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Az ELMŐ Hálózati Kft. 805/2006. számú határozattal kiadott
villamos energia elosztói mőködési engedélyének 3 számú
módosítása.

A Magyar Energia Hivatal (1081 Budapest, Köztársaság tér 7. továbbiakban:
Hivatal) a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (továbbiakban:
VET) 91. § (2) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva a fenti ügyszámon
hivatalból lefolytatott közigazgatási hatósági eljárás keretében meghozta az
alábbi
HATÁROZATOT:
A Hivatal az ELMŐ Hálózati Korlátolt Felelısségő Társaság (továbbiakban:
Engedélyes, ELMŐ Hálózati Kft.) részére 805/2006. számú határozatával kiadott
VILLAMOS ENERGIA ELOSZTÓI MŐKÖDÉSI ENGEDÉLYT
többször módosított
(továbbiakban: Engedély) az alábbiak szerint módosítja.
1.

Az Engedély „I.1. Fogalom meghatározások” pontjában foglalt
szövegezés helyébe e határozat kiadásával egyidejőleg az alábbi
szövegezés lép:
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„Fogalom meghatározások
A jelen Engedélyben használt fogalmakon a villamos energiáról szóló
2007. évi LXXXVI. törvény (továbbiakban: VET), a VET egyes
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
273/2007. (X. 19.)
Kormányrendeletben (továbbiakban: Vhr), és a VET felhatalmazása
alapján kiadott további jogszabályokban meghatározottakat, továbbá a
nagybetővel használt fogalmakon az Engedélyben meghatározott alábbi
fogalmakat kell érteni:
a)

Alapvetı eszközök, VET 94. § (1):
1. Az elosztó hálózat (VET 3. § 9. és 41. pont), valamint a
rendszer-és üzemirányítási, mérés-elszámolási és informatikai
eszközök azon elemei, amelyek az Érvényességi Idı
kezdetekor az Engedélyes tulajdonában vannak, és/vagy
amelyek azt követıen a tulajdonába kerülnek.
2. Minden egyéb olyan vagyontárgy, jogosultság, berendezés,
továbbá más fizikai és szellemi tulajdon (pl: szellemi
tulajdonjog, szoftver), amely az Érvényességi Idı alatt az
Engedélyes tulajdonában van, és/vagy amely azt követıen a
tulajdonába kerül.
3. Minden olyan nem az Engedélyes tulajdonában lévı elosztó
hálózati elem, rendszer-és üzemirányítási, mérés-elszámolási
és informatikai eszköz, amelynek üzemeltetésérıl két, vagy
többoldalú szerzıdéses megállapodás alapján az Engedélyes
jogosult és köteles gondoskodni, illetve olyan nem az
Engedélyes tulajdonában lévı vagyontárgyak, jogosultságok
és berendezések, amelyek használatára az elosztóhálózat
üzemeltetése során és érdekében két, vagy többoldalú
szerzıdéses megállapodás alapján kerül sor.

b)

Átviteli Hálózat Üzemét Befolyásoló Elosztó Hálózati Eszközök
(ÁHBE): Mindazon elosztó hálózati elemek összessége, a jelen
engedély 3. számú melléklete szerint felsorolva, amelyek
megfelelnek az alábbi feltételeknek:
1)

Az országhatárt keresztezı 132 kV-os távvezetékek.

2)

A 132 kV-os elosztóhálózat azon elemei, amelyeknek az
egyszeres kiesése - az átviteli hálózat vagy az engedélyes
erımővek betáplálásának (blokk vagy generátor) egyszeres
hiányállapota mellett és hatására, normál kapcsolási
állapotból kiindulva – a 132 kV-os hálózaton és/vagy az
átviteli hálózaton vezeték túlterhelést (termikus terhelhetıség
túllépését) vagy szabványtalan feszültséget idézhet elı.

c)

Belsı Kiválasztási Szabályzat: a VET 24. § (2)-ik bekezdése
szerinti belsı kiválasztási és megbízási szabályzat.

d)

Elosztóhálózat
Használó:
aki
az
Engedélyes
és
a
rendszerhasználó (VET 3. § 50.) között létrejött elosztó hálózati
csatlakozási, és/vagy használati szerzıdés alapján, az elosztó
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hálózatot villamos energia vételezésére, betáplálására, vagy
továbbítására közvetlen, vagy közvetett csatlakozással igénybe
veszi.
e)

Elosztói Szolgáltatás: a VET 3. § 8. pontjában meghatározott
tevékenységet, valamint az annak végzéséhez szükséges egyéb,
az üzemvitel, az üzemirányítás és az ügyfélszolgálat tárgykörébe
tartozó és az 1. számú mellékletben felsorolt tevékenységeket
jelenti.

f)

Engedélyköteles Tevékenység: a VET 74. § (1) d) pontjában
meghatározott a villamos energia elosztás tevékenysége.

g)

Érvényességi Idı: a jelen Engedély III.1. pontjában meghatározott
idıtartam ameddig az Engedély érvényben van.

h)

Fogyasztói Érdekképviseleti Szervezet: bármely olyan szervezet,
amely a fogyasztóvédelemrıl szóló 1997. évi CLV. törvény 2. § h)
pontja alapján a fogyasztók érdekeit képviseli.

i)

Illetékességi Terület: A jelen Engedély 2. számú mellékletében
meghatározott közigazgatási terület.

j)

Mérési Adatgyőjtı Rendszerek: a VET 42. §-ában hivatkozott,
elszámolási méréshez szükséges mérési adatgyőjtı rendszerek.

k)

Távközlési Rendszer: a VET 42.§-a szerinti rendszer(ek), illetve
annak egyes elemei ideértve különösen azon átvitel-technikai
rendszereket,
kapcsoló
berendezéseket,
távközlı
végberendezéseket továbbá más erıforrásokat, amelyek jelek
továbbítását teszik lehetıvé meghatározott végpontok között
vezetéken, rádión, optikai vagy elektromágneses közeg
felhasználásával.

l)

Transzferár: az integrált villamosenergia-ipari vállalkozás tagja –
Kapcsolt Vállalkozás – által az Engedélyes részére nyújtott
egységnyi szolgáltatás ellenértéke.

m)

Területileg Illetékes Elosztó: azt a VET 3. § 22. pontja szerinti
elosztó hálózati engedélyest jelenti, aki az adott közigazgatási
területen a VET 74. § (1) d) pontjában meghatározott érvényes a
villamos energia elosztására jogosító mőködési engedéllyel
rendelkezik.

n)

Ügyfélkapcsolati Tevékenység: a jelen Engedély 1. számú
mellékletének 4. pontjában az „Elosztói kapcsolatok” címszó alatt
felsorolt tevékenységekhez tartozó döntési és irányítási
tevékenységek, továbbá írásban, telefonon, elektronikusan és az
ügyfélszolgálati irodákban személyes ügyintézés formájában
végzett végrehajtási tevékenységek összessége.

A jelen Engedélyben használt fogalmak I.1. pont szerinti tartalma és
jelentése – függetlenül attól, hogy az Engedély szövege milyen számban,
esetben, idıben vagy szóösszetételben használja – változatlan.”
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2. Az Engedély „I. 2. Az Elosztói Szolgáltatáshoz kapcsolódó jogok és
kötelezettségek” pontjában foglalt szövegezés helyébe e határozat
kiadásával egyidejőleg az alábbi szövegezés lép:
I.2.

„Az Elosztói Szolgáltatáshoz kapcsolódó jogok és kötelezettségek

I.2.1.

Az Engedélyes a VET-ben és annak felhatalmazása alapján kiadott
jogszabályokban, valamint az Engedélyben foglaltak szerint végezheti
tevékenységét; jogokat gyakorolhat, és kötelezettségek terhelik. Az
Engedélyben meghatározott kötelezettségek nem érintik az Engedélyes
más, jogszabályokban meghatározott egyéb kötelezettségeit.

I.2.2.

Az Engedélyes ezen Engedély alapján jogosult és köteles Elosztói
Szolgáltatást nyújtani.

I.2.3.

Az Engedélyes a 2. számú mellékletben meghatározott közigazgatási
területen a Területileg Illetékes Elosztónak minısül.

I.2.4.

Az Engedélyes az Engedélyben meghatározott Illetékességi Területén a
rendszerhasználó részére a csatlakozási ponton köteles biztosítani a
megkülönböztetéstıl mentes szabályozott hozzáférést az általa
üzemeltetett elosztó hálózathoz.

I.2.5.

Az Engedélyes köteles az Érvényességi Idı alatt, az Illetékességi
Területén a hálózatra csatlakozással és/vagy a hálózat használattal
kapcsolatosan felmerült igényre az igénylınek ajánlatot adni.
Amennyiben az igénylı az Engedélyes által adott, az elosztóhálózathoz
való csatlakozásra, és/vagy használatra vonatkozó ajánlatát elfogadja,
az Engedélyes az ajánlatban foglalt feltételekkel és tartalommal köteles
hálózati csatlakozási és hálózat használati szerzıdést kötni, és e
szerzıdések hatálya alatt folyamatosan Elosztói Szolgáltatást nyújtani.

I.2.6.

Az Engedélyes a VET 47. § (5) bekezdésében foglaltak fennállása
esetén a jelen Engedély, a VET, és más jogszabályok vonatkozó
rendelkezéseivel összhangban a villamosenergia-kereskedıvel, vagy az
egyetemes szolgáltatóval szerzıdést kötött felhasználók villamosenergiaellátása érdekében köteles együttmőködni.

I.2.7.

Az Engedélyes a rendszerhasználók számára köteles biztosítani a
villamosenergia-kereskedıvel, vagy az egyetemes szolgáltatóval
megkötött szerzıdésük hatálya alatt a hálózathasználatot.

I.2.8.

Az Engedélyes a jelen Engedély alapján folytatott tevékenységét
mindenkor olyan színvonalon köteles teljesíteni, amely megfelel a
legfejlettebb hazai és nemzetközi gyakorlatnak, az üzletszabályzatban és
a
Villamosenergia-ellátási
Szabályzatokban
meghatározott
követelményeknek, továbbá a Hivatal által közzétett közérdekő
határozatokban elrendelteknek. Az Engedélyes az Engedélyben
meghatározott kötelezettségeinek teljesítése során köteles megfelelni a
VET 3. § 43. pontjában meghatározott legkisebb költség elvének.
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3. Az Engedély „I.3. Az Elosztóhálózat Használók védelmére vonatkozó
elıírások” pontjában foglalt szövegezés helyébe e határozat kiadásával
egyidejőleg az alábbi szövegezés lép:
I.3.

