatósági
határozatban meghatározott kötelezettségei teljesítéséért, mintha az adott
tevékenységet maga végezné.
(3) Nem igényli a Hivatal (1) bekezdés szerinti elı zetes hozzájáruló határozatát vagy
elızetes tájékoztatását a kiszervezés
a) termelıi engedélyes,
b) egyetemes szolgáltatói engedélyes kivételével villamosenergia-kereskedı,
c) magánvezeték engedélyese vagy
d) közvetlen vezeték engedélyese
esetében.
(4) A Hivatal elızetes hozzájáruló határozata szükséges az engedélyes mőködési
engedélyében meghatározott alapvetı eszközöknek és vagyoni értékő jogoknak
más személy részére történı átruházásához, átengedéséhez, lízingbe adásához vagy
egyéb módon tartós használatba adásához, megterheléséhez vagy biztosítékul való
lekötéséhez (a továbbiakban együtt: alapvetı eszközökkel való rendelkezés).
(5) Nem igényli a Hivatal (4) bekezdés szerinti elızetes hozzájáruló határozatát az
alapvetı eszközökkel való rendelkezés
a) kiserımővi összevont engedélyes,
b) egyetemes szolgáltatói engedélyes kivételével villamosenergia-kereskedı,
c) magánvezeték engedélyese vagy
d) közvetlen vezeték engedélyese
esetében.”
84. § (1) A VET. 95. §-a a következı (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A Hivatal megtagadja a 93. § (5) és (6) bekezdésében meghatározott
jogügylet jóváhagyását, ha a tanúsítási eljárásban azt állapította meg, hogy a
jogügylet végrehajtása eredményeként az átviteli rendszerirányító nem felelne meg
a rá vonatkozó szétválasztási szabályoknak.”
(2) A VET. 95. § (3) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép, és a § a
következı (4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A 93. § (1) bekezdése szerinti részesedésszerzés bejelentésének elmulasztása
vagy tudomásulvételt kimondó visszaigazolás hiánya esetén, a 92. § (1)
bekezdésben, valamint a 93. § (2), (5) és (6) bekezdésében meghatározott
hozzájáruló határozat hiányában a szerzı fél a bejelentés elmulasztásával érintett
részesedése tekintetében a társasággal szemben – az osztalékra való jogosultságot
kivéve – jogot nem gyakorolhat, a részvénykönyvbe nem jegyezhetı be, vagy a
tagjegyzékben nem tüntethetı fel. A részvénykönyvbe, tagjegyzékbe valamint a
cégjegyzékbe való bejegyzésre irányuló kérelmet a Hivatal visszaigazolását vagy
hozzájárulását igazoló dokumentummal együtt lehet benyújtani.
(4) A 93. § (1) bekezdésben meghatározott bejelentési eljárásokra a 74/A. § szerinti
elektronikus eljárás szabályait kell alkalmazni.”
85. § A VET. 96. §-a a következı (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A Hivatal az átviteli hálózat tulajdonosával szemben az (1) bekezdésben
meghatározott jogszabályokban és uniós jogi aktusokban, valamint a Hivatal által
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kiadott határozatokban foglalt kötelezettségeinek megszegése esetén az (1)
bekezdés a) és b) pontjában foglalt jogkövetkezményeket alkalmazhatja.”
86. § A VET. 99. §-a a következı (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A Hivatal elrendelheti az átviteli rendszerirányító valamennyi vagy egyes
feladatainak átruházását a 160. § (1) bekezdés e) pontja alapján tanúsított és a
Hivatal által kijelölt személyre (a továbbiakban: átviteli rendszerüzemeltetı),
amennyiben
a) az átviteli rendszerirányító nem tesz eleget a 96. § (1) bekezdésében
meghatározott jogszabályokban és uniós jogi aktusokban meghatározott
kötelezettségeinek,
b) a 96. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti jogkövetkezmények alkalmazása nem
vezetett eredményre, és
c) a 96. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti jogkövetkezmények alapjául szolgáló
határozat bírósági felülvizsgálata esetén a közigazgatási ügyekben eljáró bíróság a
Hivatal határozatát helybenhagyta, vagy Hivatal határozatának megtámadására
rendelkezésre álló idı eredménytelenül telt el.
(1b) Az átviteli rendszerüzemeltetı (1a) bekezdés szerinti kijelölése esetén a Hivatal
kötelezi az átviteli hálózat tulajdonosát a 104. § (2)–(4) bekezdésben foglalt
kötelezettségek teljesítésére, valamint a 87. § (4) bekezdésben meghatározott
engedély kiadásával az átviteli rendszerüzemeltetıt feladatai ellátására.”
87. § A VET. XII. Fejezete helyébe a következı fejezet lép:
„XII. FEJEZET
A TEVÉKENYSÉGEK SZÉTVÁLASZTÁSA
A vertikálisan integrált villamosenergia-ipari vállalkozásokra vonatkozó közös
szétválasztási szabályok
100. § (1) A vertikálisan integrált villamosenergia-ipari vállalkozás hálózati engedélyes
tagjai vonatkozásában a tevékenységek szétválasztására, a jogi személyiség szerinti,
szervezeti és döntéshozatali függetlenség biztosításának követelményére tekintettel
a Gt. szabályait az e törvényben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) Vertikálisan integrált villamosenergia-ipari vállalkozás keretében végzett átviteli
rendszerirányítás vagy elosztás esetén biztosítani kell az átviteli rendszerirányítás,
elosztás jogi személyiség szerinti, szervezeti és döntéshozatali függetlenségét a nem
átviteli rendszerirányítással, illetve elosztással kapcsolatos tevékenységektıl.
(3) A (2) bekezdésben megfogalmazott függetlenség biztosítása érdekében
legalább a következı követelmények teljesítése szükséges:
a) a hálózati engedélyes e törvény szerint engedélyköteles más tevékenységet nem
folytathat;
b) a hálózati engedélyes – a szervezett villamosenergia-piaci engedélyest és más
hálózati engedélyest kivéve – nem szerezhet részesedést más engedélyesben;
c) a hálózati engedélyes vezetı tisztségviselıje, cégvezetıje, vezetı állású
munkavállalója,
felügyelıbizottságának – elosztó esetén ügydöntı felügyelıbizottságának – tagja,
valamint az engedélyesi tevékenységet ellátó szervezeti egységének vezetıje (a
továbbiakban: szervezeti egység vezetı) a munkaszerzıdésben, a munkavégzésre
irányuló egyéb jogviszonyt szabályozó szerzıdésben vagy a kinevezési okiratban (e
fejezet alkalmazásában a továbbiakban együtt: munkaszerzıdés) foglalt jogait és
kötelezettségeit, a munkabérét, az egyéb juttatásait vagy díjazását, valamint a
munkavégzésének feltételeit, hatásköreit és beszámolási kötelezettségeit oly módon
kell kialakítani és rögzíteni, hogy a hálózati engedélyes mőködését befolyásoló