„Az Elosztóhálózat Használók védelmére vonatkozó elıírások

I.3.1.

Az Engedélyes az Illetékességi Területén ügyfélszolgálatokat köteles
mőködtetni telefonos, elektronikus eléréssel, valamint az ügyfelek
részére munkanapokon nyitva álló ügyfélszolgálati irodákban saját
alkalmazottai vagy megbízottja, illetve annak alkalmazottai útján köteles
az Elosztóhálózat Használók rendelkezésére állni. Az Engedélyes az
ügyfélszolgálati irodák mőködtetésére, az Ügyfélkapcsolati Tevékenység
végzésére más személy részére megbízást a jelen Engedély I. 9.
pontjában foglaltakkal összhangban adhat.

I.3.2.

Az Engedélyes köteles az üzletszabályzatot és annak módosításait a
jogszabályok által elıírt módon, formában és idıben elkészíteni és a
Hivatalnak jóváhagyásra benyújtani.

I.3.3.

Az Engedélyes köteles üzletszabályzat tervezetét honlapján közzétenni
és a hozzá beérkezı elektronikus hozzászólások számára legalább 20
napos határidıt, valamint a beérkezett hozzászólásokat követhetı
módon kezelı elektronikus kommunikációs felületet biztosítani. Az
Engedélyes köteles továbbá üzletszabályzat tervezetét az Energetikai
Érdekegyeztetı
Tanácsnál
regisztrált
energetikai
felhasználói
érdekképviseletekkel egyeztetni.

I.3.4.

Az Engedélyes köteles az ügyfélszolgálati irodák számát, azok mőködési
rendjét
és
elérhetıségét,
a
panaszkezelés
folyamatát
az
üzletszabályzatában szabályozni, valamint errıl az Elosztóhálózat
Használókat tájékoztatni.

I.3.5.

Az Engedélyes a VET 100-102. § szerinti tevékenység szétválasztási
irányelvek minél hatékonyabb és rendszerhasználók számára történı
megjelenítése céljából — a befektetıi csoporton belül — a többi kapcsolt
vállalkozást is megjelenítı honlapon az Engedélyes vonatkozásában jól
elkülöníthetı külön felületet köteles mőködtetni, ahol csak a saját
engedélyesi tevékenységével összefüggı információkat, adatokat,
elérhetıségeket köteles és jogosult közzétenni. Az Engedélyes ennek
teljesítésérıl egy ízben és elsı alkalommal 2008. június 30-ig köteles
jelentést tenni a Hivatalnak.

I.3.6.

Az Engedélyes a Hivatal által jóváhagyott üzletszabályzatot és
mellékleteit a Hivatal jóváhagyó határozatával együtt köteles az
ügyfélszolgálati irodákban, valamint az ügyfélforgalom számára nyitva
álló egyéb helyiségekben jól látható módon elhelyezni, bárkinek
hiánytalanul rendelkezésre bocsátani, és a honlapján is hozzáférhetıvé
tenni.
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I.3.7.

Az Engedélyes köteles Megfelelési Programot készíteni és a VET-Vhr.ben szabályozott módon azt a Hivatalnak jóváhagyásra benyújtani. A
Megfelelési Program Vhr. 96. § szerinti mindenkori módosításait a
Hivatalnak jóváhagyásra be kell nyújtani.

I.3.8.

Az Engedélyes, a Vhr. 97. § (2) bekezdése szerint meghatározott minden
év március 1-jéig és a jogszabályban meghatározott tartalommal éves
Megfelelési Jelentést köteles készíteni és azt — a Hivatal által történt
jóváhagyás után — az ügyfélszolgálati irodákban elhelyezni és bárkinek
hiánytalanul rendelkezésre bocsátani, valamint azt a honlapján is
nyilvánosságra kell hozni. Az éves Megfelelési Jelentést elıször 2009.
március 1-jéig kell benyújtani.

I.3.9.

Az Engedélyes – a Hivatal határozata alapján – köteles saját költségén,
független szakértıkkel, az Illetékességi Területén lévı Elosztóhálózat
Használók körében a felhasználói elégedettségi szint felmérését – a
Hivatal határozatában közzétetteknek megfelelıen – elvégezni.

I.3.10. Az Engedélyes köteles az Elosztói Szolgáltatás minıségének
megállapítása céljából a Hivatal által a VET 159. § r) pontjának
felhatalmazása alapján hozott határozata rendelkezéseinek betartásával
eljárni, a Hivatallal együttmőködni.
I.3.11. Az Engedélyes, az Elosztóhálózat Használókkal, a villamosenergiakereskedıkkel és az egyetemes szolgáltatókkal szemben az egyenlı
bánásmód követelményének megfelelıen köteles eljárni. Az eljárás
garanciáira vonatkozó részletes szabályokat, különös tekintettel az
elosztói engedélyes és az egyetemes szolgáltató, valamint az elosztói
engedélyes és a villamosenergia-kereskedı közötti adat – és
információcserére és ezek védelmére vonatkozó rendelkezéseket - az
Elosztói Szabályzat, egyebekben pedig a Megfelelési Program
tartalmazza.
I.3.12. Az Elosztói Szolgáltatás nyújtására irányuló szerzıdéskötés során az
Engedélyes az Elosztóhálózat Használóval, vagy azok csoportjával
szemben indokolatlan megkülönböztetést nem alkalmazhat. Az
Engedélyes nem tehet ajánlatot olyan árra vagy szolgáltatási feltételre,
amely elınyösebb vagy hátrányosabb az adott felhasználói csoporton
belüli más Elosztóhálózat Használó(k)nak ajánlott árnál vagy feltételnél.
I.3.13. Az Engedélyes köteles a felhasználókat érintı mérési, leolvasási és
számlázási rendszere lényeges megváltoztatása elıtt a Hivatalt legalább
30 nappal elıbb értesíteni és a VET 31. § g) pontja szerinti egyeztetést a
Hivatallal lefolytatni.
I.3.14. Az Engedélyes a védendı fogyasztóknak nyújtott kedvezmények
biztosítása érdekében a védendı fogyasztókról nyilvántartást vezet,
amelybıl egyértelmően megállapítható, hogy a fogyasztó a
kedvezmények melyik körére jogosult.
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I.3.15. A lakossági fogyasztó kikapcsolását a villamosenergia-kereskedı
kezdeményezi az Engedélyesnél. Az Engedélyes a kikapcsolásról a Vhr.
25. § (1) bekezdésének megfelelıen köteles elıre értesíteni a lakossági
fogyasztót.
I.3.16. Az Engedélyes a Vhr. 32. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek
fennállása esetén a kikapcsolásról szóló értesítéssel egyidejőleg köteles
értesíteni azt a szociális igazgatási szervet, amelynek igazolása alapján
a fogyasztó a szociálisan rászorulók nyilvántartásba felvételre került.
I.3.17. Az Engedélyes köteles az elıre fizetı mérı felszerelésével egyidejőleg a
szociálisan rászoruló fogyasztót írásban tájékoztatni az elıre fizetı mérı
használatával kapcsolatos tudnivalókról, illetve az erre vonatkozó
szerzıdési feltételekrıl.
I.3.18. Az Engedélyes köteles biztosítani a Vhr. 35. § (2) bekezdésében
meghatározott szükségáramforrást, illetve köteles a Vhr. 35. § (3)
bekezdésében elıírt szünetmentes áramforrást idıben kihelyezni. A
szükségáramforrás, illetve a szünetmentes áramforrás Engedélyes által
fel nem ismerhetı, rejtett hibájából adódó következményekért nem felel
az Engedélyes. A szükségáramforrás, illetve a szünetmentes áramforrás
kihelyezésekor az Engedélyes köteles a Vhr 35. § (5) bekezdésében
foglaltaknak megfelelı átadás-átvételi jegyzıkönyvet felvenni, és
aláíratni a fogyatékkal élı fogyasztóval, vagy képviselıjével.”

4. Az Engedély „I.4. A rendszerhasználókkal kapcsolatos kötelezettségek”
pontjában foglalt szövegezés helyébe e határozat kiadásával egyidejőleg az
alábbi szövegezés lép:
I.4.

„A rendszerhasználókkal kapcsolatos kötelezettségek

I.4.1.

Az Engedélyes köteles a VET 3. § 41. pontja szerinti közvilágítási elosztó
hálózatot a külön rendeletben meghatározott díj ellenében a
jogszabályokban, a villamosenergia-ellátási szabályzatokban, az
üzletszabályzatában és a Hivatal által kiadott határozatokban
foglaltaknak megfelelı módon üzemeltetni.

I.4.2.

Az Engedélyes köteles az üzletszabályzatban a villamosenergia-ellátási
szabályzatoknak a rendszerhasználókra vonatkozó rendelkezéseit
érvényesíteni. Amennyiben a villamosenergia-ellátási szabályzatok
irányadó rendelkezései változnak, úgy az Engedélyes a változások
hatályba lépésével egyidejőleg köteles az üzletszabályzatot szükség
esetén módosítani, és a megváltozott elıírásokkal összhangba hozni.”

5. Az Engedély „I.5. Más engedélyesekkel kapcsolatos kötelezettségek”
pontjában foglalt szövegezés helyébe e határozat kiadásával egyidejőleg az
alábbi szövegezés lép:
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I.5.

„Más engedélyesekkel kapcsolatos egyéb kötelezettségek

I.5.1.

Az Engedélyes a VET 74. § szerinti engedélyekkel rendelkezı más
engedélyesekkel köteles együttmőködni.

I.5.2.

Az Engedélyes jogosult az elszámolási méréshez szükséges, más
engedélyesek tulajdonában álló eszközök használatára, ha erre
vonatkozóan a felek között megállapodás jön létre. A használati
jogosultság a megbízható és valós adatgyőjtéshez szükséges mértékő
(beleértve ésszerő tartalékkapacitást is) kapacitás tekintetében áll fenn.”

6. Az Engedély „I.6. Elosztóhálózat használókkal kapcsolatos jogok és
kötelezettségek” pontjában foglalt szövegezés helyébe e határozat
kiadásával egyidejőleg az alábbi szövegezés lép:
I.6.

„Elosztóhálózat Használókkal kapcsolatos jogok és kötelezettségek

I.6.1.

Az Engedélyes a hatályos jogszabályokban és a villamosenergia-ellátási
szabályzatokban valamint a jelen Engedélyben elıírt kötelezettségei
teljesítése érdekében köteles az Alapvetı eszközökön a szükséges
fejlesztéseket és karbantartásokat elvégezni, minden esetben a
legkisebb költség elvének betartásával.

I.6.2.

Az Engedélyes a még üzemben lévı de nem általa üzemeltetett
gazdátlanná vált hálózatra (elhagyott hálózatok) csatlakozó azon
felhasználó részére is köteles Elosztói Szolgáltatást nyújtani, amellyel
korábban az Engedélyes jogelıdje, közüzemi fogyasztóként, mint
közüzemi szolgáltatói engedélyes közüzemi szerzıdést kötött, feltéve,
hogy a közüzemi szerzıdés, a VET hatálybalépésekor még hatályban
volt. Az Engedélyes köteles a felhasználót ellátó gazdátlan hálózat
alkalmassá tételével, vagy egyéb módon az Elosztói Szolgáltatást
fenntartani, azt folyamatosan biztosítani. A hálózat Elosztói Szolgáltatás
nyújtására alkalmassá tételének költségei nem háríthatók át az érintett
felhasználókra. E pont vonatkozásában közüzemi fogyasztó és közüzemi
szolgáltató és közüzemi szerzıdés alatt a villamos energiáról szóló 2001.
évi CX. törvény szerint meghatározott fogalmakat kell érteni.

I.6.3.

Az Engedélyes köteles a VET 40. § (1) b) pontja szerinti statisztikai
alapon elszámolásra kerülı felhasználók teljesítménygörbéjének
statisztikai alapon történı felvételében, és a javasolt egységes
felhasználói csoportoknak, valamint az elszámolás alapjául szolgáló
típusgörbéknek (terhelési profilokat) az elosztói szabályzatban történı
rögzítésére a többi elosztói engedélyessel folyamatosan együttmőködni.

7. Az Engedély „I.7. A tevékenység folytatásához szükséges eszközök, azok
fenntartása és az eszközökkel való rendelkezés” pontjában foglalt
szövegezés helyébe e határozat kiadásával egyidejőleg az alábbi
szövegezés lép:
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I.7.

„A tevékenység folytatásához szükséges
fenntartása és az eszközökkel való rendelkezés

I.7.1.

Az Engedélyes tevékenységének végzéséhez szükséges Alapvetı
eszközöknek az Engedélyes tulajdonát kell képezni. Azon Alapvetı
eszközöket melyek az Engedélyes tevékenységének végzéséhez
szükségesek [VET 102. § (1), Vhr. 90. §] az Engedély 4. sz. melléklete
tartalmazza. Ezek az eszközök különösen, de nem kizárólagosan a
hálózati, rendszer-és üzemirányítási, mérés-elszámolási és informatikai
eszközök.

I.7.2.

Az Engedélyes az Elosztói Szolgáltatás nyújtása céljából jogosult nem az
Engedélyes tulajdonában álló Alapvetı eszközök használatára, de azok
kizárólagos használati jogát az Engedélyes részére a szerzıdéses
idıszak alatt szerzıdésnek vagy jogszabálynak kell biztosítania.

I.7.3.

Az Alapvetı eszközökkel való – a VET 94. § (1) bekezdésben és a Vhr.
90. §-ában meghatározott módon történı – rendelkezés csak a Hivatal
által az Engedélyesnek adott elızetes hozzájárulásával, az abban
meghatározott feltételekkel történhet.

I.7.4.

Az Engedélyes azon Alapvetı eszközök állapotváltozása esetén,
amelyek érintik, befolyásolják az ÁHBE mőködését (3. számú melléklet)
— az átviteli rendszerirányító véleményének a kérelemhez történı
csatolásával — köteles kérni az Engedély módosítását.

I.7.5.

Az Engedélyes a villamosenergia-rendszer együttmőködése és a közcélú
hálózathoz való hozzáférés biztosítása érdekében köteles a
tevékenysége végzéséhez szükséges megfelelı mennyiségő és
színvonalú Alapvetı eszköz rendelkezésre állását biztosítani., Az
Engedélyes köteles biztosítani a szükséges karbantartási, javítási,
felújítási munkák idıbeni elvégzését, továbbá a szükséges készleteket
és tartozékokat, és a hálózat üzemeltetéséhez szükséges mőszaki és
személyi feltételeket is.

I.7.6.

AZ Engedélyes köteles az elosztóhálózat kétéves ciklusában a saját
hálózatfejlesztési tervének elkészítésével, illetve a jóváhagyott
hálózatfejlesztési tervben foglalt fejlesztések megvalósításával az
elosztóhálózat fejlesztését biztosítani.

I.7.7.

Az Alapvetı eszközökkel való – VET 94. § (1) bekezdésben
meghatározott – rendelkezés nem veszélyeztetheti az Engedélyes
Engedélyköteles Tevékenységét.

I.7.8.

Amennyiben az Elosztói Szolgáltatás végzéséhez más személy(ek)
eszközeinek használata szükséges és a felek erre vonatkozóan
szerzıdést kötnek egymással, úgy az Engedélyes köteles a Hivatalt
legfeljebb 30 napon belül a szerzıdéskötésrıl értesíteni (Vhr. 8. §).
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Ha a jelen pontban hivatkozott Alapvetı eszközökkel való rendelkezés a
jelen pont szabályaival összhangban történik, az nem jelenti azt, hogy az
Engedélyes ne lenne köteles az Elosztói Szolgáltatás más személlyel
történı végzésének I.9. pontbeli szabályainak is megfelelni.”

8. Az Engedély „I. 8. Minıségbiztosítási rendszer” pontjában foglalt
szövegezés helyébe e határozat kiadásával egyidejőleg az alábbi
szövegezés lép:
I.8.

„Minıségbiztosítási rendszer

I.8.1.

Az Engedélyes az Elosztói Szolgáltatás valamennyi elemére vonatkozó,
független minıségtanúsító szervezet által ellenırzött minıségbiztosítási
rendszert köteles létrehozni és mőködtetni. E rendszernek biztosítania
kell a jelen Engedélyben foglalt tevékenységre irányadó jogszabályok, és
egyéb elıírások betartásának az ellenırzését és ellenırizhetıségét.

I.8.2.

Az Engedélyes legkésıbb 2008. június 30-ig köteles auditált
minıségbiztosítási rendszert bevezetni és errıl, illetve módosításairól 30
napon belül a Hivatalnak jelentést tenni, továbbá köteles a bevezetett
minıségbiztosítási rendszert fenntartani. „

9. Az Engedély „I. 9. Az Elosztói Szolgáltatás egyes elemeinek más személy
által történı végzése” pontjában foglalt szövegezés helyébe e határozat
kiadásával egyidejőleg az alábbi szövegezés lép:
I.9.

„Az Elosztói Szolgáltatás egyes elemeinek más személy által
történı végzése

I.9.1.

Az Engedélyes a VET 24. § (2) és a 94. § (1) bekezdésében, a Vhr 84. §
- 89. §-ában foglaltak alapján, a jelen I. 9. pontban meghatározott
feltételek szerint és korlátozások mellett, a Hivatal elızetes jóváhagyó
határozata alapján jogosult arra, hogy az Elosztói Szolgáltatás egyes
elemeinek az Engedélyes nevében történı végzésére más személyt
(keret)szerzıdés alapján felhatalmazzon (a továbbiakban: kiszervezés).

I.9.2.

Az Engedélyes köteles a VET 24. § (2) és a 94. § (1) bekezdése, illetıleg
a Vhr 89. § és egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint,
valamint a jelen Engedélyben foglalt elıírásokkal összhangban a
harmadik személy kiválasztására és megbízására vonatkozó feltételeket
és eljárásokat Belsı Kiválasztási Szabályzatban rögzíteni, és a Belsı
Kiválasztási Szabályzatot, valamint annak módosításait a Hivatal részére
jóváhagyásra benyújtani.

I.9.3.

Az Engedélyes a Hivatal által jóváhagyott Belsı Kiválasztási
Szabályzatot – a mindenkor hatályos módosításokkal egységes
szerkezetben – köteles honlapján közzétenni.
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Az Engedélyes nem jogosult kiszervezni Elosztói Szolgáltatási
tevékenységeinek az alábbi elemeit, valamint az ezekkel összefüggı
jogokat és kötelezettségeket:
a)

a nagyfeszültségő, a közép- és kisfeszültségő közcélú
elosztó hálózat üzemirányítása és az átviteli
rendszerirányító
által
közvetlenül
saját
üzemirányításába
be
nem
vont
erımővek
üzemirányítása, valamint a teljesítmény-szabályozó
feladatok ellátása;

b)

Az Elosztói Szolgáltatás tevékenységeivel kapcsolatos
döntési és irányítási jogokat, kötelezettségeket, a
berendezések üzem közbeni ellenırzését, felügyeletét
és az üzemi hiba behatárolását;

c)

Minden olyan az a) - b) pontokban nem nevesített
Elosztói Szolgáltatási tevékenységet, amely az üzemi
szabályzat elıírásai szerint az Elosztói Engedélyes és
az átviteli rendszerirányítói engedélyes közötti
kötelezı együttmőködés körébe tartozik.

Az Engedélyesnek a kiszervezés során a legkisebb költség elvének
érvényesülése mellett a VET 24. §-ban foglalt, továbbá az alábbi
követelményekre is tekintettel kell lennie:
a)

A közcélú hálózat biztonságos, hatékony és
környezetvédelmi
követelményeknek
megfelelı
üzemeltetése;

b)

A tevékenység magas színvonalon történı ellátása,
azaz annak biztosítása, hogy a felhasználók
ellátásának minısége, a nagyfeszültségő, a közép- és
kisfeszültségő vezetékhálózaton és kábelhálózaton
történı hibaelhárítás, a tervszerő kikapcsolások,
valamint

c)

Az ellátás folyamatossága és Ügyfélkapcsolati
Tevékenység területén a szolgáltatás színvonala nem
romolhat, az Elosztói Szolgáltatás minıségi jellemzıit
mutató mérési paramétereknek (több év átlagában)
javuló tendenciát kell mutatniuk.