- 30 -

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 32. szám

független döntéshozatal, és annak során a befolyásmentes és az egyenlı
bánásmód követelményének megfelelı eljárás biztosított legyen;
d) a c) pontban meghatározott munkaszerzıdéssel rendelkezı személynek nem
lehet társasági részesedése a hálózati engedélyest kivéve más engedélyesben,
annak kapcsolt vállalkozásában, nem lehet annak vezetı tisztségviselıje,
felügyelıbizottsági – elosztó esetén ügydöntı felügyelıbizottsági – tagja,
cégvezetıje, továbbá nem létesíthet azzal munkaviszonyt vagy munkavégzésre
irányuló egyéb jogviszonyt;
e) a c) pontban meghatározott cégvezetıt, vezetı állású munkavállalót és
szervezeti egység vezetıt az integrált villamosenergia-ipari vállalkozás más tagjához
nem lehet kirendelni;
f) a c) pontban meghatározott vezetı tisztségviselı, felügyelıbizottsági – elosztó
esetén ügydöntı felügyelıbizottsági – tag, cégvezetı és vezetı állású munkavállaló
a munkaviszony, a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony vagy a kinevezés (e
fejezet alkalmazásában a továbbiakban együtt: munkaviszony) megszőnését követı
egy éven belül csak a Hivatal jóváhagyásával lehet más engedélyes vezetı
tisztségviselıje, felügyelıbizottságának tagja, cégvezetıje vagy vezetı állású
munkavállalója, mely nem érinti a Munka Törvénykönyvérıl szóló 1992. évi XXII.
törvény szerinti munkaviszony megszőnését követı kötelezettség fejében járó
ellenértéket.
(4) A (3) bekezdés d) pontjában foglaltakat a szervezett villamosenergia-piaci
engedélyes és az átviteli rendszerirányító között nem kell alkalmazni, amennyiben az
átviteli
rendszerirányító
e
szervezett
villamosenergia-piacot
mőködtetı
részvénytársaságban részesedéssel rendelkezik.
(5) A harmadik személyektıl igénybe vett, e törvény szerint nem engedélyköteles
tevékenység (a továbbiakban: támogató tevékenység) esetén a hálózati
engedélyes úgy felel jogszabályban, a hatósági hozzájáruló határozatban és a
mőködési engedélyében meghatározott kötelezettségei teljesítéséért, mintha az
adott tevékenységet maga végezné. Az elosztó taggal rendelkezı vertikálisan
integrált villamosenergia-ipari vállalkozásra vonatkozó szétválasztási szabályok 101. §
(1) A 100. § (2) bekezdésében megfogalmazott függetlenség biztosításához a 100. §
(3) bekezdésében meghatározottakon túl elosztó esetén legalább a következı
követelmények teljesítése szükséges:
a) az elosztó vezetı tisztségviselıje, cégvezetıje, ügydöntı felügyelıbizottságának
tagja és vezetı állású munkavállalója díjazását vagy munkabérét, valamint egyéb
juttatásait nem lehet a vertikálisan integrált villamosenergia-ipari vállalkozás nem
elosztói tevékenységének eredményességétıl függıen meghatározni;
b) e törvényben foglalt rendelkezések figyelembevételével az elosztó
befolyásmentesen és az egyenlı bánásmód követelményének megfelelıen jogosult
meghozni az e törvény szerinti engedélyköteles tevékenységének végzéséhez
szükséges tárgyi, pénzügyi és személyi döntéseket, beleértve az éves üzleti terv
keretein belül a napi üzemvitellel, a támogató tevékenységek igénybevételével,
tevékenységek kiszervezésével, valamint az elosztó vezetékek létesítésével,
karbantartásával és felújításával kapcsolatos egyedi döntéseket is. Ettıl függetlenül
az elosztó anyavállalata jogosult jóváhagyni az elosztó éves üzleti tervét, és általános
korlátokat szabni a leányvállalat eladósodásának mértékére vonatkozóan azzal,
hogy az elosztó éves üzleti tervének végrehajtása során a napi üzemvitellel, az
elosztó vezeték létesítésével, karbantartásával, vagy felújításával összefüggésben az
elosztó részére egyedi utasítást nem adhat;
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c) az elosztó az üzleti éven belüli pénzforgalmának önálló bonyolításáról vagy a
vállalkozáscsoport által mőködtetett közös pénzforgalmi rendszerhez történı
csatlakozásáról befolyásmentesen dönt;
d) az elosztónak rendelkeznie kell az elosztói tevékenység végzéséhez szükséges
személyi és pénzügyi erıforrásokkal, valamint tárgyi és mőszaki eszközökkel;
e) az elosztó kommunikációjában és márkajelzés alkalmazása esetén a
márkajelzésében köteles megkülönböztetni magát a vertikálisan integrált
villamosenergia-ipari vállalkozástól; és
f) az elosztó megfelelési programot dolgoz ki, amelyben bemutatja azokat az
intézkedéseket és feltételeket, amelyek biztosítják a megkülönböztetés-mentes,
független mőködést. A megfelelési program meg valósításáról, a feltárt
eredményekrıl és a hiányosságokról az elosztó évente megfelelési jelentést készít.
(2) Az (1) bekezdés f) pontja szerinti megfelelési programot a Hivatal hagyja jóvá.
(3) A megfelelési program végrehajtásának figyelemmel kíséréséért, valamint a
megfelelési jelentés elkészítéséért az elosztó által kijelölt, független megfelelési
ellenır felel. A megfelelési ellenır jogszabályban meghatározott feladatai
elvégzéséhez szükséges mértékig az elosztó és kapcsolt vállalkozása valamennyi
információjához hozzáférhet. A megfelelési jelentést jóváhagyásra be kell nyújtani a
Hivatalhoz, majd a jóváhagyást követıen az elosztó azt a honlapján közzéteszi.
(4) A megfelelési ellenır jogi személy vagy büntetlen elıélető természetes személy
lehet, és rá – a függetlenség biztosítása érdekében – a 102/A. § (3) bekezdés a)
pontját és a 102/B. § (1) és (2) bekezdését kell megfelelıen alkalmazni.”
Az átviteli rendszerirányító taggal rendelkezı vertikálisan integrált villamosenergiaipari vállalkozásra vonatkozó szétválasztási szabályok
102. § (1) A vertikálisan integrált villamosenergia-ipari vállalkozás termeléssel vagy
kereskedelemmel foglalkozó leányvállalata nem rendelkezhet sem közvetlen, sem
közvetett részesedéssel az átviteli rendszerirányítóban. Az átviteli rendszerirányító nem
rendelkezhet sem közvetlen, sem közvetett részesedéssel a vertikálisan integrált
villamosenergia-ipari vállalkozás termeléssel vagy kereskedelemmel foglalkozó
leányvállalatában.
(2) Az átviteli rendszerirányító köteles felügyelıbizottságot létrehozni, és e törvényben
foglalt
feladatai
ellátásához
szükséges
jogosítványokat
biztosítani.
A
felügyelıbizottság a Gt. szerinti jogkörein túlmenıen dönt
a) a részvényesek vagyonának értékére valószínősíthetıen jelentıs hatást gyakorló
kérdésekben,
b) a 102/A. § (1) bekezdésében meghatározott kérdésekben és
c) a 102/E. § szerinti megfelelési ellenır kinevezésérıl és megbízatásának
megszüntetésérıl.
(3) A (2) bekezdés a) pontja keretében kell az átviteli rendszerirányító éves és hosszú
távú pénzügyi tervét, a részvényeseknek kifizethetı osztalék összegét, továbbá
átviteli rendszerirányító eladósodási szintjét érintı határozatot meghozni.
(4) Nem tartozhatnak a felügyelıbizottság hatáskörébe az átviteli rendszerirányító
mindennapi mőködésével, az átviteli hálózat mindennapi üzemeltetésével, valamint
a hálózatfejlesztési terv elıkészítésével kapcsolatos döntések.
(5) A felügyelıbizottság tagjai közül a tagok felénél egy fıvel kevesebb személyre
alkalmazni kell a 102/A. § (2)–(3) bekezdése, a 102/A. § (4) bekezdés a) pontja,
102/A. § (6) bekezdése, valamint a 102/B. § (1)–(2) bekezdése szerinti
rendelkezéseket, azzal, hogy a 102/A. § (2) bekezdés b) pontja a felügyelıbizottság
valamennyi tagjára alkalmazandó.
(6) A felügyelıbizottság a vertikálisan integrált villamosenergia-ipari vállalkozást, a
harmadik személy részvényeseket, valamint a Gt. 38. § (1) bekezdésében
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meghatározottak szerint a munkavállalókat képviselı tagokból áll. A Gt.-ben elıírt
arányoktól eltérıen a felügyelıbizottság tagjainak 1/9-ed része, de legalább 1 fı a
munkavállalók képviselıje.
102/A. § (1) Az átviteli rendszerirányító vezetı tisztségviselıje, cégvezetıje, vezetı
állású munkavállalója, szervezeti egység vezetıje (a továbbiakban együtt: operatív
irányítást ellátó személy) munkaviszonyának létesítésérıl, a munkaviszonyának
meghosszabbításáról, munkafeltételeirıl – ideértve a díjazását is –, valamint a
munkaviszony megszüntetésérıl a felügyelıbizottság dönt.
(2) Az operatív irányítást ellátó személy munkaviszonyának létesítésérıl a
munkaviszonyát, annak idejét, valamint megszőnését szabályozó feltételekrıl,
továbbá a munkaviszonya megszüntetésére vonatkozó javaslat indokairól a döntést
megelızıen értesíteni kell a Hivatalt. A döntés kizárólag abban az esetben válik
hatályossá, ha a Hivatal 20 napon belül nem emel ellene kifogást. A Hivatal kifogást
emelhet a döntés ellen, ha kétség merül fel
a) a jelölt személy szakmai függetlenségével vagy
b) a munkaviszony idı elıtti megszüntetésének indokaival
kapcsolatban.
(3) Az operatív irányítást ellátó személy a Hivatalnál hatósági ellenırzést
kezdeményezhet munkaviszonya idı elıtti megszüntetése esetén. Ha a Hivatal
megállapítja, hogy a döntés az e fejezet tevékenységek szétválasztására vonatkozó
elıírásaiba (a továbbiakban: szétválasztási szabályok) vagy a Hivatal határozatába
ütközik, jogosult a 96. § szerinti jogkövetkezmények alkalmazására. A (2) és e
bekezdés rendelkezései nem érintik az operatív irányítást ellátó személy jogorvoslati
jogosultságait.
(4) Az operatív irányítást ellátó személyek
a) többsége a munkaviszonya létesítését megelızı három évben nem állhatott
munkaviszonyban – az átviteli rendszerirányító kivételével – a vertikálisan integrált
villamosenergia-ipari vállalkozással, továbbá abban nem rendelkezett sem
közvetlen, sem közvetett érdekeltséggel és
b) kisebb része a munkaviszonya létesítését megelızı 6 hónapban nem lehetett a
vertikálisan integrált villamosenergia-ipari vállalkozásnál operatív irányítását ellátó
személy.
(5) Amennyiben az átviteli rendszerirányítónál az operatív irányítást nem testület látja
el, az operatív irányítást ellátó személyre az (4) bekezdés a) pontja szerinti
követelményeket kell alkalmazni.
(6) Az operatív irányítást ellátó személy a munkaviszonya megszőnését követıen
négy évig nem állhat munkaviszonyban – az átviteli rendszerirányító kivételével – a
vertikálisan integrált villamosenergia-ipari vállalkozással, továbbá abban nem
rendelkezhet sem közvetlen, sem közvetett érdekeltséggel.
(7) Az operatív irányítást ellátó személynek közvetlenül beosztott, az átviteli hálózat
üzemeltetésével, karbantartásával vagy fejlesztésével kapcsolatos feladatot ellátó
személyekre alkalmazni kell a (3) bekezdést, a (4) bekezdés a) pontját, a (6)
bekezdést, valamint a 102/B. § (1) és (2) bekezdését.
102/B. § (1) Az átviteli rendszerirányítóval munkaviszonyban álló személy nem állhat
munkaviszonyban – az átviteli rendszerirányító kivételével – a vertikálisan integrált
villamosenergia-ipari vállalkozással, továbbá abban nem rendelkezhet sem
közvetlen, sem közvetett érdekeltséggel.
(2) Az átviteli rendszerirányítóval munkaviszonyban álló személy munkabérét, egyéb
juttatásait vagy díjazását nem lehet a vertikálisan integrált villamosenergia-ipari
vállalkozás nem átviteli rendszerirányítási tevékenységének eredményességétıl
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függıen meghatározni, továbbá nem részesülhet e vállalkozásoktól pénzbeli
juttatásban.
(3) Az átviteli rendszerirányítónak rendelkeznie kell
a) tevékenysége gyakorlásához, valamint e törvény szerinti kötelezettségei
teljesítéséhez szükséges mőszaki és tárgyi eszközökkel, valamint személyi és pénzügyi
erıforrásokkal,
b) az átviteli hálózat, a napi átviteli tevékenység végzéséhez szükséges eszközök, a
rendszer- és üzemirányításhoz, a mérés-elszámoláshoz szükséges eszközök, és a
tevékenységéhez szükséges informatikai eszközök tulajdonjogával, valamint az
átviteli tevékenységhez szükséges kapacitású elektronikus hírközlı hálózati elemek
(így különösen szálpárak) tulajdonjogával, és
c) a napi átviteli rendszerirányítási tevékenység ellátásához és a vállalati jogi,
könyvvezetési, valamint informatikai szolgáltatások biztosításához szükséges, saját
alkalmazásában álló személyzettel.
(4) Ha az átviteli rendszerirányításhoz a (3) bekezdés b) pontja szerinti mértéket
meghaladó mértékben elektronikus hírközlı hálózat igénybevétele szükséges, azt a
kormányzati célú hírközlési szolgáltató tulajdonában álló elektronikus hírközlési
hálózaton keresztül kell biztosítani. A kormányzati célú hírközlési szolgáltató köteles az
átviteli rendszerirányító elektronikus hírközlési igényeit kielégíteni.
(5) Tilos a munkaerı-kölcsönzés az átviteli rendszerirányító és a vertikálisan integrált
villamosenergia-ipari vállalkozás között.
102/C. § (1) Az átviteli rendszerirányító nem részesülhet pénzbeli juttatásban a
vertikálisan
integrált
villamosenergia-ipari
vállalkozás
termeléssel
vagy
villamosenergia-kereskedelemmel foglalkozó leányvállalatától.
(2) Az átviteli rendszerirányító – a (4) bekezdésben foglalt kivétellel – nem vehet
igénybe szolgáltatást a vertikálisan integrált villamosenergia-ipari vállalkozástól. Az
átviteli rendszerirányító a Hivatal által jóváhagyott feltételek alapján jogosult
szolgáltatást nyújtani a vertikálisan integrált villamosenergia-ipari vállalkozás
számára, amennyiben e szolgáltatás hátrányos megkülönböztetés nélkül, azonos
feltételekkel bármely rendszerhasználó számára elérhetı, és nem korlátozza a
versenyt a termelés és a villamosenergia-kereskedelem terén.
(3) Az átviteli rendszerirányító és a vertikálisan integrált villamosenergia-ipari
vállalkozás közötti pénzügyi és kereskedelmi kapcsolatoknak – így az átviteli
rendszerirányító által a vertikálisan integrált villamosenergia-ipari vállalkozás részére
nyújtandó hitel vagy kölcsön feltételeinek – meg kell felelniük a piaci feltételeknek.
Az átviteli rendszerirányító e kapcsolatokról részletes nyilvántartást vezet, és azt kérés
esetén a Hivatal rendelkezésére bocsátja.
(4) Az átviteli rendszerirányító és a vertikálisan integrált villamosenergia-ipari
vállalkozás közötti pénzügyi és kereskedelmi megállapodáshoz a Hivatal elı zetes
hozzájárulása szükséges. A pénzügyi és kereskedelmi megállapodást a Hivatalhoz az
átviteli rendszerirányító nyújtja be. A Hivatal jóváhagyja azt, amennyiben az átviteli
rendszerirányító igazolta, hogy az abban foglaltak legalább a piaci feltételeknek
megfelelnek.
(5) Az átviteli rendszerirányító a vállalati megjelenésében, kommunikációjában,
márkajelzésében, valamint a székhelyén és telephelyein köteles megkülönböztetni
magát a vertikálisan integrált villamosenergia-ipari vállalkozástól.
(6) Az átviteli rendszerirányító nem köthet szerzıdést a vertikálisan integrált
villamosenergia-ipari vállalkozáséval azonos tanácsadókkal vagy szállítókkal az
informatikai rendszerek vagy berendezések, vagy biztonsági hozzáférési rendszerek
vonatkozásában, nem oszthat meg a vertikálisan integrált villamosenergia-ipari
vállalkozással informatikai rendszert vagy berendezést, tevékenységének végzéséhez
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szükséges helyiséget vagy épületet, vagy biztonsági hozzáférési rendszert, továbbá
nem vehet igénybe könyvvizsgálói tevékenység végzésére a vertikálisan integrált
villamosenergia-ipari vállalkozáséval azonos könyvvizsgálót.
102/D. § (1) Az átviteli rendszerirányító a felügyelıbizottsága határozatainak sérelme
nélkül jogosult dönteni
a) az átviteli hálózat üzemeltetéséhez, karbantartásához és fejlesztéséhez szükséges
eszközökrıl önállóan és a vertikálisan integrált villamosenergia-ipari vállalkozástól
függetlenül, és
b) hitel-, valamint kölcsönfelvételrıl, tıkeemelésrıl és minden további finanszírozási
forrásról.
(2) A vertikálisan integrált villamosenergia-ipari vállalkozás sem közvetlenül, sem
közvetve nem határozhatja meg az átviteli rendszerirányító napi tevékenységére, a
hálózatüzemeltetésre és a hálózatfejlesztési terv elıkészítésére vonatkozó
magatartását.
(3) Az átviteli rendszerirányító általános irányítási struktúráját és alapszabályát, belsı
szabályzatait és megállapodásait úgy kell kialakítani, hogy azok biztosítsák az átviteli
rendszerirányító e törvényben elıírtaknak megfelelı tényleges függetlenségét.
(4) A vertikálisan integrált villamosenergia-ipari vállalkozás köteles az átviteli
rendszerirányító kérelmére kellı idıben rendelkezésre bocsátani a jövıbeli
beruházások meg valósításához, és a meglévı eszközök lecseréléséhez szükséges
pénzügyi forrásokat. E kötelezettsége teljesítése során a felügyelıbizottság által
hozott döntésektıl az átviteli rendszerirányító hátrányára nem térhet el. Az átviteli
rendszerirányító köteles e forrásokról tájékoztatni a Hivatalt.
(5) A vertikálisan integrált villamosenergia-ipari vállalkozás tartózkodni köteles minden
olyan tevékenységtıl, amely az átviteli rendszerirányítót akadályozza az e törvénybıl
fakadó kötelezettségei teljesítésében, továbbá nem követelheti meg az átviteli
rendszerirányítótól, hogy e kötelezettségek teljesítéséhez a vertikálisan integrált
villamosenergia-ipari vállalkozástól engedélyt kérjen.
(6) Az átviteli rendszerirányító jogosult a vertikálisan integrált villamosenergia-ipari
vállalkozástól függetlenül és önállóan dönteni a támogató tevékenység
igénybevételérıl és a kiszervezésrıl.
102/E. § (1) Az átviteli rendszerirányító megfelelési programot köteles kidolgozni, azt a
Hivatalhoz jóváhagyásra benyújtani és a jóváhagyott megfelelési programot
végrehajtani. A megfelelési programban be kell mutatni azokat az intézkedéseket és
feltételeket, amelyek biztosítják a megkülönböztetés-mentes, független mőködést. Az
átviteli
rendszerirányítónál a megfelelési program végrehajtásának ellenırzését – a Hivatal
hatáskörének sérelme nélkül – a felügyelıbizottság által kinevezett, független
megfelelési ellenır végzi.
(2) A megfelelési ellenır megbízatása vagy alkalmazása feltételeinek és
idıtartamának meghatározásához valamint kinevezéséhez a Hivatal elı zetes
jóváhagyása szükséges. Az átviteli rendszerirányítónak biztosítania kell a megfelelési
ellenır függetlenségét és feladatai ellátásához szükséges forrásokat. A Hivatal a
jóváhagyást kizárólag a megfelelési ellenır függetlenségének vagy szakmai
alkalmasságának hiánya esetén tagadhatja meg.
(3) A megfelelési ellenır jogi személy vagy büntetlen elıélető természetes személy
lehet, és rá a 102/A. § (3) bekezdését, a 102/A. § (4) bekezdés a) pontját, a 102/A. §
(6) és (7) bekezdését, valamint a 102/B. § (1) és (2) bekezdését megfelelıen
alkalmazni kell.
(4) A megfelelési ellenır megbízatását a felügyelıbizottság a Hivatal elı zetes
jóváhagyásával jogosult megszüntetni. A felügyelıbizottság köteles azonnali
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hatállyal megszüntetni a megfelelési ellenır megbízatását, amennyiben a Hivatal a
megfelelési ellenır függetlenségének vagy szakmai alkalmasságának hiányát
állapítja meg.
(5) A megfelelési ellenır e törvényben meghatározott feladatai ellátása céljából
megismerhet valamennyi releváns adatot, elı zetes értesítés nélkül is beléphet az
átviteli rendszerirányító irodáiba és hozzáférhet valamennyi egyéb szükséges
információhoz. Az átviteli rendszerirányítóval munkaviszonyban álló személyek
személyes adatait a megfelelési ellenır a 151. § (1a) bekezdésben foglaltak szerint
az e törvényben és a Vhr.-ben meghatározott feladatai ellátása érdekében az
adatvédelmi jogszabályokkal összhangban kezelheti.
(6) A megfelelési ellenır a megfelelési program végrehajtásáról, az annak
érdekében hozott intézkedésekrıl, a feltárt eredményekrıl és a megfelelési program
végrehajtása során tapasztalt jelentıs hiányosságokról évente megfelelési jelentést
készít, és azt benyújtja a Hivatalhoz jóváhagyás céljából. A jóváhagyást követıen az
átviteli rendszerirányító a megfelelési jelentést honlapján közzéteszi.
Az átviteli rendszerirányítóra vonatkozó szabályok teljes tulajdonosi szétválasztás
esetén
103. § (1) A vertikálisan integrált villamosenergia-ipari vállalkozás bármikor jogosult az
átviteli rendszerirányító teljes tulajdonosi szétválasztása mellett dönteni. A tanúsítást
követıen a teljes tulajdonosi szétválasztás eredményeképpen létrejött átviteli
rendszerirányítónak meg kell felelnie az alábbi követelményeknek:
a) az átviteli rendszerirányítónak rendelkeznie kell az átviteli hálózat és az átviteli
tevékenység végzéséhez szükséges valamennyi eszköz tulajdonjogával,
b) ugyanazon személy vagy személyek nem jogosultak
ba) közvetlenül vagy közvetve irányítást gyakorolni termeléssel vagy villamosenergiakereskedelemmel foglalkozó vállalkozás felett, és közvetlenül vagy közvetve irányítást
vagy bármely jogot gyakorolni átviteli rendszerirányító vagy átviteli hálózat felett, és
bb) közvetlenül vagy közvetve irányítást gyakorolni átviteli rendszerirányító vagy
átviteli hálózat felett és közvetlenül vagy közvetve irányítást vagy bármely jogot
gyakorolni termeléssel vagy villamosenergia-kereskedelemmel foglalkozó vállalkozás
felett,
c)
ugyanazon
személy
nem
jogosult
az
átviteli
rendszerirányítóban
felügyelıbizottsági tag vagy operatív irányítását végzı személy kinevezésére,
valamint közvetlenül vagy közvetve irányítást vagy bármely jogot gyakorolni
termeléssel vagy villamosenergia-kereskedelemmel foglalkozó vállalkozás felett,
d) ugyanazon személy nem lehet egyfelıl termeléssel vagy villamosenergiakereskedelemmel foglalkozó vállalkozás, másfelıl átviteli rendszerirányító vagy
átviteli rendszerirányítóban részesedéssel rendelkezı vállalkozás operatív irányítását
végzı személy vagy ezek felügyelıbizottsági tagja, és
e) termeléssel vagy villamosenergia-kereskedelemmel foglalkozó vállalkozás nem
gyakorolhat sem közvetlen sem közvetett irányítást vagy bármely jogot az átviteli
rendszerirányító felett.
(2) Az (1) bekezdés b), c) és e) pontjában meghatározott bármely jog alatt az
alábbiak értendıek:
a) bármely szavazati jog gyakorlása,
b) a felügyelıbizottság tagjai, az operatív irányítást végzı személy kinevezése, vagy
c) a Ptk. 685/B. § (1) bekezdés szerinti többségi befolyás.
(3) Az (1) bekezdés b), c) és d) pontjában meghatározott feltétel teljesül abban az
esetben is, ha egyrészt az átviteli rendszerirányító vagy az átviteli hálózat, másrészt a
termelıi engedélyes vagy a kereskedı felett az irányítást a Magyar Köztársaság
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nevében önálló, törvényben meghatározott gazdálkodó szervezetek vagy más
állami szervek gyakorolják.
(4) Azokat az üzleti titkokat, amelyek a korábban vertikálisan integrált
villamosenergia-ipari vállalkozás részét képezı átviteli rendszerirányító birtokában
voltak, az átviteli rendszerirányító nem hozhatja a termeléssel vagy a
villamosenergia-kereskedelemmel foglalkozó vállalkozás tudomására, továbbá az
ilyen átviteli rendszerirányító alkalmazásában álló a 102/A. § (6) és (7) bekezdés
szerinti személyeket munkaviszonyuk alatt és munkaviszonyuk megszőnését követı 4
évig, az átviteli rendszerirányítóval munkaviszonyukban álló egyéb személyeket 1
évig a termeléssel vagy villamosenergia-kereskedelemmel foglalkozó vállalkozás
nem alkalmazhatja.
(5) Amennyiben a Hivatal a tanúsítási eljárás eredményeképpen megállapítja, hogy
az átviteli rendszerirányító megfelel az e §-ban foglaltaknak, a Hivatal határozatának
jogerıre emelkedését követıen a 99. § (1a) és (1b) bekezdése, a 102. §–102/E. § és
104. § nem alkalmazható.
(6) Az (1) bekezdés b) pontja alkalmazásában
a) a termeléssel foglalkozó vállalkozásra vonatkozó rendelkezések a Get. szerinti
földgáztermelıre,
b) a villamosenergia-kereskedelemmel foglalkozó vállalkozásra vonatkozó
rendelkezések a Get. szerinti földgáz kereskedelmi engedélyesre,
c) az átviteli rendszerirányítóra vonatkozó rendelkezések a Get. szerinti szállítási
rendszerüzemeltetıre, és
d) az átviteli hálózatra vonatkozó rendelkezések pedig a Get.-ben meghatározott
szállítási rendszerre megfelelıen irányadóak, azzal, hogy az a)–c) pontokat a
megjelölt vállalkozások felett közvetlen irányítást gyakorló személyre vagy
személyekre is alkalmazni kell.
(7) Az (1) bekezdés b) pontja alkalmazásában a termeléssel vagy villamosenergiakereskedelemmel foglalkozó vállalkozásra vonatkozó rendelkezéseket nem kell
alkalmazni arra a termeléssel vagy villamosenergia-kereskedelemmel foglalkozó
vállalkozásra, aki – az irányított villamosenergia-ipari vállalkozások által termelt
villamos energiából való részesedését is beleértve – éves átlagban nettó
villamosenergia-felhasználónak minısül, és az általa értékesített villamos energiából
származó árbevétel az egyéb üzleti tevékenységeibıl származó árbevételhez képest
elenyészı függetlenül attól, hogy termelést vagy villamosenergia-kereskedelmet
közvetlenül vagy az általa irányított vállalkozásokon keresztül végzi.
Az átviteli rendszerüzemeltetıre vonatkozó szétválasztási szabályok
104. § (1) Az átviteli rendszerüzemeltetınek az alábbi feltételeknek kell megfelelnie:
a) teljesítenie kell a 103. § (1) bekezdés b), c) és d) pontjában foglalt
követelményeket;
b) rendelkeznie kell a feladatok ellátásához szükséges mőszaki és tárgyi eszközökkel,
valamint pénzügyi és személyi erıforrásokkal;
c) meg kell felelnie a Hivatal által jóváhagyott hálózatfejlesztési tervnek;
d) a kizárólag adminisztratív és informatikai szolgáltatások kivételével nem vehet
igénybe harmadik személyektıl olyan szolgáltatásokat, amelyeket a harmadik
személyek az átviteli hálózat tulajdonosa számára is nyújtanak; és
e) alkalmas a 714/2009/EK rendeletben az átviteli rendszerüzemeltetıkre elıírt
kötelezettségek teljesítésére.
(2) Az átviteli hálózat tulajdonosa köteles
a) az átviteli rendszerüzemeltetı részére a feladatai elvégzéséhez szükséges
együttmőködést, támogatást és információt biztosítani,
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b) finanszírozni az átviteli rendszerüzemeltetı által elhatározott és a Hivatal által
jóváhagyott beruházásokat, vagy beleegyezni bármely érdekelt fél – akár az átviteli
rendszerüzemeltetı – általi finanszírozásba,
c) fedezetet biztosítani az átviteli hálózati vagyonhoz kapcsolódó kötelezettségekre,
kivéve az átviteli rendszerüzemeltetı feladataihoz kapcsolódó kötelezettségeket,
d) biztosítékot nyújtani az átviteli hálózati fejlesztések finanszírozásának
megkönnyítése érdekében, kivéve azon beruházásokat, amelyek esetében a b)
ponttal összhangban beleegyezését adta bármely érdekelt fél – akár az átviteli
rendszerüzemeltetı – általi finanszírozáshoz, és
e) a tulajdonában lévı átviteli hálózatot és az átviteli tevékenység végzéséhez
szükséges valamennyi eszközt az átviteli rendszerüzemeltetı kizárólagos
használatába adni.
(3) A (2) bekezdés b) pontjában meghatározott pénzügyi megállapodásokhoz a
Hivatal elızetes jóváhagyása szükséges. A jóváhagyást megelızıen a Hivatal
konzultációt folytat az átviteli hálózat tulajdonosával és a többi érdekelt féllel.
(4) Az átviteli hálózat tulajdonosának felelıssége nem terjed ki a 25. §-ban foglalt
fejlesztések tervezésére és a 35. § szerinti hálózati hozzáférések biztosítására.
(5) A vertikálisan integrált villamosenergia-ipari vállalkozás részét képezı átviteli
hálózat tulajdonosának jogi személyiség, szervezet és döntéshozatal szempontjából
függetlennek kell lennie a nem átviteli rendszerirányítással kapcsolatos
tevékenységektıl legalább az alábbiak szerint:
a) az átviteli hálózat tulajdonosában operatív irányítást végzı személy nem vehet
részt az integrált villamosenergia-ipari vállalkozás azon szervezetében, amely
termelés, elosztás vagy villamosenergia-kereskedelem napi üzemviteléért közvetlenül
vagy közvetve felelıs;
b) az átviteli hálózat tulajdonosában operatív irányítást végzı személy
munkaszerzıdésében foglalt jogokat és kötelezettségeket, munkabérét és egyéb
juttatásait, munkavégzésének feltételeit és szakmai érdekeit úgy kell meghatározni,
hogy feladatai ellátása során biztosítsa számunkra a független cselekvés
lehetıségét, és
c) az átviteli hálózat tulajdonosának megfelelési programot és megfelelési jelentést
kell készítenie, amelyekre a 101. § (1) bekezdés f) pontjának és a 101. § (2)–(4)
bekezdésének rendelkezéseit kell megfelelıen alkalmazni.
(6) Az átviteli rendszerüzemeltetıre az e törvényben és a felhatalmazása alapján
kiadott jogszabályokban az átviteli rendszerirányítóra vonatkozó rendelkezéseket kell
alkalmazni azzal, hogy átviteli rendszerirányító alatt az átviteli rendszerüzemeltetıt
kell érteni, kivéve a 99. § (1a) és (1b) bekezdés, valamint a 102. §–102/E. §
rendelkezéseit.
(7) Amennyiben a Hivatal a tanúsítási eljárás eredményeképpen megállapítja, hogy
az átviteli rendszerüzemeltetı megfelel az e §-ban foglaltaknak, a Hivatal
határozatának jogerıre emelkedését követıen a 102. §–102/E. § nem
alkalmazható.”
Számviteli szétválasztás
105. § (1) A villamosenergia-ipari vállalkozások beszámolási és könyvvezetési
kötelezettségére, a beszámoló összeállítására, a könyvek vezetésére, valamint a
nyilvánosságra hozatalra és közzétételre az Szt. rendelkezéseit az e törvény szerinti
eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) Az integrált villamosenergia-ipari vállalkozás és a több engedéllyel rendelkezı
vállalkozás köteles olyan számviteli szétválasztási szabályokat kidolgozni, és az egyes
tevékenységeire olyan elkülönült nyilvántartást vezetni, amely biztosítja az egyes
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tevékenységek átláthatóságát és a diszkriminációmentességet, kizárja a
keresztfinanszírozást és a versenytorzítást.
(3) A horizontálisan integrált villamosenergia-ipari vállalkozás számviteli éves
beszámolója kiegészítı mellékletében köteles az engedélyes tevékenységet oly
módon bemutatni, mintha azt önálló vállalkozás keretében végezték volna,
amelynek esetében az engedélyes tevékenység elkülönült bemutatása legalább
önálló mérleget és eredménykimutatást jelent. A több engedéllyel rendelkezı
villamosenergia-ipari
vállalkozás
számviteli
éves
beszámolója
kiegészítı
mellékletében köteles az egyes engedélyes tevékenységeket oly módon bemutatni,
mintha azokat önálló vállalkozások keretében végezték volna, amelynek esetében
az engedélyes tevékenységek elkülönült bemutatása legalább az eszközök,
kötelezettségek, idıbeli elhatárolások szétválasztott bemutatását és önálló
eredmény-kimutatást jelent.
(4) Amennyiben a vertikálisan integrált villamosenergia-ipari vállalkozás az Szt. szerinti
összevont (konszolidált) számviteli éves beszámoló készítésére kötelezett, az összevont
(konszolidált) számviteli éves beszámolója kiegészítı mellékletében köteles az egyes
engedélyes tevékenységeket önállóan is bemutatni. Az engedélyes tevékenységek
elkülönült bemutatása halmozott önálló mérleget és halmozott eredménykimutatást
jelent.
(5) A villamosenergia-ipari vállalkozások kötelesek biztosítani a Hivatal számára, hogy
a Hivatal munkatársai a társaság pénzügyi-számviteli kimutatásait, és az ahhoz
kapcsolódó
bizonylatokat
és
információkat
megismerhessék,
azokba
betekinthessenek. A Hivatalnak indokolnia kell, hogy az adott információra mely
feladata ellátásához van szükség.
(6) A 66. § (4)–(5) bekezdésében foglaltak ellenırzésének biztosítására a (2) és (5)
bekezdést megfelelıen alkalmazni kell a 2011. július 1-je elıtt létesített nem
engedélyköteles magánvezeték üzemeltetıjére.
105/A. § (1) Az integrált, valamint a több engedéllyel rendelkezı villamosenergiaipari vállalkozás könyvvizsgálója az éves beszámolóhoz, illetve az összevont
(konszolidált) éves beszámolóhoz kiadott független könyvvizsgálói jelentésben
köteles igazolni, hogy a vállalkozás által kidolgozott és alkalmazott számviteli
szétválasztási szabályok, valamint az egyes tevékenységek közötti tranzakciók
árazása biztosítják a vállalkozás üzletágai közötti
keresztfinanszírozás-mentességet.
(2) Minden engedélyes villamosenergia-ipari vállalkozás – a kiserımővi összevont
engedélyes kivételével – köteles az auditált számviteli éves beszámolóját a tárgyévre
készített üzleti jelentéssel, és a könyvvizsgálói jelentéssel együtt a Hivatalnak az Szt.
szerinti letétbe helyezéssel egyidejőleg megküldeni.
(3) A több engedéllyel rendelkezı villamosenergia-ipari vállalkozás esetén a
tevékenységi beszámolókat is tartalmazó számviteli éves beszámolót csak egy
példányban kell a Hivatalnak benyújtani. A villamosenergia-ipari vállalkozás ebben
az esetben köteles nyilatkozni, hogy mely engedélyekre vonatkozóan nyújtotta be a
számviteli éves beszámolót.
(4) A vertikálisan integrált villamosenergia-ipari vállalkozás összevont (konszolidált)
számviteli beszámolóját a vállalkozás konszolidációra kötelezett tagja küldi meg a
Hivatalnak.”
88. § (1) A VET. 116. § (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
„(1) A villamosmő, termelıi vezeték, magánvezeték és a közvetlen vezeték
építéséhez,
üzemeltetéséhez,
használatbavételéhez,
fennmaradásához
és
megszüntetéséhez az építésügyi hatóság (e fejezetben a továbbiakban: Hatóság),