Az Engedélyesnek a kiszervezés jóváhagyása iránti kérelméhez a
következıket kell nyomtatott és elektronikusan szerkeszthetı formában
(e-mail, adathordozón/CD) is mellékelnie:
a)

A kiszervezendı tevékenység(ek) részletes leírását,

b)

A döntési és irányítási funkciók telepítési helyét az
Engedélyes szervezetén belül,
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c)

A végrehajtási funkciók telepítésének módját
(együttmőködésük
rendjét)
a
kiszervezett
tevékenységet végzı személynél,

d)

Részletesen be kell mutatni az I. 9. 2. pont szerinti
Belsı Kiválasztási Szabályzat elıírásainak való
megfelelést,

I.9.7.

Az Engedélyes a kiszervezendı tevékenységek végzésére köteles
nyilvános pályázatot kiírni, összhangban a VET, Vhr és egyéb vonatkozó
jogszabályok, valamint a Hivatal által jóváhagyott Belsı Kiválasztási
Szabályzat rendelkezéseivel.

I.9.8.

A Hivatal a jóváhagyást megtagadhatja, illetıleg feltételekhez kötheti,
vagy már kiadott jóváhagyás esetén azt visszavonhatja [Vhr. 86. § (4)
b)], amennyiben a benyújtott dokumentumok alapján illetve a már
kiszervezett tevékenység végzése körülményeinek vizsgálata során
megállapítható, hogy a kiszervezés nem, vagy csak részben felel meg a
VET, Vhr és más vonatkozó jogszabályok, az Engedély, valamint a Belsı
Kiválasztási Szabályzat elıírásainak.

I.9.9.

Az Engedélyesnek az I. 9. pont szerinti eljárásai során (beleértve a
pályáztatásokat is) gondoskodnia kell arról, hogy minden egyes
kiszervezett szolgáltatás esetében pontosan rögzítésre kerüljenek a
következık:
a)

a szolgáltatás tartalma, beleértve annak nyújtásának
helye és ideje,

b)

a szolgáltatás
paraméterek,

c)

a paraméterek elvárt értékei,

d)

a szolgáltatási színvonal
következményei, és

e)

a költségelszámolás módja,

f)

az üzemzavarok elhárítása, mint kiemelt fontosságú
szolgáltatás
vonatkozásában
az
adatáramlást
tartalmazó elıírások, az üzemzavar elhárítás
idıtartamára megállapított normatívák és a tény
adatok archiválásának rendszere.

színvonalának

be

mérésére

nem

szolgáló

tartásának

I.9.10. Az Engedélyes a Transzferárak kialakítása és alkalmazása során a
vonatkozó jogszabályok mellett köteles legalább a következıket
betartani:
a)
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b)

A Transzferár és a szokásos piaci ár közötti eltérést
szolgáltatás elemenként ki kell mutatni.

c)

A Transzferár alkalmazása során biztosítani kell a
szükséges naturáliák és tényköltségek győjtését és
nyilvántartását az I. 14. szerinti követelmények
alapján.

I.9.11. Amennyiben az Engedélyes olyan személyt bíz meg a kiszervezett
tevékenység végzésével, aki más engedélyes részére is végez
kiszervezés keretében olyan villamosenergia-ipari engedélyesi
tevékenységet, amely vonatkozásában a VET 104. § (1) bekezdése
számviteli szétválasztási, a VET 100. §-a pedig az elosztói
tevékenységtıl jogi személyiség szerinti szervezeti és döntéshozatali
szétválasztási kötelezettséget ír elı, az Engedélyes felel azért, hogy a
számviteli, szervezeti és döntéshozatali szétválasztás a kiszervezett
tevékenységet végzı személynél a VET, Vhr, valamint az Engedélyes
Megfelelési Programjának elıírásaival összhangban megvalósul.
I.9.12. Az Engedélyes köteles biztosítani, hogy a más személy által végzett
tevékenységet az Engedély, a VET, az alkalmazandó egyéb
jogszabályok, a Hivatal határozatai, a villamosenergia-ellátási
szabályzatok, a Megfelelési Programja, Belsı Kiválasztási Szabályzata
és üzletszabályzata rendelkezéseivel összhangban végezzék, továbbá
azt, hogy a Hivatal a hatósági ellenırzést a kiszervezett tevékenységet
végzı személynél — az Engedélyes erre vonatkozó elızetes értesítése
mellett — a kiszervezett tevékenység tekintetében is tudjon végezni. Az
Engedélyes más személy által végzett tevékenységért úgy felel, mintha
azt maga végezte volna.
I.9.13. Amennyiben az Engedélyes az Elosztói Szolgáltatás egyes elemeit a
Hivatal hozzájáruló határozata alapján kapcsolt vállalkozásával végezteti,
úgy az Engedélyes köteles betartani a Vhr. 88. §-ában foglaltakat.
I.9.14. Az Engedélyes a jelen Engedély jogerıre emelkedését megelızıen
kötött (keret)szerzıdései alapján kiszervezett Elosztói Szolgáltatás
tevékenysége tekintetében, e (keret)szerzıdések lejártakor köteles az
Engedély I. 9. pontja alatt meghatározott eljárás lefolytatására.”
10. Az Engedély „I. 10. Kapcsolódó és másodlagos tevékenységek”
pontjában foglalt szövegezés helyébe e határozat kiadásával egyidejőleg az
alábbi szövegezés lép:
I.10.

„Egyéb tevékenységek

I.10.1. Az Engedélyes Elosztói Szolgáltatás körébe nem tartozó tevékenysége
nem veszélyeztetheti az Elosztói Szolgáltatás végzését, a folyamatos,
biztonságos és elıírt színvonalú villamos energia ellátást és a
villamosenergia-rendszer mőködését.”
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11. Az Engedély „I. 11. Rendszerérdekő tevékenységek” pontjában foglalt
szövegezés helyébe e határozat kiadásával egyidejőleg az alábbi
szövegezés lép:
I.11.

„Rendszerérdekő tevékenységek

I.11.1. Az Engedélyes legalább kétévente köteles elkészíteni és az átviteli
rendszerirányítónak benyújtani az általa üzemeltetett elosztó hálózat
hálózatfejlesztési tervét a VET 31.§ c) pontjában szabályozottak szerint.
I.11.2. A villamosenergia-rendszer – az átviteli rendszerirányító által készített és
a Hivatal által jóváhagyott - hálózatfejlesztési tervében foglalt és a rá
vonatkozó hálózat fejlesztéseket az Engedélyes köteles megvalósítani.
I.11.3. Az Engedélyes az elosztói hálózat fejlesztése és karbantartása útján
köteles gondoskodni arról, hogy az ÁHBE elemei az Engedély
Érvényességi Ideje alatt rendelkezésre álljanak, az átviteli hálózat és a
villamosenergia-rendszer folyamatos, biztonságos és elıírt színvonalú
mőködése érdekében.
I.11.4. Az Engedélyes a Hivatal megkeresésére és részére köteles, véleményt
adni a vezetékek elosztói vezetékké, illetve közcélúvá minısítéséhez.
I.11.5. A Mérési Adatgyőjtı Rendszerek használatára, valamint a
hálózathasználati díjak meghatározásánál az árhatóság által figyelembe
vett, a VET 42. § hivatkozott távközlési és adatátviteli elemek
használatára az Engedélyest az átviteli rendszerirányítóval illetve
indokoltság esetén más engedélyessel szemben is szerzıdéskötési
kötelezettség
terheli.
Az
Engedélyes
köteles
az
átviteli
rendszerirányítóval illetve más engedélyessel kötendı szerzıdések
megkötésére irányuló tárgyalások, az ajánlat elfogadása, valamint a
szerzıdéskötéshez szükséges feltételek kialakítása során jóhiszemően
eljárni, figyelemmel az üzembiztonságra, az ellátás biztonságára, és
különös tekintettel a legkisebb költség elvének érvényesítésére. Az
Engedélyes köteles a tulajdonában álló Mérési Adatgyőjtı Rendszerek,
illetve a Távközlési Rendszer karbantartási, javítási, felújítási munkáit,
valamint fejlesztését idıben elvégezni.
I.11.6. A Távközlési Rendszer és a Mérési Adatgyőjtı Rendszerek
használatával összefüggı szerzıdések megkötése és teljesítése során
biztosítani kell:
a)

A Távközlési Rendszer és a Mérési Adatgyőjtı
Rendszerek mőködésének biztonságát,

b)

A Távközlési Rendszer, illetve a Mérési Adatgyőjtı
Rendszerek használatának és az ezekhez történı
hozzáférésnek a zavartalanságát, ideértve az átviteli
rendszerirányító és az általa megbízott személy(ek)
hozzáférését is,
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A Távközlési Rendszerben, illetve a Mérési Adatgyőjtı
Rendszerekben tárolt, illetve továbbított adatok
eredetiségének, változatlanságának fenntartását,
továbbá olyan kezelését, hogy azokhoz jogosulatlan
személyek ne férhessenek hozzá.

I.11.7. Engedélyes köteles az együttmőködı villamosenergia-rendszer
üzemének biztonsága, valamint a rendszerszintő szerzıdési
kötelezettségek betartása érdekében az irányítása alatt mőködı
hangfrekvenciás körvezérlı, illetve rádiófrekvenciás rendszer üzemét az
üzemi szabályzatban foglaltaknak megfelelıen irányítani.”
12. Az Engedély „I. 12. Az elosztóhálózathoz történı hozzáférés szabályai”
pontjában foglalt szövegezés helyébe e határozat kiadásával egyidejőleg az
alábbi szövegezés lép:
I.12.

„Az elosztóhálózathoz történı hozzáférés szabályai
Az elosztóhálózathoz való hozzáférés feltételei nem sérthetik az egyenlı
bánásmód követelményét, nem adhatnak alapot visszaélésre, nem
tartalmazhatnak
indokolatlan
korlátozásokat,
valamint
nem
veszélyeztethetik az ellátás biztonságát és a szolgáltatás elıírt
minıségét.”

13. Az Engedély „I. 13. Egyéb jogok és kötelezettségek” pontjában foglalt
szövegezés helyébe e határozat kiadásával egyidejőleg az alábbi
szövegezés lép:
I.13.

„Egyéb jogok és kötelességek

I.13.1. Az Engedélyes köteles mérlegkört alakítani (VET 21. § (2)), vagy
valamely mérlegkörhöz csatlakozni. Ha az Engedélyes egyik
mérlegkörhöz sem csatlakozik, önálló mérlegkörnek minısül. Ebben az
esetben az Engedélyes az egyszemélyes mérlegkör felelıse.
I.13.2. Amennyiben az Engedélyes mérlegkör-felelıs, úgy köteles szerzıdést
kötni az átviteli rendszerirányítóval, és ennek tényét a megkötéstıl
számított 15 napon belül a Hivatalnak bejelenteni.
I.13.3. A mérlegkör-felelısi és mérlegkör tagi feladatokat az Engedélyes a
jogszabályokban,
az
Engedélyben,
a
Villamosenergia-ellátási
Szabályzatokban és a létrejött szerzıdésben foglaltak szerint köteles
ellátni.”
14. Az Engedély „I. 14. Az adatszolgáltatási és információadási
kötelezettség” pontjában foglalt szövegezés helyébe e határozat kiadásával
egyidejőleg az alábbi szövegezés lép:
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„Adatszolgáltatási és információadási kötelezettség

I.14.1. Az Elosztói Szolgáltatás folyamatosságának, biztonságának és elıírt
színvonalának fenntartása, a jelen Engedély, a VET és a vonatkozó
jogszabályokban és a Hivatal által kiadott határozatokban, az ellátási
szabályzatokban, valamint az üzletszabályzatban foglaltak betartásának
ellenırzése érdekében a Hivatal jogosult ellenırizni az Engedélyes
tevékenységével és üzletmenetével összefüggı valamennyi adatot,
nyilvántartást és dokumentumot - beleértve az üzleti titkot tartalmazó
információt is. Jogosult ezekrıl másolatot és kivonatot készíteni.
I.14.2. Az Engedélyes a VET 103-105. § alapján köteles úgy eljárni, hogy a
költség és árbevételi struktúra átláthatóságát a nyilvántartási és
elszámolási rendszerében biztosítani tudja különös tekintettel az
Engedélyesnek az Elosztói Szolgáltatási tevékenység egyes részeit
végzı vállalkozásokkal kötött ügyleteire (beleértve a Transzferárakhoz
kapcsolódó részletes költségkalkulációkat is), valamint a minıségi
követelmények és az ellátási színvonal teljesítését igazoló
dokumentumokra.
I.14.3. Az elosztási díjak meghatározása érdekében az Engedélyes köteles
külön nyilvántartást vezetni a térítés nélkül átvett és az idegen forrásból
(hálózatfejlesztési hozzájárulás, csatlakozási díj) megvalósított
eszközökrıl (továbbiakban együtt: térítés nélkül átvett eszközök). Ezen
nyilvántartás keretében az Engedélyes köteles a Budapesti Elektromos
Mővek NyRt, mint jogelıd elosztói engedélyes által a 28/2003. számú
határozat alapján térítés nélkül átvett és az Engedélyesnek átadott és az
idegen forrásból (hálózatfejlesztési hozzájárulás, csatlakozási díj)
megvalósított eszközök tekintetében olyan nyilvántartást vezetni, mintha
a térítés nélküli tranzakció az Engedélyesnél történt volna.
I.14.4. A Hivatal jogosult az Engedélyestıl esetenként, illetve rendszeresen –
írásban, elektronikusan, adathordozón vagy egyéb formában,
csoportosításban és módon szolgáltatandó – megállapított határidıre
információt, adatot kérni.
I.14.5. Az Engedélyes a VET, a Vhr, a vonatkozó jogszabályok és a Hivatal
határozatai, illetve egyedi felhívása alapján köteles esetenként és
rendszeresen a Hivatal által elıírt formában, csoportosításban és módon
(írásban, elektronikusan, adathordozón vagy egyéb módon) határidıre
információt, adatot szolgáltatni.
I.14.6. Az Engedélyes a Hivatal felhívása alapján köteles az alkalmazott
Transzferárak
alapjául
szolgáló
részletes
(ex-ante,
ex-post)
költségkalkulációkat a Hivatal részére bemutatni.
I.14.7. Az Engedélyes, a többi engedélyessel és rendszerhasználóval szemben
fennálló adatszolgáltatási és információadási kötelezettségének a
jogszabályokban és a villamosenergia-ellátási szabályzatokban
meghatározottak szerint köteles eleget tenni.
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I.14.8. Az Engedélyes évente egy alkalommal köteles a Hivatal számára
Mőszaki Beszámolót készíteni és azt a Hivatalnak a folyó év március 31.
napjáig írásban, valamint elektronikus formában, és/vagy adathordozón
benyújtani.
a) A beszámolóban az elızı évre (továbbiakban: beszámolási év)
vonatkozóan be kell mutatnia, illetve elemezni és összesíteni kell
a következıket:
1)

Az Elosztói Szolgáltatás általános értékelését, valamint a
javításra tett intézkedéseket;

2)

Az elızı évi teljes villamosenergia-forgalom – beleértve a
kiegyenlítı energia vásárlásának és értékesítésének adatait is
– mennyiségi és pénzügyi összegzését és elemzését;

3)

A 132 kV-os elosztó hálózatot érintı üzemzavarok és az
ÁHBE hálózat üzemzavarainak összefoglaló elemzését;

4)

A 132 kV-os elosztó hálózatot érintı — közte kimelten az
ÁHBE — hálózati elemek állapotváltozását (beleértve az új,
megszőnt elemek megnevezését);

5)

Az Alapvetı eszközök állapotváltozását (beleértveaz új, a
felújított, és megszőnt elemek leírását;

6)

Az I.7.2. pont szerinti szerzıdésben foglalt, nem az
Engedélyes tulajdonában lévı, de az Engedélyes által igénybe
vett Alapvetı eszközöket (a beszámolónak tartalmaznia kell a
szerzıdı fél azonosító adatait, valamint a szerzıdések tárgyát
képezı Alapvetı eszközök felsorolását és pénzügyi feltételeit
is);

7)

A mérés, leolvasás és számlázás fejlesztésérıl (VET 31.§ g));

8)

A hálózatára csatlakozó nem engedélyköteles kiserımővek
számáról, fajtájáról, beépített teljesítményérıl, a hálózatra
adott és onnan vételezett villamos energia mennyiségérıl
[Vhr. 8. § (4)];

9)

A hálózati eszközök vonatkozásában a szabadvezetékek,
kábelek, transzformátor és kapcsoló-állomások (a mérı,
mőködtetı eszközökkel együtt), fogyasztásmérık és
csatlakozó vezetékekre vonatkozóan eszközcsoportonként a
könyv szerinti nettó értéket a tárgyév december 31-én, az
ezen eszközök tárgyévben elszámolt értékcsökkenését [EFt],
valamint a tárgyévben átvett pénzeszközöket és tárgyi
eszközöket [EFt];

10) Az Engedélyes köteles egy sematikus ábrán bemutatni a
mőködése szerinti szervezeti felépítését és osztályvezetıi
szintig megnevezni a vezetı tisztségviselı személyeket illetve
a hivatali közvetlen telefonos és e-mailes elérhetıségüket
illetve ezen belül az I.14.8. pontban megfogalmazott jelentés
összeállításáért felelıs személy nevét.
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b)

Az Engedélyesnek az Engedély I. 9. 7. pontjában elıírt nyilvános
pályázati kiírás alapján vásárolt szolgáltatások teljesítésérıl — a
beszámolási évre vonatkozóan — jelentést kell adni. Ennek
részeként az Engedélyes köteles a Hivatal részére az Engedély
I.9. pontja alapján létrejött (keret)szerzıdésekrıl — pályázati
kiírásonként — egy összefoglaló kimutatást (vállalkozó neve,
címe, a szerzıdés azonosítója, a felajánlott kapacitás [MFt/év],
tény kapacitás lekötés [MFt/év], nyertes árszintek) megküldeni.
Egy adott pályázati kiírással kapcsolatos éves beszámolási
kötelezettség addig áll fenn, ameddig a pályázati kiírás
(keret)összege teljes mértékben nem kerül felhasználásra. A
tájékoztatóban az Engedélyes kapcsolt vállalkozásait külön meg
kell jelölni és az év folyamán velük bonyolított gazdasági
ügyleteket a legkisebb költség elvének betartása szempontjából is
értékelni kell;

c)

A Mőszaki Beszámolónak tartalmaznia kell a tervezett
beruházásokra vonatkozó rövid távú (3 éves) és a folyó év
beruházási tervét, amelynek részei a gazdasági adatok mellett:

d)

1)

Az Alapvetı eszközök átviteli képességét növelı
(fejlesztések) és csökkentı (bontások, selejtezések)
intézkedések elıirányzatait;

2)

Az Alapvetı eszközök fejlesztésének mőszaki és pénzügyi
elıirányzatát, amelynek ki kell térnie a rendszerérdekő
informatikai és távközlési, valamint mérési, leolvasási és
számlázási fejlesztésekre is.

Az Engedélyes tájékoztatást ad azokról az intézkedésekrıl,
melyeket – az energia-végfelhasználás hatékonyságáról és az
energetikai szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a
Tanács 2006/32/EK irányelve (2006. április 5.) 7. cikkében
foglaltak szerint – annak érdekében tett, hogy az általa ellátott
felhasználók képesek legyenek javítani energiafelhasználásuk
hatékonyságát (pl. tájékoztató anyagok, tanácsadói szolgálat
mőködtetése, stb.).

I.14.9. Az Engedélyes köteles a Hivatal által kiadott határozatoknak megfelelı
tartalommal, módon és határidıre elkészíteni és benyújtani:
a)

Az elosztói engedélyes villamos energia ellátás
megbízhatósága elvárt színvonalának és minimális
minıségi követelményeinek meghatározásáról szóló
jelentést;

b)

Az elosztói engedélyes ügyfélkapcsolati szolgáltatás
minıség színvonalának és minimális minıségi
követelményének meghatározásáról szóló jelentést;

c)

Az Elosztóhálózat Használók panaszainak, és a
panaszok számának alakulását;

A HATÁROZAT 35 OLDALBÓL ÁLL

18

2008. JANUÁR 1.

MAGYAR ENERGIA HIVATAL
HATÁROZATSZÁM: 19/2008.