- 39 -

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 32. szám

mint sajátos építményfajtát engedélyezı építésügyi hatóság e törvényben elıírt
engedélye szükséges.”
(2) A VET. 116. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következı rendelkezés lép:
[Nem kell a Hatóság 115. §-ban meghatározott engedélyét kérni]
„a) a háztartási mérető kiserımő építéséhez,”
(3) A VET. 116. § (3) bekezdés d) pontja helyébe a következı rendelkezés lép:
[Nem kell a Hatóság 115. §-ban meghatározott engedélyét kérni]
„d) a kisfeszültségő csatlakozó berendezésre, amennyiben az kizárólag olyan
ingatlanon kerül megépítésre, amelynek tulajdonosa az építéshez hozzájárult.”
89. § (1) A VET. 117. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
„(3) Az építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokban a villamosmő, termelıi
vezeték, magánvezeték, a közvetlen vezeték, valamint ezek biztonsági övezetében
lévı ingatlan ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonosa ügyfélnek minısül.
(4) A kérelmezı vagy képviselıje az engedélyezési eljárás megindítása elıtt elızetes
szakhatósági állásfoglalást kérhet. A Hatóság az engedélyezési eljárás során akkor
fogadja el az elı zetes szakhatósági állásfoglalást, ha az 1 évnél nem régebbi, és a
szakhatóság által véleményezett mőszaki tervdokumentáció 1 eredeti példányát
keltezéssel, aláírással és bélyegzı lenyomattal ellátva nyújtják be az engedélyezési
eljárás megindításakor a Hatósághoz.”
(2) A VET. 117. §-a a következı (6)–(7) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A villamosmő, termelıi vezeték, magánvezeték és a közvetlen vezeték építésére
adott engedély hatálya megszőnik, ha az építményeket az építésre kiadott
engedély jogerıre emelkedésétıl számított két éven belül nem építi meg, vagy az
említett építményeket véglegesen eltávolítja. A Hatóság a villamosmő, termelıi
vezeték, magánvezeték és a közvetlen vezeték építésére adott engedély hatályát
az engedélyes által a hatály lejárta elıtt benyújtott kérelem alapján, külön
jogszabályban meghatározott módon, egy alkalommal legfeljebb két évvel
meghosszabbíthatja, amennyiben az engedély a meghosszabbítás idején hatályban
lévı jogszabályi elıírásoknak megfelel.
(7) A villamosmő, termelıi vezeték, magánvezeték és a közvetlen vezeték építésére
kiadott építési engedély hatályának megszőnésével a hatósági határozattal
alapított vezetékjog is megszőnik.”
90. § A VET. a következı 117/A. §-sal egészül ki:
„117/A. § A villamosmő, termelıi vezeték, magánvezeték és a közvetlen vezeték
építésére adott engedély engedélyesének helyébe jogutódlás esetén az
engedélyes jogutódja lép. A jogutód a Hatóságot a változás bekövetkezésétıl
számított 30 napon belül a jogerıs cégbírósági bejegyzı határozat másolatának
megküldésével értesíti. Az engedélyes a jogutódlásra vonatkozó szabály szerint
értesíti Hatóságot nevének megváltozása esetén is.”
91. § A VET. a következı 119. §-sal egészül ki:
„119. § (1) A rendszerhasználónak vagy annak kérésére, akinek a közcélú hálózat, a
közcélú hálózat tartószerkezete, a csatlakozó berendezés vagy csatlakozási pont
elhelyezése jogát vagy jogos érdekét érinti (e § alkalmazásában a továbbiakban:
egyéb érdekelt) a hálózati engedélyes a csatlakozó berendezést, vagy a
csatlakozási pontot áthelyezi, vagy átalakítja, ha
a) az áthelyezés, vagy az átalakítás más rendszerhasználó jogos érdekeit nem sérti,
b) a közcélú hálózat üzemeltetésében jelentıs hátrányt nem okoz,
c) mőszaki feltételei adottak és
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d) a rendszerhasználó – vagy az egyéb érdekelt által kért áthelyezés, vagy átalakítás
esetén az egyéb érdekelt – vállalja az átalakítással vagy az áthelyezéssel
kapcsolatban felmerülı költségek viselését.
(2) Az (1) bekezdés szerinti átalakítás vagy áthelyezés esetén a közcélú hálózatra
vonatkozó építési engedélyezési eljárásokat kell alkalmazni.
(3) A hálózati engedélyes tulajdonában álló hálózati eszközöknek az (1) bekezdés
szerinti átalakítása vagy áthelyezése esetén a rendszerhasználó vagy egyéb érdekelt
költségviselése mellett létesülı, a korábbi hálózati eszköz helyébe lépı hálózati
eszköz – a (4) bekezdésben foglalt eltéréssel – külön térítés nélkül marad a hálózati
engedélyes tulajdonában lévı közcélú hálózat része.
(4) Ha az államháztartás valamely alrendszerébıl vagy európai uniós forrásokból
vagy más hasonló nemzetközi forrásokból fedezett (1) bekezdés szerinti átalakítás
vagy áthelyezés esetén – a támogatásra vonatkozó jogszabályok alapján – a
hálózati engedélyes tulajdonszerzésére nem kerülhet sor, a bontás költségét és az
elbontott hálózat elbontáskori könyv szerinti értékét a hálózati engedélyes részére az
új hálózati eszköz beruházójának legkésıbb a bontás befejezését követı 30 napon
belül meg kell térítenie.
(5) A (4) bekezdés szerinti esetben a hálózati eszköz beruházója köteles a hálózati
eszközt üzemeltetés céljából a hálózati engedélyes használatába adni, a hálózati
engedélyes köteles az átadott hálózati eszközt saját költségén üzemeltetni. A hálózati
eszköz beruházója az elidegenítési tilalom lejártát követı 30 napon belül köteles a
hálózati eszközt a hálózati eszköznek a támogatás részarányának megfelelıen
csökkentett könyv szerinti nettó értékének megfelelı áron a hálózati engedélyes
részére értékesíteni.”
92. § A VET. 120. §-a helyébe a következı rendelkezés lép:
„120. § Villamosmő, termelıi vezeték, magánvezeték és közvetlen vezeték saját
ingatlanon – az e törvény szerinti kivételekkel – a Hatóság építési engedélye alapján
építhetı.”
93. § A VET. 121. §-a a következı (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az építtetı az 50 MW vagy ezt meghaladó névleges teljesítményő erımő és a
megújuló energiaforrást hasznosító erımő termelıi vezetékének idegen ingatlanon
történı elhelyezése céljából
a) elımunkálati jogot,
b) vezetékjogot
kérhet.”
94. § A VET. 123. §-a és 124. §-a helyébe a következı rendelkezések lépnek:
„123. § (1) A közcélú hálózat nyomvonalát úgy kell kijelölni és megtervezni, hogy az
lehetıleg közterületen haladjon és a lehetı legkisebb mértékben érintsen
termıföldet vagy egyéb nem köztulajdonban lévı ingatlant.
(2) Közcélú hálózat részét képezı kisfeszültségő csatlakozó berendezés az építésére
szolgáló ingatlan tulajdonosának hozzájárulása alapján is építhetı. Amennyiben az
építés termıföldet érint, ahhoz a termıföld más célú hasznosításának
engedélyezésérıl szóló ingatlanügyi hatósági határozat szükséges.
(3) A közcélú hálózat idegen ingatlanon történı elhelyezésére a hálózati engedélyes
javára a Hatóság vezetékjogot engedélyezhet, ha az a közcélú hálózat szükséges
fejlesztése érdekében indokolt, és az ingatlan használatát lényegesen nem
akadályozza.
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(4) A kisfeszültségő csatlakozóberendezés építésére szolgáló ingatlan tulajdonosának
hozzájárulása az e törvény szerint a vezetékjog alapján fennálló jogokkal és
kötelezettségekkel azonos – az ingatlan-nyilvántartásba az ingatlan-nyilvántartásról
szóló 1997. évi CXLI. törvény 16. § e) pontja szerint bejegyzendı – jogokat és
kötelezettségeket keletkeztet. A tulajdonosi hozzájárulás nem vonható vissza.
(5) A rendszerhasználónak a hálózati engedélyes részére a hálózati csatlakozásra
vonatkozóan tett igénybejelentését a rendszerhasználó tulajdonában lévı ingatlan
esetén a csatlakozó berendezés építésére vonatkozó hozzájárulásnak kell tekinteni.
124. § (1) A hálózati engedélyes a vezetékjog alapján az idegen ingatlanon
a) föld alatti és feletti vezetéket építhet, valamint ahhoz tartozó távközlési
összeköttetést helyezhet el,
b) tartószerkezetet és azon elhelyezett átalakító- és kapcsolóberendezést helyezhet
el,
c) nem tartószerkezeten elhelyezett elosztóberendezést, külön jogszabályban
meghatározott átalakító- és kapcsolóberendezést helyezhet el,
d) az építés során a biztonsági övezetet sértı növényzetet eltávolíthatja.
(2) A hálózati engedélyes a vezetékjog vagy a jogerıs üzemeltetési engedély
alapján az építményeket üzemeltetheti, karbantarthatja, kijavíthatja és átalakíthatja,
felújíthatja, továbbá a közcélú hálózat, termelıi vezeték, magánvezeték vagy a
közvetlen vezeték mentén lévı, a biztonsági övezetet sértı növényzetet
eltávolíthatja, a felsorolttevékenységek elvégzése céljából a vezetékjoggal érintett
ingatlanra beléphet.”
95. § A VET. 126. § (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
„(1) A vezetékjog megszőnését az engedélyes az azt követı 30 napon belül köteles
bejelenteni a Hatóságnak, ennek hiányában azt a tulajdonos kérelmére, vagy
egyéb módon történı tudomásszerzése esetén hivatalból a Hatóság határozatban
állapítja meg.”
96. § A VET. 135. § (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
„(1) Fennmaradási engedélyt a Hatóság kizárólag az e törvény hatálybalépését
megelızıen, a jogszabályi elıírásoktól eltérıen, szabálytalanul épített villamosmő,
termelıi vezeték, magánvezeték vagy közvetlen vezeték tekintetében és csak
abban az esetben adhat, ha a berendezés megfelel, vagy megfeleltethetı a
fennmaradási eljárás idején érvényes követelményeknek.”
97. § A VET. 140. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következı rendelkezések lépnek:
„140. § (1) A felhasználó megfizeti a villamosenergia-vásárlási szerzıdés feltételei
szerint a villamos energia árát és a hálózathasználati szerzıdés feltételei szerint a 142.
§ szerinti, a villamosenergia-rendszer használatáért fizetendı díjakat.
(2) A villamosenergia-rendszer használatáért fizetendı díjakat az e törvény és a
felhatalmazása alapján kiadott miniszteri rendelet keretei között a Hivatal
határozatban állapítja meg. A villamosenergia-kereskedı által a felhasználónak
értékesített villamos energia eladási árát a felek megállapodása, vagy a
villamosenergia-kereskedı üzletszabályzata tartalmazza, az egyetemes szolgáltatás
keretében értékesített villamos energia árát a miniszter rendeletben állapítja meg.
(3) Ha a felhasználó hálózathasználati szerzıdését a villamosenergia-kereskedı a 63.
§ (1) bekezdésének megfelelıen megbízottként kezeli, és a villamosenergia-rendszer
használatáért fizetendı díjat a villamosenergia-kereskedı érvényesíti a felhasználó
felé, akkor a villamosenergia-kereskedı köteles a villamosenergia-vásárlási
szerzıdéshez kapcsolódó díjtételt külön és a villamosenergia-rendszer használatáért
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fizetendı díjakat a számlán egyértelmően – egyetemes szolgáltató esetén az
egyetemes szolgáltatók által alkalmazható számlaképrıl szóló miniszteri rendeletben
meghatározottak szerint – legalább két összevont tételben külön feltüntetni.”
98. § (1) A VET. 141. § (4) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
„(4) A hatósági árat – a 142. § (2)–(3) bekezdésében és a 144. § (1) bekezdésében
foglalt eltérésekkel – alkalmazási feltételeivel együtt kell megállapítani.”
(2) A VET. 141. § (6) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
„(6) A hatósági ár megállapításakor rendelkezni kell arról, hogy a hatósági ár mikor
lép hatályba, e rendelkezésnek visszamenıleges hatálya nem lehet.”
99. § A VET. 142. §-a helyébe a következı rendelkezés lép, valamint a VET. a
következı 142/A. és 142/B. §-sal egészül ki:
„142. § (1) A villamosenergia-rendszer használatért a rendszerhasználók
a) átviteli-rendszerirányítási díjat,
b) rendszerszintő szolgáltatások díját,
c) elosztási díjat,
d) közvilágítási elosztási díjat
(a továbbiakban együtt: rendszerhasználati díjak) fizetnek. Az egyes
rendszerhasználati díjak a díj alapjául szolgáló költségszerkezetnek megfelelı
díjelemekbıl állhatnak.
(2) A rendszerhasználati díjak meghatározására és szabályozására vonatkozó
keretszabályokat és a díjak alkalmazásának általános szabályait a Hivatal
elıterjesztése alapján a miniszter rendeletben állapítja meg.
(3) A rendszerhasználati díjak adott naptári évre érvényes mértékét és alkalmazásuk
egyedi szabályait a Hivatal határozatban állapítja meg. A Hivatal a határozatát, az
abban megállapított rendszerhasználati díjak és áralkalmazási feltételek január 1-jei
hatálybalépése elıtt 30 nappal a honlapján teszi közzé.
(4) A rendszerhasználati díjak mértéke és alkalmazásuk feltételei országosan
egységesek.
(5) A rendszerhasználati díjaknak meg kell felelniük az átláthatóság, a nyilvánosság
és az arányosság elvének és azokat objektív módon megkülönböztetés nélkül kell
alkalmazni.
(6) A rendszerhasználati díjakat a hatékonyan mőködı engedélyes vállalkozás
indokolt mőködési és tıkeköltsége, illetve összehasonlító elemzések alapján a
legkisebb költség elvének érvényre juttatásával a (2) bekezdés szerinti miniszteri
rendelettel összhangban úgy kell meghatározni, hogy az érintett engedélyeseket
rövid és hosszú távon gazdálkodásuk hatékonyságának, és az általuk nyújtott
szolgáltatás minıségének folyamatos javítására és
az ellátásbiztonság növelésére ösztönözze.
142/A. § (1) A rendszerhasználati díjak szabályozása négyéves árszabályozási ciklusok
keretében, éves ármegállapítással történik. A Hivatal az árszabályozási ciklus
indulását megelızıen költség-felülvizsgálatot végez. Az árszabályozási ciklusra
érvényes szabályokat az árszabályozási ciklus indulását megelızıen a miniszter a
142. § (2) bekezdés szerinti rendeletben állapítja meg.
(2) Az elosztási díjból és a közvilágítási elosztási díjból származó árbevételt az elosztók
között az indokolt költségek arányában kell megosztani. Ennek érdekében az
engedélyesek között szükség esetén a rendszerhasználati díjakkal együtt
meghatározott kiegyenlítı fizetéseket kell végrehajtani. A kiegyenlítı fizetések
mértékét a Hivatal a rendszerhasználati díjakról hozott határozatában állapítja meg.
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(3) A hálózati engedélyesek a Hivatal határozatában meghatározott
rendszerhasználati díjakat és áralkalmazási feltételeket kötelesek – a (6)
bekezdésben foglaltak figyelembevételével – alkalmazni és a honlapjukon
közzétenni.
(4) A Hivatal a 142. § (2) bekezdésben meghatározott miniszteri rendelet elıkészítése
során kikéri az érintett engedélyesek és a felhasználók reprezentatív
érdekképviseleteinek véleményét. A Hivatal a rendeletre vonatkozó elıterjesztését a
következı 4 éves árszabályozási ciklus kezdetét megelızı év május 15-éig a
honlapján nyilvánosságra hozza és kezdeményezi a miniszternél a rendelettel történı
kihirdetését.
(5) A miniszter a Hivatal elıterjesztését a benyújtást követı 30 napon belül elfogadja
vagy elutasítja. Az elıterjesztés
a) elfogadása esetén a miniszter a rendszerhasználati díjak meghatározására és
szabályozására vonatkozó keretszabályokat és a díjak alkalmazásának általános
szabályait a Hivatal elıterjesztését követı 30 napon belül rendelettel hirdeti ki, vagy
b) elutasítása esetén a miniszter az elutasítás tényét és indokolását az elutasító
döntés meghozatalát követı 15 napon belül nyilvánosságra hozza.
(6) A Hivatal határozatában meghatározott rendszerhasználati díjakat legmagasabb
áraknak kell tekinteni. A legmagasabb ártól lefelé megkülönböztetésmentesen, elıre
nyilvánosságra hozott módon lehet eltérni.
142/B. § (1) A miniszter rendeletben állapítja meg
a) az elosztó által a felhasználók igénye alapján külön díj ellenében végezhetı
alapszolgáltatásokon túli egyéb szolgáltatások,
b) a rendszerhasználó szerzıdésszegése esetén külön díj ellenében végezhetı
szolgáltatások és
c) az elosztó által az engedélyesek részére külön díj ellenében végezhetı
szolgáltatások
körét és azok díjait.
(2) A miniszter az (1) bekezdés szerinti rendelet megalkotása során kikéri az érintett
engedélyesek és a felhasználók reprezentatív érdekképviseleti szerveinek
véleményét is.
(3) A rendszerhasználati díjakra vonatkozó elıírások betartását a Hivatal ellenırzi.
(4) Az Szt. általános szabályaitól eltérıen a 142. § (3) bekezdés szerinti határozatban
rögzített, éves ármegállapítás alapján keletkezı, az átviteli rendszerirányítónak járó, a
következı évek díjaiban elismerendı különbözeteket az átviteli rendszerirányító
köteles az éves beszámolójának mérlegében aktív idıbeli elhatárolásként
szerepeltetni. Köteles továbbá az átviteli rendszerirányító az éves beszámolójának
mérlegében az átviteli rendszerirányítótól a következı évek díjaiban elvonandó
különbözeteket a határkeresztezı aukcióból származó tárgyévi bevételeivel együtt
passzív idıbeli elhatárolásként szerepeltetni. Az ebben a bekezdésben foglaltak
alapján elkészített beszámoló a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi
LXXXI. törvény 1. § (5) bekezdése alkalmazásában az Szt. rendelkezéseire
figyelemmel megállapítottnak, azokkal összhangban állónak minısül.
(5) Az átviteli rendszerirányító átviteli rendszerirányítási díjból származó bevételének –
a 142/A. § (2) bekezdés szerinti kiegyenlítı fizetések végrehajtása érdekében – az
elosztók között megosztott, 142. § (3) bekezdés szerinti határozatban meghatározott
része árengedménynek minısül. A megosztott részre az általános forgalmi adóról
szóló 2007. évi CXXVII. törvény 71. § (1) bekezdésében és 77. § (3) bekezdésében
meghatározottakat kell alkalmazni.
(6) A rendszerszintő szolgáltatás keretében az átviteli rendszerirányító által lekötött
kapacitások, valamint a rendszerszintő szolgáltatás szempontjából annak