VILLAMOS ENERGIA ELOSZTÓI
MŐKÖDÉSI ENGEDÉLY MÓDOSÍTÁSA

ELMŐ HÁLÓZATI KFT.

d)

A garantált szolgáltatások teljesítésének jelentését;

e)

A fogyasztó elégedettség felmérés eredményeit;

f)

Az Elosztói Szolgáltatás minıségére jellemzı,
mérésekkel
meghatározott
(és
feldolgozott)
eredményeket;

g)

Az adatszolgáltatási rendeletben foglaltak szerint
kiadott
adatszolgáltatási
határozatokban
elıírt
adatokat.

I.14.10. Az Engedélyes köteles az Illetékességi Területét érintı országos
jelentıségő eseményrıl a Hivatalt külön felszólítás nélkül haladéktalanul
rövid úton tájékoztatni, majd írásba foglalt értékelı jelentést készíteni,
különösen az alábbi esetekben:
1. Amennyiben az Elosztói Szolgáltatás korlátozása,
szüneteltetése miatt a villamos energia kiesés (a nem
szolgáltatott energia mennyisége) az 50 MWh-t
meghaladja;
2. Amennyiben az Engedélyest terrorcselekmény éri.
I.14.11. Az Engedélyes köteles az Alapvetı eszközökben bekövetkezett
üzemzavarokról nyilvántartást vezetni és az üzemzavarral kapcsolatban
az általa készített valamennyi dokumentációt legalább öt évig
adathordozón tárolni és a Hivatal kérésére, rendelkezésre bocsátani.
Amennyiben az Engedélyes az üzemzavar elhárításra, mint
szolgáltatásra köt (keret) szerzıdést, akkor a fentieken túlmenıen
köteles rögzíteni az adat-áramlást tartalmazó elıírásokat, az üzemzavar
elhárítás idıtartamára megállapított normatívákat, a tény adatok
archiválásának rendszerét és a keletkezett adatokat öt évig megırizni.
I.14.12. Az Engedélyes köteles az informatikai rendszereit úgy kialakítani, hogy
azok lehetıvé tegyék a Megfelelési Programban elıírtak ellenırzését. Az
Engedélyes errıl elsı alkalommal 2009. évi Megfelelési Jelentésben
köteles beszámolni.”
15. Az Engedély „I. 15. Tevékenységek szétválasztása, könyvelése; az
egyenlı elbánás elve” pontjában foglalt szövegezés helyébe e határozat
kiadásával egyidejőleg az alábbi szövegezés lép:
I.15.

„Tevékenységek szétválasztása, könyvelése; az egyenlı elbánás
elve

I.15.1. Az Engedélyes köteles eszközeit és forrásait, bevételeit és ráfordításait
Engedélyköteles Tevékenységenként, illetve nem Engedélyköteles
Tevékenységei vonatkozásában az irányadó jogszabályok rendelkezései
szerint, a Hivatal által - a VET 103 – 105. §-ok és a Vhr. kapcsolódó
rendelkezései alapján - kiadott irányelvnek megfelelıen belsı
számvitelében elkülöníteni, könyvelni, és nyomon követhetıvé tenni.
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I.15.2. Amennyiben az Engedélyes integrált villamos energia ipari vállalkozás
része, akkor az Engedélyes az I.15.7 pont szerinti éves Üzleti Információ
Szolgáltatás keretében köteles bemutatni, hogy az általa igénybe vett
közös szolgáltatások esetében is teljesülnek az I.15.1. pont elıírásai.
I.15.3. Vertikálisan integrált társaság esetében az elosztói tevékenységet
szervezetileg és döntéshozatali tekintetben az elosztási tevékenységhez
közvetlenül
nem
kapcsolódó
egyéb
villamosenergia-ipari
tevékenységektıl függetlenül kell végezni. Az Engedélyes vezetı
tisztségviselıje, illetve vezetı állású munkavállalója – az elosztói
engedélyesen kívül - nem szerezhet társasági részesedést egyéb,
villamosenergia-ipari tevékenységet végzı vállalkozásban, nem lehet
ilyen vállalkozás vezetı tisztségviselıje, továbbá nem létesíthet ilyen
vállalkozással munkaviszonyt, vagy munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyt.
I.15.4. Az Engedélyes vezetı tisztségviselıje, illetve vezetı állású
munkavállalója nem rendelhetı ki az integrált villamosenergia-ipari
vállalkozás egyéb tevékenységeit végzı vállalkozásaihoz.
I.15.5. Az Engedélyes vezetı állású munkavállalójának munkaszerzıdésében,
illetve megbízási szerzıdésében foglalt jogokat és kötelezettségeket, a
munkabért és egyéb juttatásait valamint a munkavégzés feltételeit úgy
kell meghatározni, hogy a vállalkozás mőködését befolyásoló
döntéshozatal
során
érvényesülhessen
a
függetlenség,
a
befolyásmentesség és az egyenlı bánásmód követelménye. Az
Engedélyes tevékenységet végzık díjazását és juttatásait nem lehet a
vertikálisan
integrált
vállalkozás
egyéb
tevékenységeinek
eredményességéhez kötni.
I.15.6. Az Engedélyes a VET 100 — 102. § és a Vhr. 92 — 99. § szerinti
szabályozással összhangban befolyásmentesen, az egyenlı bánásmód
követelményének megfelelıen jogosult és köteles meghozni a hálózat
üzemeltetéséhez, fenntartásához és fejlesztéséhez szükséges
döntéseket, beleértve a napi üzemirányítással, üzemvitellel,
karbantartással és az elosztó vezetékek létesítésével, felújításával, és az
Ügyfélkapcsolati Tevékenységgel kapcsolatos egyedi döntéseket is. A
tulajdonos az éves üzleti terv végrehajtása során az Engedélyes részére
egyedi utasítást nem adhat.
I.15.7. Az Engedélyes a beszámolási évre vonatkozó üzleti tevékenységérıl
köteles rendszeres, éves Üzleti Információ Szolgáltatást nyújtani írásban
és elektronikus formában a a VET 105. § (2) bekezdésében rögzített
határidıre és tartalommal.
I.15.8. A versenysemlegesség, az egyenlı bánásmód követelménye (illetve a
hátrányos megkülönböztetés tilalma), az üzembiztonság, az ellátás
biztonsága, a felhasználók védelme, valamint a legkisebb költség
elvének érvényesülése érdekében az Engedélyes Engedélyköteles
Tevékenysége körében köteles biztosítani, hogy:
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a)

Az azonos típusú engedélyesek és rendszerhasználók
azonos, megkülönböztetéstıl mentes szolgáltatásban
és azonos elbánásban részesüljenek,

b)

Az azonos típusú engedélyesek és rendszerhasználók
csak
és
kizárólag
ugyanazon
adatokhoz,
információkhoz férhessenek hozzá,

c)

A Kapcsolt Vállalkozása sem közvetlenül, sem
közvetve ne részesüljön, és ne részesülhessen
elınyben az Engedélyes által az Elosztói Szolgáltatási
tevékenysége egyes elemeinek I.9. pont szerinti más
személy által történı végeztetése során.”

16. Az Engedély „I. 16. Az Engedély módosítása” pontjában foglalt
szövegezés helyébe e határozat kiadásával egyidejőleg az alábbi
szövegezés lép:
I.16.

„Az Engedély módosítása

I.16.1. A Hivatal az Engedélyt a VET, a Vhr rendelkezései alapján és egyéb, a
jogszabályokban meghatározott esetekben és feltételekkel az
Engedélyes írásbeli kérelmére, vagy hivatalból módosíthatja.
I.16.2. Az Engedély mellékleteiben nyilvántartott adatokban bekövetkezett
változások esetén, a változás bekövetkeztétıl számított 30 napon belül
az Engedélyes köteles kérelmezni az Engedély módosítását [a
módosításokat jelölı korrektúrázott formában papírra nyomtatva és
elektronikus úton (pl. e-mail, floppy, CD) is meg kell küldeni].”
17. Az Engedély „I. 17. Jogkövetkezmények az Engedély be nem tartása
esetén” pontjában foglalt szövegezés helyébe e határozat kiadásával
egyidejőleg az alábbi szövegezés lép:
I.17.

„Jogkövetkezmények az Engedély feltételeinek be nem tartása
esetén

I.17.1. Amennyiben az Engedélyes jogszabályban, Engedélyben, a Hivatal által
kiadott más határozataiban, továbbá a villamosenergia-ellátási
szabályzatokban,az üzletszabályzatban meghatározott kötelezettségét
megszegi úgy a Hivatal a jogszabályokban meghatározott
jogkövetkezményeket alkalmazhatja.
I.17.2. A I.17.1. pont szerinti kötelezettség megszegésének minısül, ha az
Engedélyes az Engedélyben és a Hivatal más határozataiban
meghatározott dokumentumokat, adatszolgáltatásokat nem az elıírt
határidıre vagy formában, vagy tartalommal nyújtja be a Hivatalnak.”
18. Az Engedély „I. 18. Az Engedély visszavonása” pontjában foglalt
szövegezés helyébe e határozat kiadásával egyidejőleg az alábbi
szövegezés lép:
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„Az Engedély visszavonása
A Hivatal az Engedélyt a jogszabályokban meghatározott esetekben
visszavonhatja.”

19. Az Engedély „I. 19. Jogok és kötelezettségek, jogszabályok és egyéb
elıírások betartása” pontjában foglalt szövegezés helyébe e határozat
kiadásával egyidejőleg az alábbi szövegezés lép:
I.19.

„Jogok kötelezettségek, jogszabályok és egyéb elıírások betartása

I.19.1. Engedélyes az Érvényességi Idı alatt mindenkor köteles betartani a
hatályos
jogszabályi
rendelkezéseken
kívül
a
következı
rendelkezéseket:
a)

A jelen Engedélyt;

b)

A Hivatal rá vonatkozó határozatait;

c)

A Hivatal által kiadott irányelveket;

d)

Minden vonatkozó mőszaki és biztonsági elıírást;

e)

A villamosenergia-ellátási szabályzatokat;

f)

Az Üzletszabályzatot.

g)

A Megfelelési Programot

h)

A Belsı Kiválasztási Szabályzatot

I.19.2. Az Engedélyes különösen köteles betartani az I.19.1 pontban foglaltak
általános érvényének korlátozása nélkül a villamosenergia-rendszer
jelentıs zavara és a villamosenergia-ellátási válsághelyzet esetén
szükséges intézkedésekre vonatkozó jogszabály(ok) korlátozásra és
szünetelésre vonatkozó elıírásait, az illetékes miniszter, a Hivatal, vagy
más által e jogszabály(ok) alapján közzétett bármely rendelkezést,
továbbá valamennyi a szükségállapotra vonatkozó jogszabályi elıírást.”
20. Az Engedély „I. 20. Értesítési rendelkezések” pontjában foglalt
szövegezés helyébe e határozat kiadásával egyidejőleg az alábbi
szövegezés lép:
I.20.

„Értesítési rendelkezések

I.20.1. Az Engedélyes értesítési címe:
Béres József, ügyvezetı
Dr. Horváth Elekné, ügyvezetı
ELMŐ Hálózati Kft.
1132 Budapest, Váci út 72-74.
Tel: 06-1-238-13-27
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I.20.2. Az Engedélyes megváltoztathatja az értesítési címét, azonban errıl a
Hivatalt elızetesen értesíteni köteles. Az értesítési cím megváltozása
nem igényli az Engedély módosítását.”
21. Az Engedély „I. 21. Díjak” pontjában foglalt szövegezés helyébe e
határozat kiadásával egyidejőleg az alábbi szövegezés lép:
I.21.

„Díjak
Az Engedélyes köteles a Hivatal részére megfizetni a jogszabályokban
meghatározott díjakat.”

22. Az Engedély „I. 22. Mellékletek” pontjában foglalt szövegezés helyébe e
határozat kiadásával egyidejőleg az alábbi szövegezés lép:
I.22.

„Mellékletek
A jelen Engedély következı mellékletei az Engedély elválaszthatatlan
részét képezik:
a) 1. számú melléklet:

Elosztói Szolgáltatás

b) 2. számú melléklet:

Engedélyes Illetékességi Területe

c) 3. számú melléklet:

Az ÁHBE elemeinek felsorolása

d) 4. számú melléklet:
Eszközök,
amelyeket
az
Engedélyes az Elosztói Szolgáltatási tevékenységének
végzéséhez köteles saját tulajdonában tartani
23. Az Engedély „II. Jogorvoslat” pontjában foglalt szövegezés helyébe e
határozat kiadásával egyidejőleg e határozat jogorvoslatra vonatkozó
szövegezése lép.
24. Az Engedély „III. Érvényességi idı, vegyes rendelkezések” pontjában
foglalt szövegezésbıl e határozat kiadásával egyidejőleg törlésre kerül a III.
2. pont.
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25. Az Engedély „1. számú melléklet” pontjában foglalt szövegezés helyébe
e határozat kiadásával egyidejőleg az alábbi szövegezés lép:
1. számú melléklet
Elosztói Szolgáltatás
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26. Az Engedély „2. számú melléklet” pontjában foglalt szövegezés helyébe
e határozat kiadásával egyidejőleg az alábbi szövegezés lép:
2. számú melléklet
Engedélyes Illetékességi Területe
Azon közigazgatási területegységek (települések) felsorolása, melyek teljes
területén a ELMŐ Hálózati Kft. kis- és közép és nagyfeszültségő elosztóhálózatot kíván üzemeltetni

Észak-pesti régió
1044 Budapest, Megyeri u. 118.
Budapest IV, XV, XVI, XVII kerületei, valamint Acsa, Alsógöd, Csomád, Csömör,
Csıvár, Dunakeszi, Erdıkertes, Fót, Felsıgöd, Galgagyörk, Galgamácsa,
Gödöllı, Isaszeg, Kerepes, Kistarcsa, Mogyoród, Nagytarcsa, İrbottyán,
Püspökhatvan, Szada, Szıd, Szıdliget, Vácegres, Váckisújfalu, Vácrátót,
Veresegyház, Bernecebaráti, Ipolydamásd, Ipolytölgyes, Kemence, Keszeg,
Kismaros, Kisnémedi, Kosd, Kóspallag, Penc, Letkés, Márianosztra,
Nagybörzsöny, Nagymaros, Perıcsény, Püspökszilágy, Pécel, Rád, Szob,
Szokolya, Tésa, Vác, Vácduka, Váchartyán, Vámosmikola, Verıce és Zebegény.
Közép-pesti régió
1076 Budapest, Péterffy S. u. 21-23.
Budapest V. VI. VII. VIII. IX. X. XIII. XIV. kerületei.
Dél-pesti régió
1203 Budapest, Csepeli átjáró 1-3.
Budapest XVIII. XIX XX. XXI. XXIII. kerületei, valamint Alsónémedi, Apaj, Áporka,
Bankháza, Bugyi, Dabas, Délegyháza, Dömsöd, Dunaharaszti, Dunavarsány,
Ecser, Felsıpakony, Gyál, Gyömrı, Halásztelek, Inárcs, Kakucs, Kiskunlacháza,
Lórév, Maglód, Majosháza, Makád, Ócsa, Péteri, Ráckeve, Szigetbecse,
Szigetcsép, Szigethalom, Szigetszentmárton, Szigetszentmiklós, Szigetújfalu,
Taksony, Tass üdülıterület, Tököl, Újhartyán, Üllı ésVecsés.
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Észak-budai régió
1037 Budapest, Kunigunda u. 47.
Budapest I., II., III., XII. kerületei, valamint Budakalász, Csobánka,
Dunabogdány, Kisoroszi, Leányfalu, Nagykovácsi, Pilisborosjenı, Piliscsaba,
Pilisjászfalu, Pilisszántó, Pilisszentiván, Pilisszentkereszt, Pilisszentlászló,
Pilisvörösvár, Pócsmegyer, Pomáz, Remeteszılıs, Solymár, Szentendre,
Szigetmonostor, Tahitótfalu, Tinnye, Üröm és Visegrád.
Dél-budai régió
1116 Budapest, Mezıkövesd u. 5-7.
Budapest XI., XXII. kerületei, valamint Biatorbágy, Budajenı, Budakeszi,
Budaırs, Diósd, Érd, Herceghalom, Páty, Perbál, Pusztazámor, Sóskút,
Százhalombatta, Tárnok, Telki, Tök, Törökbálint és Zsámbék.
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27. Az Engedély „3. számú melléklet” pontjában foglalt szövegezés helyébe
e határozat kiadásával egyidejőleg az alábbi szövegezés lép:
„3. számú melléklet
Az ELMŐ Hálózati Kft. tulajdonában lévı ÁHBE elemek felsorolása

No. Terület

Ág eleje

Ág vége

kV

Elem Engedélyes

Üzemel Üzem-tetı
irányító

ELMŐ
1. Hálózati Felsıbád
Kft.

Soroksár

120

Tv

ELMŐ
ELMŐ Hálózati
Hálózati
Kft.
Kft.

BVTSZ

ELMŐ
2. Hálózati Rákoskeresztúr
Kft.

Kıbánya

120

Tv

ELMŐ
ELMŐ Hálózati
Hálózati
Kft.
Kft.