- 44 -

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 32. szám

elválaszthatatlan részét képezı, igénybevett villamos energia számviteli szempontból
a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 52. § 40. pontja szerinti közvetített
szolgáltatásnak minısül.”
100. § (1) A VET. 143. § (3) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép, és a § a
következı (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az egyetemes szolgáltató által az (1) bekezdés szerint kötelezıen nyújtott
termékcsomagokat, a kötelezıen nyújtott egyetemes szolgáltatás árát, az
áralkalmazási feltételeket, valamint az árszabályozás kereteit – a 143/A. § (1)
bekezdésében foglaltaknak megfelelıen – Hivatal javaslata alapján a miniszter
rendeletben állapítja meg.
(3a) Az (1) bekezdés szerinti jogszabályban megállapított termékcsomagokon belül,
az Esz. rendeletben nem megállapított, az egyes egyetemes szolgáltatók által a jelen
bekezdés hatálybalépésekor jogszerően alkalmazott árszabások árát és
áralkalmazási feltételeit az egyetemes szolgáltató kérelmére a Hivatal hagyja jóvá.”
(2) A VET. 143. § (6) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
„(6) Az egyetemes szolgáltató által a felhasználók igénye alapján külön díj ellenében
végezhetı egyéb szolgáltatások körét és annak díjait, valamint a felhasználó
szerzıdésszegése esetén külön díj ellenében végezhetı szolgáltatások körét és azok
díjait a miniszter rendeletben állapíthatja meg.”
(3) A VET. 143/A. § (2) bekezdésének helyébe a következı rendelkezés lép:
„(2) A kihirdetett árakat az egyetemes szolgáltató a kihirdetést követı 3
munkanapon belül a honlapján és az ügyfélszolgálaton közzéteszi. A közzétételnek a
felhasználókat megilletı felmondási jogra, valamint a felmondás határidejére
vonatkozó tájékoztatást is tartalmaznia kell.”
101. § (1) A VET. 144. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezések
lépnek:
„(1) A közcélú hálózathoz történı csatlakozással összefüggésben csatlakozási díjat
kell fizetni. A csatlakozási díjak meghatározásának szempontjait, a csatlakozási díjak
elemeit és alkalmazásának általános szabályait a Hivatal elıterjesztése alapján a
miniszter rendeletben állapítja meg. A csatlakozási díjak mértékét és alkalmazásának
egyedi szabályait a Hivatal határozatban állapítja meg.
(2) A csatlakozási díjat úgy kell megállapítani, hogy az igények befolyásolásán
keresztül segítse elı a legkisebb költség elvének érvényesülését, valamint figyelembe
vegye a hálózatra késıbb csatlakozott rendszerhasználók csatlakozásának
hatásaiból származó elınyöket. A csatlakozási díj nem haladhatja meg a hálózati
engedélyes által a csatlakozás érdekében közvetlenül hálózati beruházásra fordított
összeg nagyságát.”
(2) A VET. 144. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következı rendelkezések lépnek:
„(4) A csatlakozási díjat tételesen kell megállapítani. Az erımővek és a 132 kV, vagy
annál magasabb feszültségszintre csatlakozó felhasználók esetében a csatlakozási
díj a kiszámítására vonatkozó módszer elıírásával is megállapítható.
A rendszerhasználók és a hálózatra csatlakozni kívánók kötelesek a Hivatal által
megállapított csatlakozási díjat megfizetni. A hálózati engedélyesek kötelesek a
Hivatal által megállapított áralkalmazási feltételeket alkalmazni.
(5) A Hivatal az (1) bekezdésben meghatározott miniszteri rendelet elıkészítése során
kikéri az érintett engedélyesek és a felhasználók reprezentatív érdekképviseleti
szerveinek véleményét. A Hivatal a rendeletre vonatkozó elıterjesztését a honlapján
közzéteszi és kezdeményezi a miniszternél a rendelet kihirdetését. A miniszter a Hivatal
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elıterjesztését a benyújtást követı 30 napon belül elfogadja vagy elutasítja. Az
elıterjesztés
a) elfogadása esetén a miniszter a csatlakozási díjak meghatározásának
szempontjait, elemeit, alkalmazásának általános szabályait a Hivatal elıterjesztését
követı 30 napon belül rendelettel hirdeti ki,
b) elutasítása esetén a miniszter az elutasítás tényét és indokolását az elutasító
döntés meghozatalát követı 15 napon belül nyilvánosságra hozza.”
(3) A VET. a következı 144/A. §-sal egészül ki:
„144/A. § Az 500 MW-ot meghaladó névleges teljesítıképességő gépegységgel
rendelkezı erımő közcélú hálózathoz történı csatlakozása esetén a
villamosenergia-rendszer szabályozási költségei növekedésének kompenzálására a
gépegység névleges teljesítıképességének 500 MW-ot meghaladó része után MWonként az átviteli rendszerirányító részére a külön jogszabályban meghatározott
módon és mértékben rendszerszabályozási hozzájárulást fizet. Ezen díjfizetés
kötelezettség nem érinti a 144. § alapján teljesítendı díjfizetési kötelezettséget. A
rendszerszabályozási hozzájárulás meghatározásakor figyelembe kell venni a
hálózatra késıbb csatlakozott, 500 MW-ot meghaladó névleges teljesítıképességő
gépegységgel rendelkezı erımő csatlakozásának hatásait.”
102. § A VET. 151. §-a a következı (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A megfelelési ellenır az e törvényben és a Vhr.-ben meghatározott
szétválasztási szabályoknak való megfelelés ellenırzésével, valamint a megfelelési
program végrehajtásával kapcsolatos feladatai elvégzése céljából az ahhoz
szükséges mértékben kezelheti a tevékenysége során tudomására jutott a
megfelelési ellenırt foglalkoztató hálózati engedélyes üzleti titkait, valamint a
hálózati engedélyesnél foglalkoztatott személyek személyes adatait, így nevüket,
lakcímüket, születési helyüket és idejüket, anyjuk nevét, valamint munkakörükre és
végzettségükre vonatkozó adataikat.”
103. § (1) A VET. 151. §-a a következı (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1b) Az elosztó a védendı fogyasztókat megilletı kedvezmény biztosítása céljából
kezelheti a védendı fogyasztók nyilvántartásának vezetéséhez szükséges személyes
és különleges személyes adatokat, így a védendı fogyasztó nevét, lakcímét, születési
helyét és idejét, anyja nevét, valamint a védendı fogyasztói státuszt megalapozó
adatokat.”
(2) A VET. 151. § (4) bekezdése a következı f)–h) pontokkal egészül ki:
[Az (1) bekezdésben meghatározott adatok közül az adatkezelés céljához szükséges
adatok átadhatóak]
„f) a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságnak,
g) a védendı fogyasztó esetében az egy felhasználási helyen való
igénybevételének ellenırzése céljából az elosztónak és a védendı fogyasztót
megilletı kedvezménynek vagy különleges bánásmódnak a biztosítása érdekében a
villamosenergia-kereskedınek, és
h)
a
villamosenergia-iparban
fennálló,
vagy
eltöltött
munkaviszonnyal
összefüggésben az egyetemes szolgáltató üzletszabályzatában meghatározott
kedvezményes villamosenergia-áron történı vásárlásra jogosult személyeket illetıen,
a kedvezményes villamosenergia-áron történı vásárlás elszámolása céljából az
átviteli rendszerirányítónak.”
104. § A VET. 152. §-a helyébe a következı rendelkezés lép, és a VET. a következı
153. §-sal egészül ki :
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„152. § (1) Az engedélyesek, az e törvény szerint nem engedélyköteles kiserımővek,
a 2011. július 1-je elıtt létesített nem engedélyköteles magánvezeték üzemeltetıje,
az integrált villamosenergia-ipari vállalkozások és az engedélyesek által a 94. §
alapján kiszervezett tevékenységet végzı személyek kötelesek a Hivatal részére
megadni e törvényben valamint a külön jogszabályban meghatározott és a
feladatai ellátásához szükséges információkat. Az adatszolgáltatás tartalmát és
formáját a Hivatal határozza meg.
(2) Az átviteli rendszerirányító, a termelı és a villamosenergia-kereskedı köteles az
Európai Bizottság és az Ügynökség rendelkezésére bocsátani az átviteli
rendszerirányító szétválasztási szabályoknak való megfelelésével kapcsolatban kért
információkat.
153. § (1) Az átviteli rendszerirányító biztosítja az üzleti titoknak minısülı információk
bizalmas kezelését.
(2) Az elosztó és az átviteli rendszerirányító az információ közreadására vonatkozó
jogi kötelezettség sérelme nélkül köteles megırizni azoknak a gazdasági
szempontból érzékeny információknak a titkosságát, amelyekhez e törvény szerinti
engedélyesi tevékenysége során hozzájut, továbbá megakadályozni, hogy a saját
tevékenységével kapcsolatos – üzleti szempontból elınyös – információ
megkülönböztetı módon kerüljön nyilvánosságra.”
105. § A VET. 155. §-a a következı (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A Hivatal az üzleti titoknak minısülı adatot a 162–162/B. §-ban meghatározott
hatóságoknak az e törvényben meghatározott együttmőködés keretében
átadhatja.”
106. § A VET. 158. § (2) bekezdése a következı i)–l) pontokkal egészül ki:
[A Hivatal tevékenységének célja]
„i) a védendı fogyasztók védelmének elısegítése,
j) a kereskedıváltás megkönnyítésének elısegítése,
k) versenyképes, biztonságos és fenntartható belsı villamosenergia-piac
kialakításának és a tényleges piacnyitásnak elısegítése a Európai Unión belül,
valamint ennek érdekében részvétel versenyképes és megfelelıen mőködı
regionális piacok kialakításában,
l) annak elısegítése, hogy az átviteli rendszerirányító és a rendszerhasználók
megfelelı ösztönzıket kapjanak a villamosenergia-rendszer hatékonyságának
növelésére és a piaci integráció elısegítésére.”
107. § A VET. 159. §-a helyébe a következı rendelkezés lép:
„159. § (1) A Hivatal a villamosenergia-ellátással, a villamosenergia-ellátás
biztonságának és a villamosenergia-piac hatékony mőködésének felügyeletével
kapcsolatos feladatai körében:
1. kiadja, jogszabályban meghatározott esetekben módosítja, illetve visszavonja az e
törvény
szerint
engedélyköteles
tevékenységek
gyakorlásához
szükséges
engedélyeket,
2. jóváhagyja az engedélyesek által kidolgozott üzletszabályzatokat és belsı
szabályzatokat, valamint azok módosítását, illetve e törvényben meghatározott
esetekben hivatalból módosítja, vagy visszavonja azokat,
3. jóváhagyja a villamosenergia-ellátási szabályzatokat, a szervezett villamosenergiapiaci szabályzatot, valamint azok módosítását, illetve e törvényben meghatározott
esetekben hivatalból módosítja, vagy visszavonja azokat,
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4. ellenırzi az e törvényben, a végrehajtására kiadott külön jogszabályokban,
714/2009/EK rendeletben, a Hivatal által kiadott határozatokban, a villamosenergiaellátási szabályzatokban, valamint az üzletszabályzatokban meghatározott
kötelezettségek betartását,
5. javaslatot tesz a rendszerhasználati díjak meghatározására és szabályozására
vonatkozó keretszabályokra,
6. meghatározza a rendszerhasználati és a csatlakozási díjakat, valamint az egyes
díjak alkalmazásának egyedi feltételeit,
7. elıkészíti az egyetemes szolgáltatás árképzésére vonatkozó szabályokat,
8. javaslatot tesz az elosztó és az egyetemes szolgáltató által külön díj ellenében
végezhetı szolgáltatások körére és díjaira,
9. dönt a közcélúvá, ezen belül átviteli vagy elosztó hálózati elemmé történı
minısítésrıl vagy átminısítésrıl,
10. a 37. §-ban meghatározott szabályok szerint dönt a rendszerösszekötı vezeték
tekintetében benyújtott mentesítési kérelemrıl,
11. a Vhr.-ben meghatározott szempontrendszer alapján jóváhagyja az átviteli
rendszerirányító által készített hálózatfejlesztési tervet, figyelemmel kíséri annak meg
valósítását és évente értékeli azt,
12. a 8. § (1) bekezdésének rendelkezései szerint erımő létesítésére, illetve
keresletoldali szabályozási intézkedésekre, a 26. § (1) bekezdése szerint a hálózat
fejlesztésére pályázatot írhat ki, a 26/A. § (1) bekezdése szerint az átviteli hálózat
fejlesztésére pályázatot ír ki, és elbírálja azokat,
13. az egyes engedélyesekre – a jogszabályban meghatározott keretek között –
hivatalból határozatban állapítja meg az e törvény szerinti engedélyköteles
tevékenység folytatásának minimális minıségi követelményeit, valamint elvárt
színvonalát, a felhasználókkal való kapcsolattartás módjára vonatkozó minimális
követelményeket, a lakossági fogyasztónak nem minısülı felhasználók
tájékoztatásának részletes szabályait, továbbá a hálózati engedélyesek
vonatkozásában a hálózat biztonságos üzemeltetésére vonatkozó minimális
követelményeket,
14. a folyamatos és biztonságos villamosenergia-ellátás fenntartása érdekében
kivizsgálja az erımővek teljesítıképességében beálló változásokat, indokolatlan
termelés-visszatartás esetén megállapítja az erımővi teljesítıképesség felajánlandó
mértékét,
15. e törvény szerint jóváhagyja az engedélyes Gt. szerinti átalakulását, jogutód
nélküli megszőnését, a jegyzett tıke értékének csökkentését, az engedélyesekben
történı részesedés- és befolyásszerzést, az olyan jogügyletek végrehajtását, amelyek
eredményeként harmadik országból származó személy vagy személyek
gyakorolnának irányítást az átviteli rendszerirányító vagy annak irányító részvényese
felett, az engedélyes mőködési engedélyében felsorolt engedélyhez kötött
tevékenységeinek más személy általi végzését, valamint a mőködési engedélyben
meghatározott alapvetı eszközeinek és vagyoni értékő jogainak más személy
részére történı átruházását, átengedését, lízingbe adását, illetve egyéb módon
tartós használatba adását, megterhelését vagy biztosítékul lekötését,
16.
felülvizsgálja
a
szénipari
szerkezetátalakítási
támogatásra
jogosult
bányavállalkozó szénipari szerkezetátalakítási támogatásának kifizetésére vonatkozó
kérelmét, és javaslatot tesz a miniszternek a kifizethetı szénipari szerkezetátalakítási
támogatás mértékére, és
17. végrehajtja a 714/2009/EK rendelet 19. cikkében meghatározott feladatokat.
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(2) A Hivatal az egyenlı bánásmód követelményének érvényesítésével kapcsolatos
feladatai körében meghatározza a rendszerhasználók közcélú hálózathoz való
hozzáférésének általános szabályait.
(3) A Hivatal a hatékony verseny elısegítésével kapcsolatos feladatai körében:
1. ellenırzi a villamos energia határon keresztül történı szállításának végrehajtását,
2. ellenırzi az átláthatósági követelmények betartását,
3. piacfelügyeleti tevékenysége során figyelemmel kíséri a villamosenergia-piaci
verseny jellemzıit, piacelemzést és hatósági ellenırzést végez,
4. ellátja a jelentıs piaci erıvel rendelkezı engedélyes azonosításával, illetve az ilyen
jellegő piac szabályozásával kapcsolatos, e törvény által hatáskörébe utalt
teendıket,
5. ellenırzi a rendszerhasználati díjakra és a csatlakozási díjakra, valamint az
egyetemes szolgáltatás áraira vonatkozó elıírások betartását,
6. vizsgálja az öt évet meghaladó idıtartamú szerzıdéseket a tekintetben, hogy
megfelelnek-e a 96. § (1) bekezdésében felsorolt jogszabályokban és uniós jogi
aktusokban meghatározott kötelezettségeinek, kivéve, ha ennek vizsgálatára a
versenyhatóság rendelkezik hatáskörrel, és
7. meghatározza az átvételi kötelezettség alá esı villamos energia mennyiségét és a
kötelezı átvétel idıtartamát.
(4) A Hivatal a szétválasztási szabályok teljesítésével kapcsolatos feladatai körében:
1. jóváhagyja az átviteli rendszerirányító és a vertikálisan integrált villamosenergiaipari vállalkozás közötti pénzügyi és kereskedelmi megállapodásokat, az átviteli
rendszerirányító által a vertikálisan integrált villamosenergia-ipari vállalkozás részére
nyújtható szolgáltatás feltételeit, továbbá a 26/A. § (5) bekezdése szerinti
megállapodásokat,
2. jóváhagyja a hálózati engedélyesek által benyújtott megfelelési programokat,
azok módosításait, jóváhagyja a megfelelési jelentést, továbbá jóváhagyja az átviteli
rendszerirányító megfelelési ellenırének kinevezését, megbízatásának feltételeit,
idıtartamát, valamint megbízatásának megszüntetését,
3. ellenırzi a tevékenységek szétválasztásának teljesítésére és ennek keretében a
keresztfinanszírozás-mentes mőködés érvényesülésére vonatkozó szabályokat,
4. figyelemmel kíséri továbbá az átviteli rendszerirányító és a vertikálisan integrált
villamosenergia-ipari vállalkozás közötti kommunikációt, kereskedelmi és pénzügyi
kapcsolatokat,
5. tanúsítási eljárást folytat le,
6. dönt a vertikálisan integrált villamosenergia-ipari vállalkozás és annak átviteli
rendszerirányító tagja, valamint az átviteli rendszerüzemeltetı és az átviteli hálózat
tulajdonosa közötti panaszok ügyében, és
7. kifogásolhatja az operatív irányítást ellátó személy, továbbá a felügyelıbizottság
tagja kinevezését, kinevezése megújítását, munkafeltételeit, megbízatása
megszüntetését, ellenırzi az operatív irányítást ellátó személy munkaviszonyának
vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyának idı elıtti megszüntetését,
továbbá kezdeményezheti a megfelelési ellenır megbízatásának megszüntetését.
(5) A Hivatal a felhasználók védelmével kapcsolatos feladatai körében:
1. eljár a csatlakozásra, a hálózathoz való hozzáférésre, illetve a rendszer megfelelı
minıségben való rendelkezésre állására vonatkozó rendelkezéseknek a hálózati
engedélyes általi megsértése esetén; ellenırzi a felhasználói igény kielégítését,
ellenırzi a felhasználók által a közcélú hálózathoz való csatlakozás érdekében
befizetett csatlakozási díj felhasználását, bírságot szab ki,
2. dönt az engedélyesekkel szemben felmerülı panaszok ügyében, kivéve az
elszámolásra, számlázásra, díjfizetésre vagy mérésre, valamint a villamosenergia-
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ellátásból történı, fizetési késedelem miatt végrehajtott felfüggesztésre vagy
kikapcsolásra, illetve a tartozás rendezését követıen a felhasználó ellátásba történı
ismételt bekapcsolására vonatkozó jogszabályi elıírások megsértésével összefüggı
lakossági fogyasztói panaszokat, és
3. dönt a rendszerhasználó által a hálózati engedélyessel szemben, továbbá a
vételezı és a felhasználó által a magánvezeték üzemeltetıjével szemben e
törvényben meghatározott kötelezettségek megsértésével kapcsolatban benyújtott
beadványokról.
(6) A Hivatal az adatszolgáltatással és adatvédelemmel kapcsolatos feladatai
körében:
1. eleget tesz a személyes adatok győjtésére vonatkozó, törvényben elıírt, valamint
a Vhr.-ben meghatározott egyéb adatgyőjtési, adatszolgáltatási és jelentéstételi
kötelezettségének,
2. végrehajtja a 714/2009/EK rendelet 20. cikkében meghatározott feladatokat, és
3. éves jelentést készít az Ügynökség és az Európai Bizottság részére saját
tevékenységérıl és feladatai végrehajtásáról.”
108. § (1) A VET. XIX. Fejezete a 159. §-t követıen a következı alcímmel egészül ki:
„Tanúsítási eljárás
160. § (1) A Hivatal köteles ellenırizni, hogy az átviteli rendszerirányító folyamatosan
megfelel-e a szétválasztási szabályoknak. A Hivatal a megfelelés biztosítása
érdekében e § szerint tanúsítási eljárást folytat le az alábbi esetekben:
a) az átviteli rendszerirányítási engedély kiadására vagy meghosszabbítására
irányuló kérelem benyújtását megelızıen az ügyfél kérelmére,
b) az átviteli rendszerirányító (4) bekezdés szerinti bejelentése alapján,
c) ha a Hivatal az átviteli rendszerirányító vagy az átviteli hálózat tulajdonosa feletti
irányítást és befolyást érintı olyan tervezett változásról szerez tudomást, amely a
szétválasztási szabályok megsértéséhez vezethet, vagy amennyiben okkal feltételezi
a szétválasztási szabályok megsértését,
d) az Európai Bizottság indokolással ellátott kezdeményezésére, vagy
e) ha a 99. § (1a) bekezdése értelmében átviteli rendszerüzemeltetı kijelölése válik
szükségessé, a kijelölést megelızıen.
(2) A Hivatal a tanúsítási eljárás során megállapítja a szétválasztási szabályoknak való
megfelelést, amennyiben az átviteli rendszerirányítási engedély kérelmezıje, az
átviteli rendszerirányító vagy az átviteli rendszerüzemeltetıvé kijelölendı személy
megfelel a 102–102/E. §-ában, a 103. §-ában vagy a 104. §-ában foglalt rá
vonatkozó rendelkezéseknek. Amennyiben a tanúsítási eljárás során a Hivatal
megállapítja, hogy az átviteli rendszerirányító vagy átviteli rendszerüzemeltetıvé
kijelölendı személy nem felel meg a 102–102/E. §-ában, a 103. §-ában vagy a 104. §ában foglalt, rá vonatkozó szétválasztási szabályoknak, átviteli rendszerirányító
esetén a 96. §-ban foglalt jogkövetkezményeket alkalmazza, átviteli
rendszerüzemeltetıvé kijelölendı személy esetén pedig nem jelöli ki átviteli
rendszerüzemeltetıvé.
(3) A Hivatal a szétválasztási szabályoknak való megfelelés tárgyában a 168. § (4)
bekezdés g) pontjában meghatározott határidın belül határozatot hoz, amelyet –
az eljárás egyidejő felfüggesztése mellett – az adott döntésre vonatkozó összes
információval együtt, a 714/2009/EK rendelet 3. cikkében meghatározott eljárás
lefolytatása céljából haladéktalanul megküld az Európai Bizottságnak. Az Európai
Bizottság eljárását követıen a Hivatal az eljárás felfüggesztését megszünteti, és a
714/2009/EK rendelet 3. cikk (2) bekezdésében foglaltak szerint jár el.
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(4) Az átviteli rendszerirányító köteles bejelenteni a Hivatalnak minden olyan tervezett
jogügyletet, amely a szétválasztási szabályoknak való megfelelés ismételt vizsgálatát
teheti szükségessé.
(5) Amennyiben a Hivatal az (1) bekezdés a) pontja alapján a 104. §-ban
meghatározott szétválasztási szabályoknak való megfelelést tanúsította, és a 104. §
(6) bekezdése figyelembevételével átviteli rendszerüzemeltetésre vonatkozó
mőködési engedélyt ad ki, azt követıen az átviteli rendszerirányítónak a 102. §–
102/E. §-ban foglalt szétválasztási szabályoknak való megfelelés tanúsítása iránti
kérelm[e]ét érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.”
(2) A VET. XIX. Fejezete a „Hivatal gazdálkodása” alcímet megelızıen a következı
160/A. §-sal egészül ki:
„160/A. § (1) A Hivatal a 160. § szerinti tanúsítási eljárástól eltérıen az e § szerinti
harmadik országokkal kapcsolatos tanúsítási eljárást folytatja le az alábbi esetekben:
a) az átviteli rendszerirányító (2) bekezdés szerinti bejelentése alapján,
b) a (3) bekezdés a) pontja szerinti kérelem alapján, vagy
c) ha a Hivatal a (3) bekezdés b) pontja szerinti jogügyletrıl szerez tudomást.
(2) Az átviteli rendszerirányító köteles bejelenteni a Hivatalnak minden olyan tervezett
jogügyletet, amely azt eredményezné, hogy harmadik országból vagy harmadik
országokból származó személy vagy személyek szereznének irányítást az átviteli
rendszerirányító vagy az átviteli hálózat tulajdonosa felett.
(3) A Hivatal köteles haladéktalanul értesíteni az Európai Bizottságot
a) amennyiben olyan átviteli rendszerirányító vagy átviteli hálózat tulajdonos kéri a
160. § szerinti tanúsítási eljárás lefolytatását, amely felett harmadik országból vagy
harmadik országokból származó személy vagy személyek gyakorolnak irányítást,
vagy
b) minden olyan jogügyletrıl, amelynek következtében harmadik országból vagy
harmadik országokból származó személy vagy személyek szereznének irányítást az
átviteli rendszerirányító vagy az átviteli hálózat tulajdonosa felett.
(4) A Hivatal a harmadik országokkal kapcsolatos tanúsítási eljárás során a
szétválasztási szabályoknak való megfelelést nem tanúsítja, amennyiben az irányítást
szerzı nem bizonyította, hogy
a) az átviteli rendszerirányító megfelel az e törvény 102–102/E. §-ában, a 103. §-ában
vagy a 104. §-ában foglalt rá vonatkozó rendelkezéseknek, és
b) a tanúsítás megadása nem veszélyezteti a villamosenergia-ellátás biztonságát –
beleértve az Európai Unió villamosenergia-ellátásának biztonságát –, melynek
vizsgálatakor a Hivatal
ba) az Európai Uniónak a nemzetközi jogból eredı, különösen az ellátásbiztonság
tárgyában kötött, két vagy többoldalú megállapodások szerinti jogait és
kötelezettségeit,
bb) a Magyar Köztársaság harmadik országgal vagy országokkal kötött nemzetközi
megállapodásaiból eredı és az adott harmadik országgal vagy országokkal
szemben fennálló, az Európai Unió jogával összeegyeztethetı jogait és
kötelezettségeit, és
bc) az adott esetre és az érintett harmadik országra vonatkozó egyéb tényeket és
körülményeket veszi figyelembe.
(5) A Hivatal a tanúsítás megadása tárgyában a 168. § (4) bekezdésének h)
pontjában meghatározott határidın belül határozatot hoz, amelyet – az eljárás
egyidejő felfüggesztése mellett – az adott döntésre vonatkozó összes információval
együtt haladéktalanul megküld az Európai Bizottságnak, és egyúttal megkéri
véleményét arra vonatkozóan, hogy
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a) az átviteli rendszerirányító megfelel-e a 2009/72/EK irányelv 9. cikkében foglalt
követelményeknek, és
b) a tanúsítás megadása nem veszélyezteti-e az Európai Unió villamosenergiaellátásának biztonságát.
(6) Ha az Európai Bizottság a (4) bekezdés szerinti határozattal egyetért, vagy arra a
kérelem kézhezvételétıl számított 2 hónapon belül – az Ügynökség vagy az érintett
felek véleményének kikérése esetén, 4 hónapon belül – nem nyilvánít véleményt, a
Hivatal az eljárás felfüggesztését 2 hónapon belül megszünteti, és határozatát az
Európai Bizottság véleményével együtt honlapján közzéteszi. Ha az Európai Bizottság
a Hivatal határozatával nem ért egyet, a Hivatal az eljárás felfüggesztését 2
hónapon belül megszünteti, és módosítja határozatát. A Hivatal minden esetben
jogosult a tanúsítást megtagadni, ha a tanúsítás megadása veszélyeztetné az ország
vagy az Európai Unió más tagállama villamosenergia-ellátásának biztonságát, ez
utóbbi esetekben a Hivatal határozatát az Európai Bizottság véleményével és az
Európai Bizottság véleményétıl való eltérés indokolásával együtt teszi közzé
honlapján.”
109. § A VET. XIX. Fejezete a 162. §-t követıen a következı alcímekkel egészül ki:
„Együttmőködés a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletével
162/A. § (1) A Hivatal és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban:
Felügyelet) a szervezett villamosenergia-piac prudens mőködése, az ott megkötött,
lebonyolított és elszámolt ügyletek hatékony hatósági felügyelete, valamint az
információáramlás és az egységes jogalkalmazás biztosítása érdekében
együttmőködik. A Hivatal és a Felügyelet az együttmőködésük részletes szabályait
megállapodásban rögzítik, és azt közzéteszik.
(2) A Hivatal és a Felügyelet az együttmőködés során köteles biztosítani, hogy
eljárásaik az adatvédelemre vonatkozó jogszabályokkal összhangban legyenek,
beleértve az esetlegesen más hatóságnak történı adattovábbítás esetét is, valamint
azt, hogy az üzleti titokhoz főzıdı érdekek ne sérüljenek.
Együttmőködés a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal
162/B. § (1) A Hivatal és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal együttmőködik a határon
keresztül történı villamos energia ki és beszállítást végzı engedélyesek, valamint a
villamosenergia-kereskedık vonatkozásában fennálló hatósági feladataik ellátása
érdekében. A Hivatal és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal az együttmőködésük
részletes szabályait megállapodásban rögzítik, és azt közzéteszi.
(2) Az együttmőködés keretében a Hivatal és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal
kölcsönösen adatszolgáltatást nyújt egymásnak az (1) bekezdésben meghatározott
engedélyesek által határon keresztül ki- és beszállított, valamint belföldön vásárolt és
értékesített villamos energia mennyiségérıl.
(3) A Hivatal és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal az együttmőködés során köteles
biztosítani, hogy eljárásaik az adatvédelemre vonatkozó jogszabályokkal
összhangban legyenek, beleértve az esetlegesen más hatóságnak történı
adattovábbítás esetét is, valamint azt, hogy az üzleti titokhoz főzıdı érdekek ne
sérüljenek.”
110. § (1) A VET. 164. § (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
„(1) A Hivatal külföldi szabályozó hatóságokkal, és szakmai szervezetekkel – a
hatályos jogszabályok elıírásainak figyelembevételével – együttmőködési
megállapodást köthet, információkat cserélhet és tagként ilyen szakmai
szervezetekbe beléphet.”
(2) A VET. 164. §-a a következı (4) bekezdéssel egészül ki:
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„(4) A Hivatal az Ügynökség és a külföldi szabályozó hatóság kérésére, a 2009/72/EK
irányelv szerinti feladataik ellátásához szükséges, személyes adatnak nem minısülı
adatokat jogosult rendelkezésre bocsátani, és ezektıl a szervezetektıl a feladatai
ellátásához szükséges adatokat, információkat kérhet.”
111. § A VET. 165. §-a helyébe a következı rendelkezés lép, és a § a következı
165/A. §-sal egészül ki:
„165. § (1) A vezetékes energiarendszerekre vonatkozó jogszabályok alapján,
kizárólag a Magyar Köztársaság határait keresztezı vezetékes energiaellátási
rendszerekhez való hozzáféréssel kapcsolatosan, a vezetékes energiarendszerekre
vonatkozó jogszabályokban meghatározott esetekben a Hivatal hatáskörében
eljárhatnak:
a) az Európai Bizottság,
b) az Energia Közösség Szabályozó Testülete és
c) az Ügynökség.
(2) Amennyiben az Ügynökség a 713/2009/EK rendelet 7. cikk (1) bekezdésében, 8.
cikkében vagy 9. cikk (1) bekezdésében meghatározott esetben a Hivatal
hatáskörében jár el, úgy az Ügynökség határozatának végrehajtásáról a Hivatal
gondoskodik.
(3) A Hivatal az Ügynökség minden – a Hivatalra vonatkozó 713/2009/EK rendelet
szerinti – kötelezı erejő határozatát végrehajtja.
(4) A Hivatal együttmőködik és szükség esetén információt cserél külföldi szabályozó
hatósággal és az Ügynökséggel
a) a határokon átnyúló ügyekben vagy
b) a nemzeti piacok regionális szinten történı integrálása céljából.
(5) A Hivatal (4) bekezdés szerinti együttmőködése a külföldi szabályozó
hatóságokkal az alábbi célokra irányulhat:
a) a hálózat optimális üzemeltetését biztosító megállapodások kidolgozásának
elısegítése,
b) a határkeresztezı kapacitásallokáció és a közös szervezett villamosenergia-piacok
létrehozása és támogatása,
c) a régión belüli és a régiók közötti tényleges verseny kialakulásához és az
ellátásbiztonságának fokozásához szükséges megfelelı rendszerösszekötı kapacitás
minimális szintje biztosításának elımozdítása, többek között új összekapcsolások
révén, a tagállamok villamosenergia-kereskedıinek megkülönböztetése nélkül,
d) az átviteli rendszerirányítókra és az egyéb piaci szereplıkre vonatkozó
valamennyi, 714/2009/EK rendelet 8. cikkének (5)–(6) bekezdésében meghatározott
szabályzat kidolgozásának összehangolása,
e) a szők keresztmetszetek kezelésére vonatkozó szabályok átviteli rendszerirányítók
általi kidolgozásának összehangolása,
f) a (4) bekezdés b) pontjában meghatározott regionális együttmőködéshez
kapcsolódó információcsere összehangolása.
165/A. § (1) A Hivatal az Ügynökség véleményét kérheti arra vonatkozólag, hogy egy
külföldi szabályozó hatóság határozata megfelel-e a 2009/72/EK irányelv vagy a
714/2009/EK rendelet alapján kiadott iránymutatásoknak (a továbbiakban:
iránymutatások).
(2) A Hivatal, ha úgy ítéli meg, hogy egy külföldi szabályozó hatóság villamos energia
határon keresztül történı ki- és beszállítására vonatkozó határozata nem felel meg az
iránymutatásoknak, a határozat keltétıl számított 2 hónapon belül tájékoztathatja
errıl az Európai Bizottságot.
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(3) Abban az esetben, ha külföldi szabályozó hatóság vagy az Európai Bizottság az
Ügynökség véleményét kéri arra vonatkozólag, hogy a Hivatal villamos energia
határon keresztül történı ki- és beszállítására vonatkozó vagy más határozata
megfelel-e iránymutatásoknak, és az Ügynökség véleményében megállapítja, hogy
a Hivatal határozata
nem felel meg azoknak, a Hivatal az Ügynökség véleményében foglaltakat annak
kézhezvételétıl számított 4 hónapon belül köteles végrehajtani.
(4) Ha az Európai Bizottság a hivatali határozat iránymutatásoknak való
megfelelésének további kivizsgálása tárgyában indított eljárásában megállapítja,
hogy a Hivatal határozata nem felel meg az iránymutatásoknak, és ezért határozata
visszavonására kötelezi, a Hivatal köteles a határozatát 2 hónapon belül visszavonni,
továbbá errıl az Európai Bizottságot tájékoztatni. Ha az Európai Bizottság nem indít
eljárást, vagy az eljárás megindításáról szóló határozatának keltétıl számított 4
hónapon belül nem hoz határozatot, úgy kell tekinteni, hogy nem emelt kifogást a
Hivatal határozatával szemben.
(5) A Hivatal és a Hivatal eljárásában résztvevı ügyfelek az Európai Bizottságnak a
hivatali határozat iránymutatásoknak való megfelelésének további kivizsgálása
tárgyában indított eljárása során az Európai Bizottság felhívására jogosultak
észrevételeket benyújtani.”
112. § (1) A VET. 168. § (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
„(2) A Hivatal helyszíni ellenırzést tarthat az e törvény hatálya alá tartozó vállalkozás
székhelyén, telephelyén, illetve minden olyan helyen, ahol e törvény szerinti
engedélyköteles
tevékenységet
folytatnak,
továbbá
ahol
engedélyben
meghatározott eszközök vannak, az átviteli rendszerirányítónál és a vertikálisan
integrált
villamosenergia-ipari
vállalkozásnál,
valamint
az
átviteli
rendszerüzemeltetınél és az átviteli hálózat tulajdonosánál a Hivatal elızetes
bejelentés nélkül is tarthat helyszíni ellenırzést. A helyszíni ellenırzést végzı személy
részére a Hivatal megbízólevelet állít ki, amelyet az engedélyes képviselıjének,
alkalmazottjának, illetve meghatalmazottjának, kérésére át kell adni. Az üzemi
berendezéseket érintı helyszíni ellenırzést a munkavédelmi és mőszaki-biztonsági
elıírások megtartásával kell lefolytatni.”
(2) VET. 168. § (4) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következı rendelkezés lép,
valamint a § a következı (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A Hivatal eljárása során az ügyintézés határideje
a) amennyiben e törvény eltérı rendelkezést nem tartalmaz, három hónap,
b) amennyiben a Hivatal
ba) a hálózati engedélyessel szemben e törvényben foglalt kötelezettségeinek
megsértése miatt benyújtott panaszügyben jár el,
bb) a hálózati engedélyestıl eltérı engedélyessel szemben felmerülı, felhasználó
által kezdeményezett panaszügyben jár el, vagy
bc) a vertikálisan integrált villamosenergia-ipari vállalkozás és annak átviteli
rendszerirányító tagja, vagy az átviteli rendszerüzemeltetı és az átviteli hálózat
tulajdonosa közötti panaszügyben jár el
2 hónap,
c) a korlátozott villamosenergia-kereskedelmi engedélyezési ügyekben 30 nap,
d) amennyiben a Hivatal piacelemzés alapján jelentıs piaci erıvel rendelkezı
engedélyes azonosítása vagy kötelezettség elıírására irányuló eljárásban jár el, hat
hónap, amely egy alkalommal három hónappal meghosszabbítható.
(4a) Az elnök a Hivatal (4) bekezdés ba) és bc) pontja szerinti ügyintézési határidejét
annak lejárta elıtt indokolt esetben – a Ket. általános eljárásjogi szabályaitól
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eltérıen – egy alkalommal 2 hónappal, valamint a panaszt benyújtó ügyfél
beleegyezésével további 2 hónappal meghosszabbíthatja.”
(3) A VET. 168. § (4) bekezdése a következı e) ponttal egészül ki:
[A Hivatal eljárása során az ügyintézés határideje]
„e) a 160. § szerinti tanúsítási eljárásban a határozat meghozatalára és azzal
egyidejőleg az eljárás felfüggesztésére 4 hónap, az Európai Bizottság véleményének
kézhezvételét követıen vagy az Európai Bizottság 714/2009/EK rendelet 3. cikk (1)
bekezdésében meghatározott eljárási határidejének letelte után az eljárás
felfüggesztésének megszüntetésére és határozat közzétételére vagy annak
módosítására a 714/2009/EK rendelet 3. cikk (2) bekezdésében meghatározott
idıtartam.”
(4) A VET. 168. § (4) bekezdése a következı f) és g) ponttal egészül ki:
[A Hivatal eljárása során az ügyintézés határideje]
„f) amennyiben a Hivatal a 39/E. § (2) bekezdése alapján jár el, 30 nap, és
g) árszabályozási ciklus indulását megelızıen lefolytatott, rendszerhasználati díjak
megállapítására irányuló eljárásban hat hónap, amely egy alkalommal, három
hónappal meghosszabbítható.”
(5) A VET. 168. §-a a következı (15a) bekezdéssel egészül ki:
„(15a) Bírósági felülvizsgálat iránti kérelem esetén nincs helye a végrehajtás
felfüggesztésének, ha a határozat
a) rendszerhasználati vagy csatlakozási díjakat állapít meg,
b) a kiegyenlítı energia meghatározásának módját és elszámolásának feltételeit
hagyja jóvá,
c) a rendszerösszekötı vezetékhez való hozzáférés feltételeit, beleértve a
kapacitásallokálás és a szők keresztmetszetek kezelésére vonatkozó eljárások
jóváhagyását, vagy
d) a magánvezeték üzemeltetésére átmenetileg elosztót jelöl ki.”
113. § A VET. „A Hivatal eljárására vonatkozó szabályok” alcíme a következı 168/A.
§-sal egészül ki:
„168/A. § (1) A rendszerhasználati és csatlakozási díjak megállapítására irányuló
eljárások szempontjából ügyfélnek kizárólag az érintett hálózati engedélyes
tekintendı.
(2) A Hivatal rendszerhasználati vagy csatlakozási díjakat megállapító határozatának
bírósági felülvizsgálatát az érintett ügyfél a határozat közlésétıl számított 15 napon
belül jogszabálysértésre hivatkozással kérheti a közigazgatási ügyekben eljáró
bíróságtól a Hivatal elleni kereset indításával.
(3) A rendszerhasználati vagy csatlakozási díjakat megállapító határozat bírósági
felülvizsgálata iránti ügyben a bíróság soron kívül jár el, azzal hogy a bíróság
határozatát legkésıbb a felülvizsgálati kérelem benyújtását követı 30 napig
meghozza.
(4) Ha a rendszerhasználati vagy csatlakozási díjakat megállapító határozat bírósági
felülvizsgálata során a bíróság a határozatot jogerısen hatályon kívül helyezi,
mindaddig a jogerıs bírósági döntést közvetlenül megelızıen alkalmazott hatályos
díjakat és áralkalmazási feltételeket kell alkalmazni, amíg a Hivatal által jogerısen, a
bírósági határozat alapján új eljárásban megállapított új rendszerhasználati vagy
csatlakozási díjak hatályba nem lépnek, azzal, hogy a rendszerhasználati díjak
tekintetében legkésıbb addig az idıpontig, amíg a Hivatal által, e törvény
rendelkezései szerint, a következı naptári év vonatkozásában megállapított új
rendszerhasználati díjak hatályba lépnek.
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(5) A rendszerhasználati vagy csatlakozási díjakat megállapító határozat bírósági
felülvizsgálata során a határozat részbeni hatályon kívül helyezésének nincs helye.
(6) Ha a rendszerhasználati vagy csatlakozási díjakat megállapító határozat bírósági
felülvizsgálata során a bíróság a határozatot jogerısen részben hatályon kívül
helyezi, a Hivatal a határozat bírósági felülvizsgálattal nem érintett, de számítási
szempontból attól elválaszthatatlannak minısülı részét a Ket. 114. § szerint a bíróság
határozatának jogerıre emelkedésétıl számított 6 hónapon belül jogosult
módosítani.”
114. § (1) A VET. 170. § (1) bekezdés 7. pontja helyébe a következı rendelkezés lép:
[Felhatalmazást kap a Kormány, hogy]
„7. az engedélyezés, a tanúsítási eljárás, valamint az elektronikus ügyintézés részletes
szabályait, a kérelem formai és tartalmi, továbbá az engedély tartalmi
követelményeit, az engedélyköteles tevékenységek folytatásának, az engedély
kiadásának, a mőködési engedély módosításának, meghosszabbításának és
visszavonásának, az engedélyes tevékenység folytatásának feltételei, továbbá az
engedélyesek jogait és kötelezettségeit, valamint a jóváhagyásra irányuló eljárás
részletes szabályait,”
[rendeletben állapítsa meg.]
(2) A VET. 170. § (1) bekezdés 11. és 12. pontja helyébe a következı rendelkezések
lépnek:
[Felhatalmazást kap a Kormány, hogy]
„11. a kereskedıváltásra vonatkozó részletes szabályokat,
12. a magánvezeték és a közvetlen vezeték létesítésére és üzemeltetésére, valamint
a villamos energia továbbadására vonatkozó részletes szabályokat,”
[rendeletben állapítsa meg.]
(3) A VET. 170. § (1) bekezdés 15. pontja helyébe a következı rendelkezés lép:
[Felhatalmazást kap a Kormány, hogy]
„15. a közvetlen vezeték, a termelıi vezeték vagy a magánvezeték átminısítésének
vagy közcélúvá nyilvánításának szabályait,”
[rendeletben állapítsa meg.]
(4) A VET. 170. § (1) bekezdés 18. és 19. pontja helyébe a következı rendelkezések
lépnek:
[Felhatalmazást kap a Kormány, hogy]
„18. a jelentıs piaci erı megállapítása szempontjából releváns piacok területi
meghatározására, a piaci verseny hatékonyságának elemzésére, a nem kellıen
hatékony piacokon a jelentıs piaci erıvel rendelkezı engedélyesek azonosítására
és a 110–111. §-ok szerinti kötelezettségek tartalmára, alkalmazási feltételeire,
19. az elektronikus fogyasztásmérık felhasználóknál való felszerelésére, az okos mérés
bevezetésére és a bevezetést elıkészítı mintaprojektek meg valósítására vonatkozó
szabályokat, ennek keretében a mintaprojektek révén meghatározandó és
szolgáltatandó információk körét, az ezzel összefüggésben elvégzendı feladatokat,
mintaprojektmodell-választékot, a mérési és kommunikációs követelmények
meghatározásához elvégzendı feladatokat, az adatkezelési, adatbiztonsági
elıírásokat, a mintaprojektek finanszírozását, idıbeli ütemezését, és értékelési
kritériumait, a Hivatalnak a mintaprojekt felügyeletével kapcsolatos feladatait,
valamint az okos hálózatok bevezetésére vonatkozó szabályokat,”
[rendeletben állapítsa meg.]
(5) A VET. 170. § (1) bekezdés 21. pontja helyébe a következı rendelkezés lép:
[Felhatalmazást kap a Kormány, hogy]
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„21. az átviteli rendszerirányító és az elosztó hálózati engedélyesek, valamint a
rendszerhasználók közötti jogviszony részletes szabályait, a hálózati csatlakozási
szerzıdés tartalmi elemeit és rendelkezéseit, hálózati használati szerzıdés minimális
tartalmi és formai követelményeit, valamint a szerzıdésszegés eseteit és
jogkövetkezményeit,”
[rendeletben állapítsa meg.]
(6) A VET. 170. § (1) bekezdés 29. pontja helyébe a következı rendelkezés lép:
[Felhatalmazást kap a Kormány, hogy]
„29. a megújuló energiaforrásból, valamint a hulladékból nyert energiával, továbbá
a jogszabályban meghatározott egyéb módon termelt villamos energia
felhasználását elısegítı kötelezı átvételi rendszer részletes szabályait – különösen az
átvételi kötelezettség alá esı villamos energia átvételi árát, a kötelezı átvétel
idıtartamát és az egy erımőre vonatkozó kötelezı átvétel alá esı maximális
villamos energia mennyiséget – a kötelezı átvételi rendszer keretében
végrehajtandó elszámolások részletes szabályait, az átvételi kötelezettség alá esı
villamos energia befogadásának és kötelezı átvételének részletes szabályait,
valamint az egyes termelési eljárások, különösen a biomasszával termelt villamos
energia kötelezı átvételéhez szükséges minimális hatásfokot,”
[rendeletben állapítsa meg.]
(7) A VET. 170. § (1) bekezdés 31. pontja helyébe a következı rendelkezés lép:
[Felhatalmazást kap a Kormány, hogy]
„31. az átviteli rendszerirányító részére nyújtandó pénzügyi biztosíték nyújtásának
feltételeit, módját, az alkalmazandó mértéket megalapozó feltételeket, valamint az
átviteli
rendszerirányító
pénzügyi
biztosítékkal
kapcsolatos
tájékoztatási
kötelezettségét,”
[rendeletben állapítsa meg.]
(8) A VET. 170. § (1) bekezdés 39–40. pontja helyébe a következı rendelkezések
lépnek:
[Felhatalmazást kap a Kormány, hogy]
„39. a hálózati engedélyesek által készítendı megfelelési program és megfelelési
jelentés részletes szabályait, valamint az átviteli rendszerirányítónál mőködı
megfelelési ellenır szakmai alkalmasságára vonatkozó feltételeket, jogköreire és
feladataira vonatkozó részletes szabályokat,
40. a szétválasztási szabályokra, valamint a számviteli szétválasztásra vonatkozó
részletes szabályokat,”
[rendeletben állapítsa meg.]
(9) A VET. 170. § (1) bekezdés 41. pontja helyébe a következı rendelkezések lépnek:
[Felhatalmazást kap a Kormány, hogy]
„41. a mőszaki-biztonsági hatóságok kijelölését,
42. az egyetemes szolgáltatás keretében történı villamosenergia-vásárláshoz való
jogosultság szempontjából az egyetemes szolgáltatóhoz tett igénybejelentésük
esetén közszolgáltatásra jogosult központi költségvetési szervek és közfeladatot ellátó
intézmények, helyi önkormányzatok közfeladatot ellátó költségvetési intézményei,
közfeladatot ellátó egyházi jogi személyek, valamint közfeladatot ellátó alapítványi
fenntartású intézmények körét,”
[rendeletben állapítsa meg.]
(10) A VET. 170. § (1) bekezdése a következı 43. ponttal egészül ki:
[Felhatalmazást kap a Kormány, hogy]
„43. a hálózatfejlesztési tervre vonatkozó szempontrendszert”
[rendeletben állapítsa meg.]
(11) A VET. 170. § (2) bekezdés 2. pontja helyébe a következı rendelkezés lép:

- 57 -

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 32. szám

[Felhatalmazást kap a miniszter, hogy]
„2. az elosztó és az egyetemes szolgáltató által a felhasználók igénye alapján külön
díj ellenében végezhetı egyéb szolgáltatások körét és annak díjait, a felhasználó
szerzıdésszegése esetén külön díj ellenében végezhetı szolgáltatások körét és azok
díjait, valamint az elosztó által az engedélyesek részére külön díj ellenében
végezhetı szolgáltatások körét és azok díjait ”
[rendeletben állapítsa meg.]
(12) A VET. 170. § (2) bekezdés 6. pontja helyébe a következı rendelkezés lép:
[Felhatalmazást kap a miniszter, hogy]
„6. a kapcsoltan termelt villamos energia mennyisége megállapításának számítási
módját, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia mennyiségének igazolására
vonatkozó eljárás részletes szabályait,”
[rendeletben állapítsa meg.]
(13) A VET. 170. § (2) bekezdés 8–9. pontja a következı rendelkezéssel egészül ki:
[Felhatalmazást kap a miniszter, hogy]
„8. a felhasználók mérési adataihoz történı hozzáférés szabályait, az adatok
formátumát, a mérési adatok felhasználók, valamint a villamosenergia-kereskedık
részére történı átadásával kapcsolatos eljárás rendjét,
9. a megújuló energiaforrásokból nyert energiával termelt villamos energiára
vonatkozó eredetigazolásra figyelemmel a megújuló energiaforrásokból elıállított
vagy felhasznált energia meghatározására és részarányának számítására vonatkozó
eljárás szabályait, valamint a megújuló energiaforrásokból elıállított vagy felhasznált
energia mennyiségének számítási módját energiaforrásonként és felhasználási
módonként,”
[rendeletben állapítsa meg.]
(14) A VET. 170. § (2) bekezdés 11. pontja helyébe a következı rendelkezés lép:
[Felhatalmazást kap a miniszter, hogy]
„11. rendszerhasználati díjak képzésének és alkalmazásának alapelveit,
árszabályozásának kereteit, valamint csatlakozási díjak alkalmazásának alapelveit,
meghatározásának szempontjait és a díjak elemeit,”
[rendeletben állapítsa meg.]
(15) A VET. 170. § (2) bekezdés 16. pontja helyébe a következı rendelkezés lép:
[Felhatalmazást kap a miniszter, hogy]
„16. a szélerımő létesítésére irányuló pályázat kiíróját, kiírásának feltételeit, a
pályázati kiírás közzétételének szabályait, minimális tartalmi követelményeit, valamint
a pályázati eljárás szabályait,”
[rendeletben állapítsa meg.]
(16) A VET. 170. § (2) bekezdés 18. pontja helyébe a következı rendelkezés lép:
[Felhatalmazást kap a miniszter, hogy]
„18. az elsıdleges energiaforrás választásának és felhasználásának az új termelı
kapacitások engedélyezése során történı korlátozásának részletes szabályait,”
[rendeletben állapítsa meg.]
115. § (1) A VET. 171. §-a a következı (5f) bekezdéssel egészül ki:
„(5f) Az (5) bekezdés alapján kiadott határozatok 2011. július 1-jén hatályukat
vesztik.”
(2) A VET. 171. §-a a következı (5g) bekezdéssel egészül ki:
„(5g) E törvénynek az energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló 2011. évi
XXIX. törvénnyel megállapított 171. § (5a) bekezdését annak hatálybalépésekor
folyamatban lévı ügyekben is alkalmazni kell.”
(3) A VET. 171. §-a a következı (5h) bekezdéssel egészül ki:
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„(5h) E törvények az energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló 2011. évi XXIX.
törvénnyel megállapított 11. § (3) bekezdésének hatálybalépését megelızıen
hatályos 11. § (3) bekezdése alapján, valamint e törvény felhatalmazása alapján
kiadott, a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt
villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelezı átvételérıl
és átvételi áráról szóló külön jogszabály alapján a hıvel kapcsoltan termelt villamos
energia kötelezı átvétel keretében történı értékesítésére vonatkozó, az átvételi
kötelezettség alá esı villamos energia mennyiségét és a kötelezı átvétel
idıtartamát meghatározó hatósági határozattal szabályozott értékesítési
jogosultságok – a megújuló energiaforrásból vagy a hulladék, mint energiaforrásból
kapcsoltan termelt villamos energiával esetét kivéve – 2011. július 1-jétıl
megszőnnek.”
116. § A VET 173. §-a a következı (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A hálózati engedélyes a 124. § (2) bekezdés szerinti jogokat érvényesítheti az
energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló 2011. évi XXIX. törvény
hatálybalépését megelızıen kiadott jogerıs vezetékjoga, vagy jogerıs üzemeltetési
engedélye alapján.”
117. § (1) A VET 174. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezések
lépnek:
„(1) E törvény 116. § (3) bekezdésének az energetikai tárgyú törvények módosításáról
szóló 2011. évi XXIX. Törvénnyel megállapított d) pontjának hatálybalépést
megelızıen épült csatlakozó berendezések jogszerően fennmaradnak azzal, hogy
ezen csatlakozó berendezésekre
a) amennyiben az energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló 2011. évi XXIX.
törvénnyel megállapított d) pontjának hatálybalépését megelızı 90 napon belül
épült meg, akkor az üzemeltetési engedélyezési eljárás, és
b) amennyiben az energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló 2011. évi XXIX.
törvénnyel megállapított d) pontjának hatálybalépését megelızı 90 napon
megelızıen épült meg, akkor
e törvény, valamint a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési
eljárásokról szóló kormányrendelet szabályait alkalmazni kell.
(2) Az átviteli rendszerirányító az energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló
2011. évi XXIX. Törvénnyel megállapított 25. § (4) bekezdése szerinti hálózatfejlesztési
tervet elsı alkalommal 2011. október 1-jéig nyújtja be jóváhagyásra a Hivatalhoz. A
Hivatal az energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló 2011. évi XXIX. Törvénnyel
megállapított 25. § (6) bekezdése szerinti értékelését elsı alkalommal 2012. június 30ig készíti el.”
(2) A VET 174. § (3) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
„(3) A villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény 98. § (1) bekezdése szerinti, a
rendszerirányítási díj részeként az átállási költségek térítése céljából beszedett
pénzeszköz kezelésére az átviteli rendszerirányító által létrehozott elkülönített számla
e törvény hatálybalépésének napjára vonatkozó egyenlegét az átviteli
rendszerirányító bevételként számolhatja el. Ezt a bevételt az átviteli
rendszerirányítási díj szabályozásánál csökkentı tételként figyelembe kell venni.”
118. § A VET. 175. § (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
„(1) A Hivatal a 11/A. § (1) bekezdés szerinti felülvizsgálatot elsı alkalommal 2013.
június 30-ig készíti el.”
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119. § (1) A VET 176. § (3) bekezdés helyébe a következı rendelkezés lép, és a § a
következı (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Azon felhasználók esetében, akik 2011. július 1-jén írásba foglaltan nem
rendelkeznek külön hálózat használati és villamosenergia-vásárlási szerzıdéssel, az
érintett engedélyesek és felhasználók – a Vhr. szerinti ütemezéssel – 2014. december
31-ig kötelesek az e törvény és a Vhr. rendelkezései szerinti új szerzıdéseket írásba
foglalni.
(3a) A szerzıdéseket az érintett engedélyes igazolható módon eljuttatja minden,
addig az idıpontig írásba foglalt szerzıdéssel nem rendelkezı felhasználó részére, és
ezzel egyidejőleg tájékoztatja a felhasználót az írásba foglalás elmaradásának
jogkövetkezményeirıl. Az e és a (3) bekezdésben foglalt elıírások betartását a
Hivatal a Vhr.-ben meghatározott módon és gyakorisággal ellenırzi, és nem teljesítés
esetén a 96. § alapján bírságot szabhat ki.”
(2) A VET. 176. §-a a következı (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A hálózati engedélyes az energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló 2011.
évi XXIX. törvénnyel módosított 43. § (1) bekezdés szerinti, a villamosenergiafogyasztásra vonatkozó számlázás alapjául szolgáló mérési adatok győjtésének és az
elszámolás alapját képezı mennyiségek egyezıségének, valamint az energetikai
tárgyú törvények módosításáról szóló 2011. évi XXIX. törvénnyel módosított 44. §
szerinti kezdı és záró mérıállásra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségének
legkésıbb 2011. július 1-jétıl köteles eleget tenni.”
120. § A VET. 177. §-a helyébe a következı rendelkezés lép:
„177. § (1) Amennyiben a felhasználó az átviteli rendszerre 2011. július 1-jét
megelızıen csatlakozott, az energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló 2011.
évi XXIX. törvénnyel megállapított 27. § (3b) bekezdés szerinti feszültségszint
korlátozás a csatlakozási pont tekintetében nem alkalmazható.
(2) Amennyiben a lakossági fogyasztó az energetikai tárgyú törvények módosításáról
szóló 2011. évi XXIX. Törvénnyel megállapított 47. § (7) bekezdés a) pontjának
hatálybalépésekor fizetési kötelezettsége teljesítésével késedelemben van,
kikapcsolására az e törvénynek a fizetési kötelezettség esedékességekor hatályos
rendelkezéseit kell alkalmazni.
(3) Amennyiben a védendı fogyasztó kikapcsolásának az energetikai tárgyú
törvények módosításáról szóló 2011. évi XXIX. törvénnyel megállapított 64. § (5)
bekezdés hatálybalépésekor az abban meghatározott feltételek fennállnak,
kikapcsolására az e törvénynek a fizetési kötelezettség esedékességekor hatályos
rendelkezéseit kell alkalmazni.
(4) E törvénynek az energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló 2011. évi XXIX.
törvénnyel megállapított 63. § (3) bekezdését annak hatálybalépése után kezdıdı
elévülésekre kell alkalmazni.”
121. § A VET. a következı 177/A. §-sal egészül ki:
„177/A. § (1) Az okos mérési rendszerek bevezetése és az ehhez kapcsolódó – a
hosszú távú költségeket és hasznokat bemutató – 2012. szeptember 3-ig elvégzendı
értékelés megalapozása érdekében a hálózati engedélyesek okos mérésre
vonatkozó mintaprojekteket folytathatnak.
(2) A felhasználók az (1) bekezdés szerinti mintaprojektek végrehajtásában kötelesek
együttmőködni, és a mintaprojekt mőszaki elıfeltételeit biztosító mérı felszerelését
tőrni. Az együttmőködés keretében a hálózati engedélyesek az érintett felhasználók
részére a mintaprojektekrıl tájékoztatást nyújtanak.
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(3) A hálózati engedélyes a mintaprojekt végrehajtásával a felhasználóknak
költséget és kárt nem okozhat, azzal összefüggésben díjat nem számolhat fel, a
felhasználó villamosenergia-vásárlási szerzıdésébıl eredı jogait és kötelezettségeit a
felhasználóra nézve hátrányosan nem befolyásolhatja.
(4) A felhasználó (2) bekezdés szerinti kötelezettségének megszegése esetén a
hálózati engedélyes a 33/A. §-ban meghatározott elıírások szerint jár el.
(5) A hálózati engedélyes a mintaprojektet az okos mérésrıl szóló jogszabály alapján
a Hivatal felügyeletével folytatja. A hálózati engedélyes a mintaprojekt megkezdése
elıtt a Hivatalt a mintaprojekt leírásának bemutatásával, a mintaprojekt lezárását
követıen a mintaprojekt eredményeit és az azok alapján tett megállapításokat
tartalmazó dokumentum átadásával tájékoztatja.”
122. § A VET. 178. § (3) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
„(3) A 2011. július 1-jét megelızıen indult engedélyezési eljárásokat e törvénynek az
energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló 2011. évi XXIX. törvénnyel
megállapított rendelkezései szerint kell lefolytatni, azzal, hogy a Hivatal nem kérheti a
már rendelkezésére álló iratok ismételten történı benyújtását.”
123. § (1) A VET. 178/A. §-a helyébe a következı rendelkezés lép:
„178/A. § (1) A 2009. szeptember 3-án átviteli rendszerirányítási engedéllyel
rendelkezı engedélyes legkésıbb 2011. május 31-ig köteles kérelmezni a Hivatalnál a
tanúsítási eljárás megindítását.
(2) A kérelemben a kérelmezı részletesen igazolja és bemutatja, hogy legkésıbb
2012. március 3-ától miként felel meg az átviteli rendszerirányítóra ezen idıponttól
kezdıdıen vonatkozó szétválasztási szabályoknak.
(3) Az átviteli rendszerirányító az eredményes tanúsítást kimondó határozat közlésétıl
számított 30 napon belül köteles új átviteli rendszerirányítási engedély iránti kérelmet
benyújtani, és azzal egyidejőleg a megfelelési programját, valamint üzletszabályzatát
jóváhagyásra benyújtani.
(4) Az (1) és (3) bekezdésben foglaltak végrehajtása során a kérelmezı nem
mentesül az igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettsége alól, azzal, hogy a
tanúsítási eljárás lefolytatása iránti kérelem elbírálásáért fizetendı igazgatási
szolgáltatási díj megegyezik az átviteli rendszerirányítási mőködési engedély iránti
kérelem elbírálásáért fizetendı díjjal.
(5) Az átviteli rendszerirányító az energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló
2011. évi XXIX. Törvény hatálybalépésekor hatályos átviteli rendszerirányításra
vonatkozó mőködési engedélye az e törvénynek az energetikai tárgyú törvények
módosításáról szóló 2011. évi XXIX. törvénnyel módosított rendelkezései alapján
kiadott mőködési engedélyének közléséig vagy a Hivatal annak visszavonására
irányuló határozatának jogerıre emelkedéséig hatályban marad. Eddig az
idıpontig az átviteli rendszerirányító az átviteli rendszerirányítóra vonatkozó
szabályoknak tekintetében az átviteli rendszerirányításra vonatkozó mőködési
engedélyének és az annak kiadása alapjául szolgáló jogszabályoknak a szabályokra
vonatkozó rendelkezései irányadóak.”
(2) A VET. a következı 178/B. §-sal és 178/C. §-sal egészül ki:
„178/B. § (1) A Hivatal a rendszerhasználati és a csatlakozási díjakat, valamint
alkalmazásuk feltételeit elsı alkalommal 2012. január 1-jei hatállyal állapítja meg az
energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló 2011. évi XXIX. Törvény
hatálybalépését megelızıen a Hivatal által a 2009–2012. közötti idıszakra
vonatkozóan a villamos energia rendszerhasználati díjak szabályozásáról kiadott
módszertani útmutató alapján.
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(2) A Hivatal az energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló 2011. évi XXIX.
törvénnyel megállapított 142. § (6) bekezdés szerinti költség-felülvizsgálatot elsı
alkalommal 2012. december 31-ig folytatja le.
(3) A 2011. július 1-jét megelızıen létesített magánvezetékek üzemeltetésére e
törvénynek az energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló 2011. évi XXIX.
törvénnyel megállapított rendelkezéseit kell alkalmazni. Az energetikai tárgyú
törvények módosításáról szóló 2011. évi XXIX. törvénnyel megállapított 74. § (1)
bekezdés h) pontjának hatálybalépését megelızıen magánvezeték létesítésére,
mőködtetésére,
a
vezeték
kapacitásának
megváltoztatására,
valamint
mőködésének szüneteltetésére kiadott engedélyek és a 88. § (4) bekezdésének az
energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló 2011. évi XXIX. törvénnyel
megállapított hatályon kívül helyezését megelızıen kiadott egyszerősített
villamosenergia-kereskedelmi engedélyek az engedélyekben meghatározott ideig
hatályban maradnak.
(4) Az energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló 2011. évi XXIX. törvénnyel
megállapított 39. § (3) bekezdésében és a 66/A. § (1) bekezdésében meghatározott
kötelezettségnek az energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló 2011. évi XXIX.
törvény hatálybalépését megelızıen létesített magánvezeték tulajdonosa
legkésıbb 2011. december 31-ig köteles eleget tenni.
(5) A 2011. július 1-jén fennálló, az energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló
2011. évi XXIX. Törvénnyel megállapított 66. §–66/A. § hatálybalépését megelızıen
nem engedélyköteles magánvezetéken történı villamos energia továbbadásra és
vételezésre való jogosultság továbbra is jogszerően fennmarad azzal, hogy a
továbbadás, vagy vételezés feltételei vonatkozásában e törvénynek az energetikai
tárgyú törvények módosításáról szóló 2011. évi XXIX. törvénnyel megállapított
rendelkezéseit kell alkalmazni.
(6) A 2010. július 1-jét megelızıen létesített, közvetlen vezetéknek minısülı
vezetékek üzemeltetésére e törvénynek az energetikai tárgyú törvények
módosításáról szóló 2011. évi XXIX. törvénnyel megállapított rendelkezéseit kell
alkalmazni azzal, hogy a 2011. július 1-jét megelızıen e törvény 74. § (1) bekezdés i)
pontja alapján közvetlen vezeték létesítésére kiadott engedélyek továbbra is
hatályban maradnak.
(7) A közvetlen vezeték engedélyese, aki 2011. július 1-jét megelızıen e törvény 74. §
(1) bekezdésének i) pontja szerint közvetlen vezetéket létesített, amennyiben a
közvetlen vezetékre kapcsolódó vételezı a közcélú hálózathoz közvetlenül is
csatlakozik, köteles a hálózati engedélyessel e törvénynek az energetikai tárgyú
törvények módosításáról szóló 2011. évi XXIX. törvénnyel megállapított 38. § (3)
bekezdésében foglaltak szerint megállapodni és a megállapodást a Hivatalhoz
legkésıbb 2011. december 31-ig benyújtani.
178/C. § A Hivatal e törvény rendelkezései alapján hozott – a kötelezı átvétel
mennyiségét és idıtartamát meghatározó – határozataira, amennyiben azok
jogerıre emelkedését követıen a határozatokban megjelölt kereskedelmi üzembe
helyezési idıponttól a termelı kereskedelmi üzemét nem kezdte meg, e törvény 91.
§ (1) és (4) bekezdésének rendelkezéseit kell alkalmazni. Ez a rendelkezés nem
vonatkozik e törvény 171. § (6) bekezdése alapján hozott, kötelezı átvétel
idıtartamának meghosszabbítására vonatkozó határozatokra.”
124. § A VET. 184. §-a helyébe a következı rendelkezés lép:
„184. § (1) E törvény a villamos energia belsı piacára vonatkozó közös szabályokról
és a 2003/54/EK irányelv hatályon kívül helyezésérıl szóló, 2009. július 13-i 2009/72/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.
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(2) E törvény 3. § 28. pontja, 3. § 30. pontja és 3. § 40. pontja a hasznos hıigényen
alapuló kapcsolt energiatermelés belsı energiapiacon való támogatásáról és a
92/42/EGK irányelv módosításáról szóló 2004. február 11-i 2004/8/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikk b)–d) pontjának való megfelelést szolgálja.
(3) E törvény 3. § 4. pontja, 3. § 13a. pontja és 3. § 47. pontja a megújuló
energiaforrásból elıállított energia támogatásáról, valamint a 2001/77/EK és a
2003/30/EK irányelv módosításáról és azt követı hatályon kívül helyezésérıl szóló
2009. április 23-i 2009/28/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikk e) és j)
pontjának, valamint 4. cikk (1) bekezdésének való megfelelést szolgálja.
(4) Ez a törvény
a) a villamos energia határokon keresztül történı kereskedelme esetén
alkalmazandó hálózati hozzáférési feltételekrıl és az 1228/2003/EK rendelet hatályon
kívül helyezésérıl szóló, 2009. július 13-i, 714/2009/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet,
b) 16. § p) pontja az átvitelirendszer-üzemeltetık közötti ellentételezések
mechanizmusára és az átviteli díjak szabályozásának közös elveire vonatkozó
iránymutatás megállapításáról szóló 2010. szeptember 23-i, 838/2010/EU európai
bizottsági rendelet,
c) az Energiaszabályozók Együttmőködési Ügynökségérıl szóló, 2009. július 13-i,
713/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, és
d) 170. § (1) bekezdés 26. pontja
da) az Európai Unión belüli energiaipari infrastruktúrát érintı beruházási projekteknek
a Bizottság részére való bejelentésérıl és a 736/96/EK rendelet hatályon kívül
helyezésérıl szóló 2010. június 24-i, 617/2010/EU, Euratom európai tanácsi rendelet és
db) az Európai Unión belüli energiaipari infrastruktúrát érintı beruházási projekteknek
a Bizottság részére való bejelentésérıl szóló 617/2010/EU, Euratom tanácsi rendelet
végrehajtásáról szóló 2010. szeptember 21-i, 833/2010/EU, Euratom európai bizottsági
rendelet
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.”
125. § (1) A VET. 1. § f) pontjában a „Közösség” szövegrész helyébe az „Unió” szöveg,
2. § (1) bekezdés b) pontjában az „irányítására, rendszerszintő szolgáltatásaira,”
szövegrész helyébe az „irányítására,” szöveg, 3. § 2. pontjában a „rendszerösszekötı”
szövegrész helyébe a „határkeresztezı” szöveg, 3. § 9. pontjában az „a felhasználói
csatlakozási pontra való eljuttatás” szövegrész helyébe az „csatlakozási pontra való
eljuttatása” szöveg, 3. § 12. pontjában a „rendszer által” szövegrész helyébe a
„rendszer alapján” szöveg, 3. § 21. pontjában az „a közcélú hálózat” szövegrész
helyébe „az átviteli hálózat” szöveg, 3. § 24. pontjában a „nem haladja meg”
szövegrész helyébe az „egy csatlakozási ponton nem haladja meg” szöveg, 3. § 25.
pontjában a „villamosenergia-ipari tevékenységre” szövegrész helyébe a
„tevékenység végzésére” szöveg, a „más, nem villamosenergia-ipari” szövegrész
helyébe a „más” szöveg, 3. § 32. pontjában a „teljesítıképességő” szövegrész
helyébe a „névleges teljesítıképességő” szöveg, 3. § 41. pontjában az „a
közvilágítás” szövegrész helyébe az „az elosztó hálózat részének nem minısülı, az
elosztó tulajdonában lévı, a közvilágítás” szöveg, 3. § 53. pontjában az
„egyensúlyának biztosítása” szövegrész helyébe a „egyensúlyának” szöveg, a
„nyújtott” szövegrész helyébe a „biztosított” szöveg, 3. § 61. pontjában az „ ,
ellenérték fejében történı továbbítása” szövegrész helyébe a „történı értékesítése”
szöveg lép.
(2) A VET. 4. § (1) bekezdésében a „teljesítıképességő” szövegrészek helyébe a
„névleges teljesítıképességő” szöveg, 4. § (2) bekezdésében az „az (1) bekezdésben
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meghatározott engedélye alapján” szövegrész helyébe az „– az (1) bekezdésben
meghatározott esetben engedélye alapján –” szöveg, 5. § (1) bekezdés b)
pontjában a „villamosenergia-ipari tevékenység” szövegrész helyébe a
„tevékenység” szöveg, 5. § (3) bekezdésében az „A rendszerirányító” szövegrész
helyébe az „Az átviteli rendszerirányító” szöveg, 5. § (4) bekezdésében az „erımővi
teljesítıképesség vagy villamosenergia-termelés” szövegrész helyébe az „erımővi
teljesítıképesség” szöveg, 6. § (1) bekezdésében a „teljesítıképességő” szövegrész
helyébe a „névleges teljesítıképességő” szöveg, 7. § (5) bekezdésében az „az
átviteli rendszerirányító és az elosztó hálózati engedélyesek külön jogszabályban”
szövegrész helyébe az „a hálózati engedélyesek külön jogszabályban és a Hivatal
határozatában” szöveg, a „szabályozása” szövegrész helyébe a „megállapítása”
szöveg, 8. § (2) bekezdésében az „intézkedések és hálózati fejlesztések” szövegrész
helyébe az „intézkedések” szöveg, 8. § (3) bekezdésében az „erımő létesítésére”
szövegrész helyébe az „erımő elvi engedélyezésére, létesítésére” szöveg, 8. § (5)
bekezdésében a „pályázatot” szövegrész helyébe a „pályázati kiírásról szóló
értesítést” szöveg, 8. § (6) bekezdésében az „Az (5) bekezdés szerint közzétett
pályázatnak” szövegrész helyébe az „A pályázati kiírásnak” szöveg, a 9. § (1)
bekezdésében az „a hulladék, mint energiaforrás, valamint a kapcsoltan termelt
villamos energia” szövegrész helyébe a „valamint a hulladék, mint energiaforrás”
szöveg, a 9. § (2) bekezdésében az „a hulladék, mint energiaforrás, valamint a
kapcsoltan termelt villamos energia” szövegrész helyébe a „valamint a hulladék,
mint energiaforrás” szöveg lép.
(3) A VET. II. Fejezet „A megújuló energiaforrásból és hulladékból nyert energiával
termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia
termelésének elısegítése” címében a „ , valamint a kapcsoltan termelt villamos
energia termelésének elısegítése” szövegrész helyébe a „termelésének elısegítése”
szöveg, III. Fejezet I. címében a „rendszerirányító feladatai” szövegrész helyébe a
„rendszerirányítás” szöveg lép.
(4) A VET. 16. §-ában az „üzemével, valamint a 9. § alapján átvételi kötelezettség alá
esı villamos energia befogadásával és továbbításával kapcsolatban különösen”
szövegrész helyébe az „üzemével kapcsolatban” szöveg, 16. § b) pontjában a
„mőködéséhez, valamint” szövegrész helyébe a „mőködéséhez, fejlesztéséhez,
valamint” szöveg, 16. § e) pontjában a „szabályzatokban” szövegrész helyébe a
„szabályzatban” szöveg, az „a 26. § (1) bekezdésében” szövegrész helyébe az „a 26.
§-ban és a 26/A. §-ban” szöveg, 16. § g) pontjában a „nyújtásához” szövegrész
helyébe a „biztosításához” szöveg, 16. § o) pontjában az „az üzemi szabályzatban”
szövegrész helyébe az „a villamosenergia-ellátási szabályzatokban” szöveg, 17. § (1)
bekezdésében az „Az átviteli rendszerirányító jogosult a magyar villamosenergiarendszert képviselni a nemzetközi szervezetekben, ennek keretében különösen”
szövegrész helyébe az „Az átviteli rendszerirányító” szöveg, 17. § (1) bekezdés a)
pontjában a „regionális vagy európai rendszerszinten” szövegrész helyébe a
„regionális szinten vagy az együttmőködı európai villamosenergia-rendszer szintjén”
szöveg, 17. § (2) bekezdésében az „a regionális vagy európai rendszerszinten”
szövegrész helyébe az „a regionális szinten vagy az együttmőködı európai
villamosenergia-rendszer szintjén” szöveg, 19. §-ában az „a 13. §-ban” szövegrész
helyébe az „a 16. §-ban” szöveg, 21. § (1) bekezdésében az „a 13. §-ban”
szövegrész helyébe az „a 16. §-ban” szöveg, az „egyértelmően megadott,
Magyarországon belüli” szövegrész helyébe az „egyértelmően megadott” szöveg,
22. §-ában az „A rendszerirányító” szövegrész helyébe az „Az átviteli rendszerirányító”
szöveg, a „költségeit” szövegrész helyébe az „indokolt költségeit” szöveg, a 23. §ában a „további feladatainak” szövegrész helyébe a „feladatainak” szöveg lép.
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(5) A VET. 24. § (1) bekezdés a) pontjában a „hatékonyan és a környezetvédelmi
követelmények figyelembevételével” szövegrész helyébe a „hatékonyan és
megbízhatóan, a környezetvédelmi követelmények, valamint az ellátásbiztonság
figyelembevételével” szöveg, 24. § (3) bekezdésében a „nem befolyásoló,
villamosenergia-ellátási szabályzatokban meghatározott elosztó hálózat” szövegrész
helyébe a „nem befolyásoló elosztó hálózat” szöveg, 27. § (5) bekezdésében a
„jogszabályban” szövegrész helyébe a „Hivatal határozatában” szöveg lép.
(6) A VET. 31. § b) pontjában az „az üzemi szabályzatban” szövegrész helyébe az „a
villamosenergia-ellátási szabályzatokban” szöveg, 31. § c) pontjában a „kétévente”
szövegrész helyébe az „évente” szöveg, 32. § (1) bekezdésében a „villamos energiát
és erımővi kapacitást” szövegrész helyébe a „villamos energiát” szöveg, a
„nyilvánosan, vagy a szervezett villamosenergia-piacon beszerezni.” szövegrész
helyébe a „nyilvánosan beszerezni.” szöveg, 33. §-ában a „további feladatainak”
helyébe a „feladatainak” szöveg lép.
(7) A VET. 36. § (1) bekezdés d) pontjában az „összekapcsolt villamosenergiarendszer” szövegrész helyébe az „együttmőködı villamosenergia-rendszer” szöveg,
36. § (2) bekezdésében a „szüneteltetheti, elıre fizetı mérı felszereléséhez kötheti”
szövegrész helyébe a „vagy szüneteltetheti” szöveg, a „szünetelésre, elıre fizetı
mérı felszereléséhez kötésre” szövegrész helyébe az „és szünetelésre” szöveg, 36. §
(2) bekezdés g) pontjában az „alkalmazandók.” szövegrész helyébe az
„alkalmazandók, vagy” szöveg, 36. § (8) bekezdésében az „átviteli és az elosztó”
szövegrész helyébe az „átviteli vagy elosztó” szöveg, a 37. § (1) bekezdésében az „a
villamos energia határon keresztül történı szállítása esetén alkalmazandó hálózati
hozzáférési feltételekrıl szóló, 2003. június 26-i 1228/2003/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1228/2003/EK rendelet) 7. cikkében” szövegrész
helyébe az „a 714/2009/EK rendelet 17. cikkében” szöveg, 37. § (2) bekezdésében az
„Az 1228/2003/EK rendelet 7. cikke” szövegrész helyébe az „A 714/2009/EK rendelet
17. cikk” szöveg lép.
(8) A VET. 40. § (1) bekezdésében a „módon és határidıre” szövegrész helyébe a
„módon” szöveg, 40. § (5) bekezdésében a „felhasználó részére” szövegrész helyébe
a „rendszerhasználó részére” szöveg, 40. § (7) bekezdésében az „elosztói
engedélyes” szövegrész helyébe az „elosztó vagy a közvilágításra kötelezett” szöveg,
a „köteles” szövegrész helyébe az „az elosztó köteles” szöveg, az „idıpontban”
szövegrész helyébe a „napon” szöveg, 41. § (1) bekezdésében a „kapcsolódásához”
szövegrész helyébe a „csatlakozásához” szöveg lép.
(9) A VET. 46. § (2) bekezdésében a „jogok” szövegrész helyébe a „jogok illetik”
szöveg, 47. § (10) bekezdésében a „A hálózati engedélyes” szövegrész helyébe az
„Az elosztó” szöveg, a „haladéktalanul” szövegrész helyébe a „24 órán belül” szöveg,
48. §-ban az „egyetemes szolgáltatót” szövegrész helyébe az „egyetemes
szolgáltatót e törvény szerinti feltételekkel” szöveg, 51. § (1) bekezdésében az
„ezáltal a felhasználók” szövegrész helyébe az „ezáltal az érintett egyetemes
szolgáltatásra jogosult felhasználók” szöveg, az „érintett felhasználók” szövegrész
helyébe az „érintett egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók” szöveg, 52. § (2)
bekezdésében a „gazdálkodó szervezet vezetıje” szövegrész helyébe a
„gazdálkodó szervezet” szöveg lép.
(10) A VET. 57. § (1) bekezdésében a „159. § s) pontja” szövegrész helyébe a „159. §
(5) bekezdés” szöveg, 57. § (2) bekezdésében az „a 143. § (5) és (6) bekezdésében”
szövegrész helyébe az „a 143/A. § (2) és (3) bekezdésében” szöveg, 58. § (1)
bekezdésében a „szerint” szövegrész helyébe a „szerint írásban” szöveg, 59. § (4)
bekezdés a) pontjában az „és” szövegrész helyébe a „vagy” szöveg, 59. § (7)
bekezdésében a „6 hónapon” szövegrész helyébe a „3 hónapon” szöveg, 61. § (1)
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bekezdésében az „útján” szövegrész helyébe az „útján, valamint a szervezett
villamosenergia-piacon írásban” szöveg, 62. § (1) bekezdésében az „az egyetemes
szolgáltatóval vagy a kereskedıvel” szövegrész helyébe az „a villamosenergiakereskedıvel” szöveg, 62. § (1) bekezdés f) pontjában a „szerzıdés
megszüntetésének” szövegrész helyébe a „szerzıdés meghosszabbításának,
megszüntetésének” szöveg, 62. § (2) bekezdés b) pontjában a „közzétenni,”
szövegrész helyébe a „közzétenni, és” szöveg, 62. § (3) bekezdésében az „a 143. §
(5) és (6) bekezdésében” szövegrész helyébe az „a 143/A. § (2)–(3) bekezdésében”
szöveg, 62. § (7) bekezdésében a „6 hónapon” szövegrész helyébe a „3 hónapon”
szöveg, 64. § (1) bekezdésében az „Az egyetemes szolgáltatásra jogosult,”
szövegrész helyébe az „A” szöveg, 64. § (6) bekezdésében az „aki a (2) és”
szövegrész helyébe az „aki a (3) és” szöveg, 64. § (7) bekezdésében a
„felszerelésének költségei” szövegrész helyébe a „felszerelésének és a
fogyasztásmérı bekötéséhez szükséges mérıhely-átalakítás költsége” szöveg, 64. §
(8) bekezdésében a „védendı fogyasztó” szövegrészek helyébe a „szociálisan
rászoruló fogyasztó” szöveg, 65. § (5) bekezdésében az „a 64. § (2) bekezdésére,”
szövegrész helyébe az „a 64. § (3)” szöveg, az „a (4)–(5) bekezdés” szövegrész
helyébe az „a (2), (4)–(5) bekezdés” szöveg, 65. § (6) bekezdésében az „orvosi
szakvéleménnyel igazolhatóan” szövegrész helyébe a „szakorvosi véleményen
alapuló, a Vhr. szerinti igazolás alapján” szöveg, 67. § b) pontjában az „a
villamosenergia-kereskedelemre,”
szövegrész
helyébe
„a
villamosenergiakereskedelemre, az elszámolási-mérési adatok győjtésének, feldolgozásának és
szolgáltatásának minimális tartalmi elemeire,” szöveg, 72. § (3) bekezdésében az „A
felhasználókkal” szövegrész helyébe az „A (4a) bekezdésben foglaltak szerinti
eltéréssel a felhasználókkal” szöveg, az „egyébként a felhasználók lényeges jogos
érdekeit sérti.” szövegrész helyébe a „lényeges jogos érdeket sért.” szöveg, 72. § (5)
bekezdésében a „megfelel a jogszabályokban,” szövegrész helyébe a „megfelel az
e törvényben és a felhatalmazása alapján kiadott jogszabályokban,” szöveg, 73. §
(2) bekezdésében a „szerzıdést és” szövegrész helyébe a „szerzıdést vagy” szöveg,
73. § (2) bekezdés a) pontjában az „a 143. § (4)–(6) bekezdésében,” szövegrész
helyébe a „143/A. § (2)–(3) bekezdésében,” szöveg, 73. § (5) bekezdésében az „a
szerzıdés felmondására.” Szövegrész helyébe az „a szerzıdést a 62. § (4) bekezdése
szerint felmondani.” szöveg, 73. § (6) bekezdésében a „szerzıdést.” szövegrész
helyébe a „szerzıdést a 62. § (4) bekezdése szerint.” szöveg, a 74. § (1)
bekezdésében a „teljesítıképességő” szövegrészek helyébe a „névleges
teljesítıképességő” szöveg, a „teljesítményének” szövegrész helyébe a „névleges
teljesítıképességének” szöveg, 79. §-ában a „törvény alapján” szövegrész helyébe a
„törvény (a továbbiakban: Get.) alapján” szöveg, 80. § (1) bekezdésében a
„teljesítıképességő” szövegrész helyébe a „névleges teljesítıképesség” szöveg, 80. §
(3) és (4) bekezdésében a „teljesítıképességő” szövegrészek helyébe a „névleges
teljesítıképességő” szöveg lép.
(11) A VET. „50 MW, és ezt meghaladó teljesítıképességő erımő létesítésére
vonatkozó engedély” alcímében a „teljesítıképességő” szövegrész helyébe a
„névleges teljesítıképességő” szöveg lép.
(12) A VET. 81. § (1) bekezdésében a „teljesítıképességő” szövegrész helyébe a
„névleges teljesítıképességő” szöveg, a „birtokában” szövegrész helyébe a „közlését
követıen” szöveg és 81. § (3) bekezdésében a „két évre” szövegrész helyébe a
„három évre” szöveg lép.
(13) A VET. „Az erımő bıvítésére, teljesítıképességének növelésére, valamint a
villamosenergia-termelés megszüntetésére vonatkozó engedély” alcímében a
„teljesítıképességének” szövegrész helyébe a „névleges teljesítıképességének”, a
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„valamint a villamosenergia-termelés” szövegrész helyébe a „villamosenergiatermelés szüneteltetésére, valamint” szöveg lép.
(14) A VET. 82. § (1) bekezdésében a „teljesítıképességének” szövegrész helyébe a
„névleges teljesítıképességének” szöveg, a „megszüntetésére” szövegrész helyébe a
„szüneteltetésére, megszüntetésére” szöveg, 82. § (2) bekezdésében a
„teljesítıképességének” szövegrész helyébe a „névleges teljesítıképességének”
szöveg, a „teljesítıképesség” szövegrészek helyébe a „névleges teljesítıképesség”
és az „50 MW-os teljesítıképességet,” szövegrész helyébe az „50 MW-ot” szöveg lép.
(15) A VET. „50 MW és ezt meghaladó teljesítıképességő erımőre vonatkozó
mőködési engedély” alcímében a „teljesítıképességő” szövegrész helyébe a
„névleges teljesítıképességő” szöveg lép.
(16) A VET. 83. § (1) bekezdésében az „A termelı” szövegrész helyébe az „A termelıi
engedélyes” szöveg, a „termelni, felhasználni” szövegrész helyébe a „termelni”
szöveg, 85. § (4) bekezdésében az „az egyszerősített engedélyben” szövegrész
helyébe az „a magánvezeték létesítési engedélyben” szöveg, a „159. § n)
pontjában,” szövegrész helyébe
a „159. § (1) bekezdés 9. pontjában,” szöveg, 86. § (4) bekezdésében az „átviteli
rendszerirányítónak.” Szövegrész helyébe az „átviteli rendszerirányítónak és a
csatlakozás biztosítására jogosult elosztónak.” szöveg, 86. § (5) bekezdésében a „159.
§ n) pontjában,” szövegrész helyébe a „159. § (1) bekezdés 9. pontjában,” szöveg, a
86. § (5) bekezdés b) pontjában az „üzemeltetıje” szövegrész helyébe az
„engedélyese” szöveg, 88. § (3) bekezdésében a „valamint” szövegrész helyébe a
„valamint a feltételek fennállását hitelt érdemlıen igazolja, és a Magyar Köztársaság
területén irodát tart fenn, amelynek elérhetıségét a Hivatal részére folyamatosan
biztosítja.” szöveg, 89. § (2) bekezdésében a „jogi személyiséggel rendelkezı
gazdasági társaság” szövegrész helyébe a „részvénytársaság” szöveg, 89. § (3)
bekezdés d) pontjában az „a szétválasztásra vonatkozó jelen törvényben”
szövegrész helyébe az „az 55. § (5) bekezdésében” szöveg, 92. § (1) bekezdésében
az „elızetes jóváhagyó határozata” szövegrész helyébe a „hozzájáruló határozata
is” szöveg, a „bejegyzésre irányuló” szövegrész helyébe a „bejegyzésre
(változásbejegyzésére) irányuló” szöveg, 92. § (3) bekezdésében az „elızetes
jóváhagyó” szövegrész helyébe a „hozzájáruló” szöveg, 92. § (4) bekezdésében az
„uralmi szerzıdést érvényesen nem lehet kötni, és” szövegrész helyébe a „uralmi
szerzıdés nem köthetı, és az ilyen szerzıdés semmis, továbbá” szöveg, 93. § (3)
bekezdésében az „Az (1)–(2) bekezdésében” szövegrész helyébe az „Az (1)–(2a)
bekezdésében” szöveg, a „földgázellátásról szóló törvény” szövegrész helyébe a
„Get.” szöveg, 93. § (4) bekezdésében az „Az (2) bekezdés” szövegrész helyébe az
„Az (1) bekezdés szerinti bejelentés nem alkalmazandó a közvetlen vezeték és
magánvezeték engedélyesére, továbbá a (2) bekezdés” szöveg, 93. § (4) bekezdés
c) pontjában az „esetében.” szövegrész helyébe az „esetében vagy” szöveg, 95. §
(2) bekezdésében a „megtagadhatja,” szövegrész helyébe a „megtagadja,”
szöveg, 96. § (1) bekezdésében az „az 1228/2003/EK tanácsi” szövegrészek helyébe
az „a 714/2009/EK” szöveg, az „iránymutatásokban,” szövegrész helyébe az
„általános hatályú közvetlenül alkalmazandó uniós jogi aktusban, uniós jogi
rendelkezésben,
az
Ügynökség
az
Energiaszabályozók
Együttmőködési
Ügynökségérıl szóló, 2009. július 13-i 713/2009/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet (a továbbiakban: 713/2009/EK rendelet) alapján kiadott kötelezı erejő
határozatában,” szöveg, az „üzletszabályzatokban, illetıleg” szövegrész helyébe az
„üzletszabályzatában, vagy” szöveg, 96. § (2) bekezdésében a „nem
engedélyköteles magánvezetéken” szövegrész helyébe a „2011. július 1-je elıtt
létesített nem engedélyköteles magánvezetéken és a 39. § (1) bekezdés b) és c)
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pontjában meghatározott célokból egy épületen belül létesített magánvezetéken”
szöveg lép.
(17) A VET. 131. § (1) bekezdésében az „A beruházó” szövegrész helyébe az „Az
építtetı” szöveg, 131. § (2) bekezdésében az „a beruházó” szövegrész helyébe az
„az építtetı” szöveg, 132. § (1) bekezdésében a „beruházó vagy a termelıi vezeték
engedélyese” szövegrész helyébe az „az építtetı vagy a termelıi vezeték
engedélyese” szöveg, a „vezetékjogot” szövegrész helyébe az „elımunkálati- és
vezetékjogot” szöveg, az „A beruházó” szövegrész helyébe az „Az építtetı” szöveg,
az „a vezetékjogi engedély alapján a 122. § (2) bekezdésében,” szövegrész helyébe
az „az elımunkálati jog alapján a 122. § (2) bekezdésében és vezetékjogi engedély
alapján” szöveg, 132. § (2) bekezdésében az „A beruházó,” szövegrész helyébe az
„Az (1) bekezdésben említett vezetékek kivételével az építtetı,” szöveg, 137. §-ában
az „és a célvezeték” szövegrész helyébe az „és a csatlakozó berendezés” szöveg,
141. § (8) bekezdésében a „jogszabály megsértésével” szövegrész helyébe a
„hatósági árat megállapító Hivatali határozat vagy jogszabály megsértésével”
szöveg, 141. § (9) bekezdésében a „142. § (11) bekezdése, illetve 143. § (3)
bekezdése” szövegrész helyébe a „142/B. § (1) bekezdése és 143. § (6) bekezdése”
szöveg, a „143. § (1) bekezdése” szövegrész helyébe a „143. § (3)–(3a) bekezdése”
szöveg, 143. § (2) bekezdésében a „hatékonyan mőködı” szövegrész helyébe a
„villamosenergia-piaci árak, továbbá a hatékonyan mőködı” szöveg, az „és
összehasonlító” szövegrész helyébe a „valamint összehasonlító” szöveg lép.
(18) A VET. 147. § (3) bekezdésében az „az átviteli rendszerirányító bevételének,”
szövegrész helyébe az „az átviteli rendszerirányító bevételének, és az általános
forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 71. § (1) bekezdés c) pontja szerint
nem tartoznak bele az általános forgalmi adó alapjába” szöveg, 147. § (4)
bekezdésében az „az erımő” szövegrész helyébe az „a termelıi engedélyes”
szöveg, 150. § (1) bekezdésében az „– és azzal” szövegrész helyébe az „elıírt ideig
megırizni, továbbá abban – és azzal” szöveg, 151. § (2) bekezdésében az „Az
adatkezelı” szövegrész helyébe az „A hálózati engedélyes, a felhasználónak
közvetlenül értékesítı termelıi engedélyes, a villamosenergia-kereskedı és a
megfelelési ellenır (a továbbiakban együtt: adatkezelı) ” szöveg, 151. § (2)–(4)
bekezdésében az „(1) bekezdésben” szövegrész helyébe az „(1)–(1b) bekezdésben”
szöveg, 151. § (5) bekezdésében a „pontjaiban” szövegrész helyébe az „és f)–h)
pontjában” szöveg, a „valamint e) pontja” szövegrész helyébe a „valamint e)–h)
pontja” szöveg, 163. § (2) bekezdésében az „évente” szövegrész helyébe az „a két
hatóság együttmőködését érintı jogszabályváltozás esetén, de legalább évente”
szöveg, 164. § (2) bekezdésében az „energetikai szabályozó szervezetektıl”
szövegrész helyébe a „szabályozó hatóságoktól” szöveg, a „szabályozó
szervezeteknek” szövegrész helyébe a „szabályozó hatóságoknak” szöveg, 164. § (3)
bekezdésében az „Európai Bizottságnak, vagy” szövegrész helyébe az „Európai
Bizottságnak, az Ügynökségnek vagy” szöveg, 166. § (1) bekezdésében az
„elnökhelyettesét” szövegrész helyébe az „elnökhelyetteseit” szöveg, a „hat év.”
szövegrész
helyébe a „hat év, ami egy alkalommal azonos idıtartamra meghosszabbítható.”
szöveg, az „az elnökhelyettes megbízatásának megszőnése” szövegrész helyébe az
„elnökhelyettesek kinevezése idıtartamának lejárta vagy megbízatása egyéb okból
történı megszőnése” szöveg, 166. § (2) bekezdésében az „elnökhelyettes”
szövegrész helyébe az „elnökhelyettesek” szöveg, 166. § (3)–(4) bekezdésében az
„elnökhelyettesének” szövegrész helyébe az „elnökhelyetteseinek” szöveg, 166. § (5)
bekezdésében az „elnökhelyettese” szövegrész helyébe az „elnökhelyettesei”
szöveg, 166. § (7) bekezdés b) pontjában a „köztisztviselıi” szövegrész helyébe a
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„kormánytisztviselıi” szöveg, 167. § (1) bekezdésében a „köztisztviselıje a
köztisztviselık” szövegrész helyébe a „kormánytisztviselıje a kormánytisztviselık”
szöveg, a „Ktv.” szövegrész helyébe a „Kjtv.” szöveg, a 167. § (2)–(4) bekezdésében a
„köztisztviselıje” szövegrészek helyébe a „kormánytisztviselıje” szöveg, a 167. § (5)
bekezdésében a „köztisztviselıire a Ktv.” szövegrész helyébe a „kormánytisztviselıire
a Kjtv.” szöveg, a „Ktv. 30/A. §” szövegrész helyébe a „Kjtv. 14. §” szöveg, a „Ktv. 44.
§” szövegrész helyébe a „Kjtv. 19. §” szöveg, a „köztisztviselı” szövegrészek helyébe
a „kormánytisztviselı” szöveg, 168. § (10) bekezdésében a „döntés kivételével”
szövegrész helyébe a „döntés, valamint a tanúsítási eljárás eredményeképpen
hozott és a rendszerhasználati vagy csatlakozási díjakat megállapító határozat
kivételével” szöveg, 168. § (17) bekezdésében a „felhasználói megkeresések
esetében” szövegrész helyébe a „panaszok és közérdekő bejelentések esetében”
szöveg, 169. § (7) bekezdésében a „Hivatal hivatalos lapjában” szövegrész helyébe
a „Hivatalos Értesítıben” szöveg, 171. § (1) bekezdésében a „2013. január 1-jétıl”
szövegrész helyébe a „2015. január 1-jétıl” szöveg, 172. § (1) bekezdésében a „tíz
évvel” szövegrész helyébe a „legalább tíz évvel” szöveg, 173. § (1) bekezdésében
„tíz éven belül” szövegrész helyébe a „legalább tíz éven belül” szöveg, a „sör”
szövegrész helyébe a „sor” szöveg lép.
(19) A VET. 170. § (1) bekezdés 33. pontjában a „háztartási kiserımővek
nyilvántartásával” szövegrész helyébe a „háztartási kiserımővek hálózatra
csatlakoztatásával,
hálózathasználatával,
elszámolásával,
valamint
nyilvántartásával” szöveg, 170. § (2) bekezdés 4. pontjában a „teljesítıképességő”
szövegrész helyébe a „névleges teljesítıképességő” szöveg, 170. § (2) bekezdés 7.
pontjában az „és a rendszerhasználók villamosenergia-ipari” szövegrész helyébe az
„e törvény szerinti engedélyköteles” szöveg, 170. § (2) bekezdés 15. pontjában az „az
egyetemes szolgáltató” szövegrész helyébe az „a villamosenergia-kereskedı”
szöveg lép.
(20) A VET. 7. § (2) bekezdésében az „a Hivatal által – az átviteli rendszer
rendszerirányító közremőködésével – külön jogszabályban” szövegrész helyébe az „a
szélerımő kapacitás létesítésére irányuló pályázati kiírás feltételeirıl, a pályázat
minimális tartalmi követelményeirıl, valamint a pályázati eljárás szabályairól szóló
miniszteri rendeletben” szöveg, 171. § (14) bekezdésében az „az egyes
idıszakonként a bányavállalkozó széntermeléssel összefüggı indokolt folyó
költségének és ráfordításának és a szén értékesítésébıl, illetve felhasználásából
származó bevételét meghaladó részének figyelembevételével – a Tanács szénipar
részére nyújtott állami támogatásról szóló 2002. július 23-i 1407/2002/EK tanácsi
rendelettel” szövegrész helyébe a „– a versenyképtelen szénbányák bezárását
elısegítı állami támogatásról szóló, 2010. december 10-i 2010/787/EU európai
tanácsi határozattal” szöveg lép.
(21) A VET. 10. § (1) bekezdés c) pontjában a „mennyiségének” szövegrész helyébe
az „az átvételi árhoz tartozó maximális mennyiségének” szöveg, a
„megállapításakor” szövegrész helyébe az „elıíráskor” szöveg, az „átlagos”
szövegrész helyébe az „indokolt” szöveg, a „villamosenergia-rendszer mőködésére”
szövegrész helyébe a „villamosenergia-rendszer szabályozhatóságára, mőködésére”
szöveg, 10. § (1) bekezdés e) pontjában a „c) pont alapján meghatározott”
szövegrész helyébe a „c) ponttal összhangban elıírt” szöveg, 10. § (2) bekezdés c)
pontjában az „az erdırıl és az erdı védelmérıl szóló 1996. évi LIV. törvény”
szövegrész helyébe az „az erdırıl, az erdı védelmérıl és az erdıgazdálkodásról
szóló törvény” szöveg, a „bármely, vagy” szövegrész helyébe a „faválaszték vagy”
szöveg lép.
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(22) A VET. 171. § (13) bekezdésében a „2010.” szövegrész helyébe „2018.” szöveg
lép.
(23) A VET. 171. § (5) bekezdésében a „ha a távhıszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII.
törvény 57. § (2)–(3) bekezdésében” szövegrész helyébe a „ha a távhıszolgáltatásról
szóló 2005. évi XVIII. törvénynek a 2011. március 1-jén hatályban lévı 57. § (2)–(3)
bekezdésében” szöveg, 171. § (5a) bekezdésében a „2012. december 31-ig”
szövegrész helyébe a „2011. június 30-ig” szöveg lép.
126. § (1) Hatályát veszti a VET. 3. § 3. pontja, 3. § 37. pontja, 3. § 64. pontja, 6. § (2)–
(3) bekezdése, 7. § (3) bekezdése, 10. § (1) bekezdés a) pontjában a „ , valamint
egyéb elsıdleges energiaforrás felhasználásával kapcsoltan termelt villamos
energia” szövegrész, 10. § (1) bekezdés d) pontja, 10. § (2) bekezdés a) és b) pontja,
11. § (3) bekezdésében az „a kapcsoltan termelt hı felhasználási céljától függıen
és” szövegrész, 12. § (2) bekezdésében a „kapcsoltan villamos energiát termelı az
általa termelt hıt nem, illetve nem a külön jogszabályban meghatározott módon
hasznosítja vagy” szövegrész, 16. § k) és l) pontja, a 27. § (4) bekezdés utolsó
mondata, 59. § (8) bekezdése, 61. § (2) bekezdése, 62. § (2) bekezdés a) pontja, 62.
§ (5)–(6) bekezdése, 67. § b) pontjában az „és a szervezett villamosenergia-piac
mőködtetésére” szövegrész, 69. §-ában a „technikai” szövegrész és „közös”
szövegrész, 70. § (5) bekezdése, 70. § (6) bekezdésében a „jogszabályi” és az „egyes
felhasználókkal szemben” szövegrész, 74. § (1) bekezdés a) pontjában a
„szüneteltetése” szövegrész, 74. § (2) bekezdése, 85. § (1) bekezdése, 85. § (3)
bekezdése, 86. § (1) bekezdése, 86. § (5) bekezdésében az „az azon ellátott vételezı
kérelmére, az e bekezdés c) pontja szerinti esetben hivatalból magánvezetékké,
illetve” szövegrész, 86. § (5) bekezdés c) pontja, 88. § (3) bekezdés a) és b) pontja,
88. § (3) bekezdés d) pontja, 88. § (4) bekezdése, 90. § (2) bekezdésében az „a 178.
§ (1) bekezdés c) pontjában és (7) bekezdésében meghatározott kérelmezınek,
valamint” szövegrész, 92. § (3) bekezdésében a „ , továbbá a (2) bekezdés szerinti
korlátozás nem alkalmazandó a következı esetekben: ” szövegrész, 106. §-a, 125. §
(2) bekezdése, 126. § (2) bekezdése, 128. § (2) bekezdés utolsó mondata, 131. § (3)
bekezdése, 132. § (2) bekezdésében az „az (1) bekezdésben nem említett termelıi
vezeték,” szövegrész, 140. § (4) bekezdése, 141. § (1)–(2) bekezdése, 143/A. § (3)
bekezdésében a „– a 62. § (2) bekezdésének c) pontja szerint értesítésen túlmenıen
–” szövegrész, 151. § (1) bekezdésében az „(a továbbiakban együtt: adatkezelı) a
jelen törvény szerint” szövegrész, 170. § (1) bekezdés 29. pontjában az „a kapcsoltan,
illetve” szövegrész, a „kapcsoltan vagy” szövegrész és a „továbbá a kapcsoltan
termelt villamos energia esetén a villamos energia hasznosításának módját,”
szövegrész, 171. § (7) bekezdése, 178. § (1), (4) és (5) bekezdése, 178. § (7)
bekezdése, 181. § (3) és (4) bekezdése, 183. §-a.”
(2) Hatályát veszti a VET. 170. § (1) bekezdés 25. pontjában a „közérdekő”
szövegrész, a „körét és a” szövegrész, 170. § (2) bekezdés 3. pontja, 170. § (2)
bekezdés 14. pontja, 170. § (2) bekezdés 19. pont d) alpontja.
(3) Hatályát veszti a VET. 171. § (2) bekezdésében az „és a (3)–(4) bekezdés szerint
meghatározott” szövegrész, 171. § (3) és (4) bekezdése.
(4) Hatályát veszti a VET. 171. § (5)–(5c) és (5e) bekezdése.
(5) Hatályát veszti a VET. 171. § (5d) bekezdése.

…
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5. Záró rendelkezések
236. § (1) E törvény – a (2)–(11) bekezdésben foglaltak kivételével – a kihirdetését
követı ötödik napon lép hatályba.
(2) E törvény 21. §-a, 22. § (7)–(8), (11), (18) és (20) bekezdése, 79. §-a, 82. § (3)
bekezdése, 83–84. § (1) bekezdése, 85–87. §-a, 102. §-a, 108. § (1) bekezdése, 112. §
(3) bekezdése, 114. § (1)–(5) bekezdése, 114. § (7)–(16) bekezdése, 123. § (1)
bekezdése, 125. § (19) bekezdése, 126. § (2) bekezdése, 225–227. §-a, 240. §-a,
továbbá 128. § (1) és (3) bekezdése, 129. § (14), (15) és (20) bekezdése, 130. §-a, 192.
§-a, 200. § (1), (4) és (5) bekezdése, 202. § (1) bekezdése, 203. §-a, 205–206. § (1)
bekezdés, 206. § (3) és (4) bekezdése, 209. §-a, 211. §-a, 215. §-a és 223. § (1)–(6) és
(8)–(21) bekezdése 2011. április 15-én lép hatályba.
(3) E törvény 1–16. §-a és 18. §-a és 20. §-a 2011. június 25-én lép hatályba.
(4) E törvény 22. § (1)–(6), (9)–(10), (12)–(17), (19) és (21) bekezdése, 23–26. §-a, 29. §
(2) bekezdése, 32–61. §-a, 62. § (2) bekezdése, 63–73. §-a, 75–78. §-a, 80–82. § (2)
bekezdése, 84. § (2) bekezdése, 88–101. § (2) bekezdése, 103–107. §-a, 109–112. § (2)
bekezdése, 112. § (4) és (5) bekezdése, 113. §-a, 116. §-a, 117. § (1) bekezdése, 118–
122. §-a, 123. § (2) bekezdése, 124–125. § (18) bekezdése, 126. § (1) bekezdése,
továbbá 127. §-a, 128. § (2) és (4) bekezdése, 129. § (1)–(13), (16)–(19) és (21)–(23)
bekezdése, 131–187. § (2) bekezdése, 188–191. §-a, 193–199. §-a, 200. § (2)–(3)
bekezdése, 201. §-a, 204. §-a, 207–208. §-a, 210. §-a, 212. §-a, 214. §-a, valamint 216–
219. § (13) bekezdése, 220. §-a és 223. § (7) bekezdése 2011. július 1-jén lép hatályba.
(5) E törvény 74. §-a, 101. § (3) bekezdése és 126. § (4) bekezdése 2012. január 1-jén
lép hatályba.
(6) E törvény 108. § (2) bekezdése, 202. § (2) bekezdése, 237. § (1)–(2) bekezdése, és
239. §-a 2013. március 3-án lép hatályba.
(7) E törvény 27–29. § (1) bekezdése, 30–31. §-a, 114. § (6) bekezdése, 125. § (21)
bekezdése, 126. § (3) bekezdése, 237. § (3) bekezdése az Európai Bizottság
jóváhagyó határozatának meghozatalát követı 10. munkanapon lép hatályba,
amely naptári napot a nemzeti fejlesztési miniszter a Magyar Közlönyben közzétett
egyedi határozatával állapítja meg.
(8) E törvény 238. §-a 2016. július 1-jén lép hatályba.
(9) E törvény 62. § (1) bekezdése 2015. január 1-jén lép hatályba.
…
237. § (1) A VET. 168. § (4) bekezdése a következı h) ponttal egészül ki:
[A Hivatal eljárása során az ügyintézés határideje]
„h) a harmadik országokkal kapcsolatos 160/A. § szerinti tanúsítási eljárásban a
határozat meghozatalára és azzal
egyidejőleg az eljárás felfüggesztésére 4 hónap, az eljárás felfüggesztésére és a
határozat közzétételére vagy
módosítására az Európai Bizottság véleményének kézhezvételét vagy az Európai
Bizottság 2009/72/EK rendelet
11. cikk (6) bekezdése szerinti eljárási határidejének lejártát követı 2 hónap.”
(2) A VET. 95. § (2a) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
„(2a) A Hivatal megtagadja a 93. § (5) és (6) bekezdésében meghatározott
jogügylet jóváhagyását, ha a tanúsítási eljárásban azt állapította meg, hogy a
jogügylet végrehajtása eredményeként az átviteli rendszerirányító nem felelne meg
a rá vonatkozó szétválasztási szabályoknak, vagy azt, hogy a jogügylet meg
valósítása veszélyeztetné az ország vagy az Európai Unió más tagállam
energiaellátásának biztonságát.”
(3) Hatályát veszti a VET. 159. § (3) bekezdés 7. pontja.
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…
240. § (1) E törvény
…
b) 2. alcíme
ba) a villamos energia belsı piacára vonatkozó közös szabályokról és a 2003/54/EK
irányelv hatályon kívül helyezésérıl szóló 2009. július 13-i 2009/72/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelvnek,
bb) a megújuló energiaforrásból elıállított energia támogatásáról, valamint a
2001/77/EK és a 2003/30/EK irányelv módosításáról és azt követı hatályon kívül
helyezésérıl szóló 2009. április 23-i 2009/28/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelvnek, és
bc) a hasznos hıigényen alapuló kapcsolt energiatermelés belsı energiapiacon
való támogatásáról és a 92/42/EGK irányelv módosításáról szóló 2004. február 11-i
2004/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikk b)–d) pontjának,
...
való megfelelést szolgálja.
(2) E törvény
a) 2. alcíme
aa) a villamos energia határokon keresztül történı kereskedelme esetén
alkalmazandó hálózati hozzáférési feltételekrıl és az 1228/2003/EK rendelet hatályon
kívül helyezésérıl szóló, 2009. július 13-i 714/2009/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet,
ab) az Energiaszabályozók Együttmőködési Ügynökségérıl szóló, 2009. július 13-i
713/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet,
ac) az Európai Unión belüli energiaipari infrastruktúrát érintı beruházási projekteknek
a Bizottság részére való bejelentésérıl és a 736/96/EK rendelet hatályon kívül
helyezésérıl szóló 2010. június 24-i, 617/2010/EU, Euratom európai tanácsi rendelet,
ad) az Európai Unión belüli energiaipari infrastruktúrát érintı beruházási projekteknek
a Bizottság részére való bejelentésérıl szóló 617/2010/EU, Euratom tanácsi rendelet
végrehajtásáról szóló 2010. szeptember 21-i, 833/2010/EU, Euratom európai bizottsági
rendelet és
ae) az átvitelirendszer-üzemeltetık közötti ellentételezések mechanizmusára és az
átviteli díjak szabályozásának közös elveire vonatkozó iránymutatás megállapításáról
szóló 2010. szeptember 23-i, 838/2010/EU európai bizottsági rendelet,
…
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

Dr. Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

Kövér László s. k.,
az Országgyőlés elnöke
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