BVTSZ

28. Az Engedély „4. számú melléklet” pontjában foglalt szövegezés helyébe
e határozat kiadásával egyidejőleg az alábbi szövegezés lép:
4. számú melléklet
Alapvetı eszközök, amelyeket az Engedélyes az Elosztói Szolgáltatási
tevékenységének végzéséhez köteles saját tulajdonában tartani:
a.) 132 kV-os távvezetékek, transzformátor állomások,
berendezések;
b.) középfeszültségő vezetékek, transzformátor állomások,
berendezések;
c.) kisfeszültségő vezetékek, berendezések;
d.) mérıberendezések és a rendszer elszámolásához
szükséges mérési adatgyőjtı rendszerek;
e.) rendszer- és üzemirányítási eszközök, beleértve a
rendszer-és üzemirányításhoz szükséges távközlési
eszközöket,
valamint
a
teljesítményszabályozó
eszközöket is;
f.) a d) pont szerinti rendszerek adatfeldolgozásához és a
számlázáshoz és az e) pont szerinti tevékenységekhez
szükséges informatikai eszközök.
29. A 808/2006. számú határozat indoklásában foglalt szövegezés helyébe e
határozat kiadásával egyidejőleg e határozat indoklása lép.
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30. Az Engedély e határozatban foglalt módosítással nem érintett részei
változatlan tartalommal érvényesek.
A határozat ellen bírósági felülvizsgálatnak van helye a közléstıl (kézbesítéstıl)
számított 30 (harminc) napon belül, a keresetet a Hivatalhoz kell benyújtani. A
keresetnek a végrehajtásra halasztó hatálya nincs.
Az Engedélyest igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettség nem terheli.
A Hivatalnak egyéb eljárási költség megtérítésérıl nem kellett döntenie, mert az
eljárás során ilyen költség nem merült fel.
A Hivatal intézkedik a határozatnak a Hivatal honlapján történı közzétételérıl.
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INDOKOLÁS
A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVIII. törvény 178. § (2) bekezdésében
foglalt rendelkezés szerint a törvény hatálybalépése nem érinti az Engedély
érvényességét. A VET 91. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezés szerint a
Hivatal hivatalból módosíthatja az Engedélyt a jogszabályokkal való összhang
megteremtése érdekében.
A VET és a Vhr. rendelkezéseivel való összhang megteremtése céljából
szükségessé vált az Engedély módosítása.
A rendelkezı rész 1. pontjához: A jogszabályváltozás miatt a Hivatal a fogalmi
rendelkezéseket módosította különös tekintettel az új jogszabályok által
bevezetett Alapvetı eszközök és közvilágítási elosztóhálózat fogalmak
bevezetése miatt.
A rendelkezı rész 2. pontjához: A jogszabályváltozás miatt a Hivatal a
rendelkezéseket kisebb pontosításokkal és az új jogszabályok által használt
fogalmak bevezetése céljából módosította.
A rendelkezı rész 3. pontjához: A jogszabályváltozás miatt a Hivatal a
rendelkezéseket módosította különös tekintettel a VET 100-102. § szerinti
tevékenység
szétválasztási
irányelvek
minél
hatékonyabb
és
a
rendszerhasználók számára történı megjelenítése céljából, valamint az
Energetikai Érdekegyeztetı Tanáccsal az új jogszabályok által elıírt egyeztetési
kötelezettség érvényre juttatása miatt.
A rendelkezı rész 4. pontjához: A jogszabályváltozás miatt a Hivatal a
rendelkezéseket módosította különös tekintettel az új jogszabályok által
bevezetett közvilágítási elosztóhálózat fogalmára.
A rendelkezı rész 5. pontjához: A jogszabályváltozás miatt a Hivatal a
rendelkezéseket módosította az engedélyesek egymásközti együttmőködési
lehetıségeinek erısítése céljából.
A rendelkezı rész 6. pontjához: A jogszabályváltozás miatt a Hivatal a
rendelkezéseket módosította különös tekintettel az új jogszabályok által
bevezetett Alapvetı eszközök illetve a felhasználó fogalmának bevezetése miatt.
A rendelkezı rész 7. pontjához: A jogszabályváltozás miatt a Hivatal a
rendelkezéseket módosította különös tekintettel az új jogszabályok által
bevezetett Alapvetı eszközök fogalom és az ennek kapcsán bevezetett új
jogszabályi elıírások miatt.
A rendelkezı rész 8. pontjához: A jogszabályváltozás miatt a Hivatal a
rendelkezéseket módosította különös tekintettel a megadott új idıpontra.
A rendelkezı rész 9. pontjához: A jogszabályváltozás miatt a Hivatal a
rendelkezéseket módosította különös tekintettel az új jogszabályok által
bevezetett az Elosztói Szolgáltatást érintı egyes elemek (tevékenységek, illetve
ezekkel összefüggı szolgáltatásnyújtások) más személy által történı végzésére
vonatkozó új elıírások miatt. A módosítások lényege az, hogy az engedély
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szövegébıl kikerült a közbeszerzési törvényre való utalás, mivel érintettség
esetén az Engedélyest ennek alkalmazására maga a törvény kötelezi, viszont a
VET és Vhr. szövegébe a pályáztatással beszerezhetı szolgáltatások
vonatkozásban olyan szabályozások kerültek, mint a Belsı Kiválasztási
Szabályzat megalkotása, amely rendeltetése a közbeszerzési törvénnyel nem
érintett szolgáltatás beszerzések folyamatának és eljárásrendjének a
szabályozása. Az új szabályozásba bekerült a transzferárak alkalmazásának
kötelezettsége. Az adójogból ismert transzferárak azon szolgáltatás egységének
meghatározott ellenértékét jelenti, amelyet az integrált villamosenergia-ipari
vállalkozás tagja – kapcsolt vállalkozás – nyújt az Engedélyes részére. Azzal az
elıírással, hogy az Engedélyes köteles a transzferár és a szokásos piaci ár
közötti eltérést szolgáltatás elemenként kimutatni. Ezzel Hivatal biztosítani
kívánta, hogy a kapcsolt vállalkozások által nyújtott szolgáltatások költségei
ugyanazon szolgáltatás elemenként összehasonlíthatókká váljanak a piacon
kialakuló árakkal.
A rendelkezı rész 10. pontjához: A jogszabályváltozás és a megváltozott
fogalom meghatározások miatt a Hivatal a rendelkezést módosította.
A rendelkezı rész 11. pontjához: A jogszabályváltozás miatt a Hivatal a
rendelkezéseket kiegészítette, illetve pontosította.
A rendelkezı rész 12. pontjához: A jogszabályváltozás miatt a Hivatal a fogalmi
rendelkezésbıl törölte a megszőnı feljogosított fogyasztó fogalmához tartozó
részt.
A rendelkezı rész 13. pontjához: A jogszabályváltozás miatt a Hivatal a
rendelkezéseket pontosította.
A rendelkezı rész 14. pontjához: A jogszabályváltozás miatt a Hivatal a
rendelkezéseket módosította különös tekintettel az új jogszabályok által
bevezetett az Elosztói Szolgáltatást érintı egyes elemek (tevékenységek, illetve
ezekkel összefüggı szolgáltatásnyújtások) más személy által történı végzésére,
a hálózatfejlesztésre és eszközgazdálkodásra vonatkozó elıírások miatt. A
módosítások összefüggnek a Hivatal árszabályozási tevékenységéhez
szükséges költség monitoring végzéssel, valamint az Engedélyes éves mőszaki
tevékenységének az átláthatóbbá tételével, ezen belül az Engedélyes
hálózatfejlesztési és eszközgazdálkodási tevékenységének az átláthatóbbá
tételét szolgálják. Az adatszolgáltatás keretében egyben általános hivatkozások
révén csoportosítja a szolgáltatandó adatok körét, így téve átláthatóbbá az
Engedélyes számára is az e téren fennálló kötelezettségeit. A fentieken
túlmenıen jelen rendelkezések pontosításokat tartalmaznak az üzemzavarokkal
összefüggı adattárolásra, valamint a jogi szétválasztás szabályrendszerét
tartalmazó Megfelelıségi Program követhetıségére vonatkozóan.
A rendelkezı rész 15. pontjához: A jogszabályváltozás miatt a Hivatal a
rendelkezéseket az új szabályozások számviteli szétválasztásra, a
befolyásmentes tevékenységre, az egyenlı elbánás elvének érvényre
juttatására, valamint az üzleti információ szolgáltatási kötelezettségére vonatkozó
részeinek figyelembe vételével pontosította.
A rendelkezı rész 16. pontjához: A jogszabályváltozás miatt a Hivatal a
rendelkezéseket pontosította.
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A rendelkezı rész 17. pontjához: A jogszabályváltozás miatt a Hivatal a
rendelkezéseket pontosította.
A rendelkezı rész 18. pontjához: A jogszabályváltozás miatt a Hivatal a
rendelkezéseket pontosította.
A rendelkezı rész 19. pontjához A jogszabályváltozás miatt a Hivatal a
rendelkezéseket pontosította.
A rendelkezı rész 20. pontjához: A jogszabályváltozás miatt a Hivatal a
rendelkezéseket pontosította.
A rendelkezı rész 21. pontjához: A jogszabályváltozás miatt a Hivatal a
rendelkezéseket pontosította.
A rendelkezı rész 22. pontjához: A jogszabályváltozás miatt a Hivatal a
rendelkezéseket pontosította.
A rendelkezı rész 23. pontjához: Az Engedély és e módosító határozat egységes
szerkezetben való alkalmazása érdekében az értelmezési zavarok elkerülése
céljából a Hivatal a jogorvoslatra vonatkozó szövegezést megfelelıen
módosította.
A rendelkezı rész 24. pontjához: Jelen határozat kiadása miatt a Hivatal a
rendelkezés III. 2. pontját törölte.
A rendelkezı rész 25. pontjához: A jogszabályváltozás miatt a Hivatal a
módosításra kerülı engedély mellékletének szövegét törölte és helyette az
Elosztói Szolgáltatást meghatározó új mellékletre cserélte különös tekintettel az
új jogszabályok által bevezetett az Elosztói Szolgáltatást érintı egyes elemek
(tevékenységek, illetve ezekkel összefüggı szolgáltatásnyújtások) más személy
által történı végzésére vonatkozó új elıírások érvényre juttatása miatt.
A rendelkezı rész 26. pontjához: A jogszabályváltozás miatt a Hivatal a
rendelkezéseket pontosította.
A rendelkezı rész 27. pontjához: A jogszabályváltozás miatt a Hivatal a
rendelkezéseket pontosította.
A rendelkezı rész 28. pontjához: A jogszabályváltozás miatt a Hivatal a
módosításra kerülı engedély mellékletének szövegét törölte és helyette az új
jogszabályok Alapvetı eszközökre vonatkozó rendelkezéseinek megfelelı
tartalmú szabályozást írt elı.
A rendelkezı rész 29. pontjához: Jogszabályváltozás miatt és az értelmezési
zavarok elkerülése céljából szükségessé vált az Engedély eredeti indoklásának a
módosítása, ezért a Hivatal az indoklásra vonatkozó szövegezést megfelelıen
módosította, e módosítással az Engedély eredeti indoklásának helyébe lépı új
indoklás megfelelıen követi a változásokat (pl: fogalmak, jogszabályi hivatkozási
helyek, hatásköri, díjfizetési, közzétételi szabályok stb.) A módosítással az
Engedély megfelel a hatályos jogszabályokban foglalt követelményeknek.
A rendelkezı rész 30. pontjához: A módosító határozat kiadása miatt a Hivatal a
a Ket. elıírásaival összhangban rendelkezett.
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A Hivatal e határozatot 2007. december 19-én hivatalból indult és lefolytatott
közigazgatási hatósági eljárás keretében hozta meg, ezért az Engedélyest a
Magyar Energia Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékérıl, valamint az
igazgatási szolgáltatási és a felügyeleti díj fizetésének szabályairól szóló
91./2007. (XI. 20.) GKM rendelet alapján igazgatási és szolgáltatási díjfizetési
kötelezettség nem terheli.
Az eljárási költségrıl a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 72. § (1) dd)
pontja alapján kellett rendelkezni.
E határozatot a Hivatal a VET 91. § (2) bekezdésében foglalt hatáskörében
eljárva adta ki.
E határozat a VET 3. §, 21. § (2) és (4), 24.-26 §, 31-36. §, 40-42. §, 47. § (5),
64-65. §, 72. §, , 92-95. §, 96. §, 100-102. §, 103-105. §, , 178. §-ban és a Vhr. 1.
§, 8-9. §, 11. §, 14-21. §, 23-26. §, 30-37. §, 51. §, 83-91. §, 92-99.§, 100-103.§ ban foglalt rendelkezésein alapul.
A VET 168. § (10) bekezdése szerint a Hivatal határozata ellen fellebbezésnek
nincs helye, a határozat felülvizsgálatát a bíróságtól lehet kérni a Ket. 109. § (1)
bekezdésében foglaltaknak megfelelıen.
A határozat közzétételére a VET 168. § (9) bekezdésében és a Vhr 118. §-ában
foglaltak alapján kerül sor.
Budapest, 2008. január 1.

Horváth J Ferenc
elnök
Kapják:
ELMŐ Hálózati Kft.

1 példány

MEH Villamosenergia Engedélyezési és Felügyeleti Osztály

1 példány

MEH Irattár

1 példány

A HATÁROZAT 35 OLDALBÓL ÁLL

35

2008. JANUÁR 1.

