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TÁRGY:

Villamos energia elosztói működési engedély.

Az ELMŰ DSO Elosztóhálózati Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1132
Budapest, Váci út 72-74.), cégjegyzékszám:01-09-874142) engedély iránti
kérelme alapján a Magyar Energia Hivatal (1081 Budapest, Köztársaság tér 7.
továbbiakban: Hivatal) a fenti ügyszámon lefolytatott államigazgatási eljárás
keretében meghozta az alábbi
HATÁROZATOT:
A Hivatal a kérelemben foglaltaknak helyt ad, és
ELMŰ DSO Elosztóhálózati Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
(továbbiakban: Engedélyes, ELMŰ DSO Kft.) részére az alábbi feltételekkel
VILLAMOS ENERGIA ELOSZTÓI MŰKÖDÉSI ENGEDÉLYT
(továbbiakban: Engedély) ad.
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I.
I.1.

VILLAMOS ENERGIA ELOSZTÓI
MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY

ELMŰ DSO KFT.

Az elosztói tevékenység működési feltételei
Fogalom meghatározások
A jelen Engedélyben használt fogalmakon a villamos energiáról szóló
2001. évi CX. törvényben (VET), a VET egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 180/2002. (VIII. 23.) Kormányrendeletben (Vhr), és
a VET felhatalmazása alapján kiadott további jogszabályokban
meghatározottakat, továbbá a nagybetűvel használt fogalmakon az
Engedélyben meghatározott alábbi fogalmakat kell érteni:
a)

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 keresztező 120 kV-os távvezetékek.

2)

A 120 kV-os elosztóhálózat azon elemei, amelyeknek az
egyszeres kiesése - az átviteli hálózat vagy az engedélyes
erőművek betáplálásának (blokk vagy generátor) egyszeres
hiányállapota mellett és hatására, normál kapcsolási
állapotból kiindulva – a 120 kV-os hálózaton és/vagy az
átviteli hálózaton vezeték túlterhelést (termikus terhelhetőség
túllépését) vagy szabványtalan feszültséget idézhet elő.

b)

Belső Kiválasztási Szabályzat: a VET 22. § (2)-ik bekezdése
szerinti belső szabályzat.

c)

Elosztóeszközök:
1)

Az elosztó hálózat (VET 3. § 7. pont) azon elemei, amelyek
az Érvényességi Idő kezdetekor az Engedélyes tulajdonában
vannak, és/vagy amelyek azt követően a tulajdonába
kerülnek.

2)

Olyan nem az Engedélyes tulajdonában lévő elosztó hálózati
elem, amelynek üzemeltetéséről két, vagy többoldalú
szerződéses megállapodás alapján az Engedélyes köteles
és jogosult gondoskodni.

3)

Minden egyéb olyan vagyontárgy, jogosultság, berendezés
(különös
tekintettel
az
üzemirányítást
szolgáló
berendezésekre), továbbá más fizikai és szellemi tulajdon
(pl. szellemi tulajdonjog, szoftver), amely az Érvényességi
Idő alatt az Engedélyes tulajdonában van, és/vagy amely azt
követően a tulajdonába kerül, illetve olyan nem az
Engedélyes tulajdonában lévő vagyontárgyak, jogosultságok
és berendezések, amelyek használatára az elosztóhálózat
üzemeltetése során két, vagy többoldalú szerződéses
megállapodás alapján kerül sor.

4)

A kizárólag közvilágítás célját szolgáló eszközök a jelen
Engedély
szempontjából
nem
minősülnek
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Elosztóeszközöknek.
d)

Elosztóhálózat Használó: aki az Engedélyes és a közüzemi
szolgáltató, vagy az Engedélyes és a rendszerhasználó között
létrejött elosztó hálózati csatlakozási, és/vagy használati szerződés
alapján, az elosztó hálózatot villamos energia vételezésére,
betáplálására vagy továbbítására igénybe veszi.

e)

Elosztói Szolgáltatás: a VET 3. § 6. pontjában meghatározott
tevékenységet, valamint az annak végzéséhez szükséges egyéb, a
1. számú mellékletben felsorolt tevékenységeket jelenti.

f)

Engedélyköteles Tevékenység: a VET 51. § (1) bekezdésében
ilyenként meghatározott tevékenység.

g)

Érvényességi Idő: a jelen Engedély III.1. pontjában meghatározott
időtartam, ameddig az Engedély érvényben van.

h)

Fogyasztói Érdekképviseleti Szervezet: bármely olyan szervezet,
amely a fogyasztóvédelemről 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 Adatgyűjtő Rendszerek: Az Engedélyes tulajdonában
lévő, a Vhr 24. §. (1) bekezdésében hivatkozott, elszámolási
méréshez szükséges mérési adatgyűjtő rendszerek.

k)

Távközlési Rendszer: a VET 13.§ (3) bekezdése, valamint a Vhr
25. § (1) bekezdése szerinti rendszer(ek), illetve annak egyes
elemei ideértve különösen azon átvitel-technikai rendszereket,
kapcsoló berendezéseket, távközlő végberendezéseket továbbá
más erőforrásokat, amelyek jelek továbbítását teszik lehetővé
meghatározott végpontok között vezetéken, rádión, optikai vagy
elektromágneses közeg felhasználásával.

l)

Transzferár: azon szolgáltatás egységének meghatározott
ellenértéke, amelyet az integrált villamosenergia-ipari vállalkozás
tagja – Kapcsolt Vállalkozás – nyújt az Engedélyes részére.

m)

Területileg Illetékes Elosztó: azt az elosztó-hálózati működési
engedélyest jelenti, aki az adott közigazgatási területen érvényes
villamos energia elosztói működéssel rendelkezik.

n)

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

A jelen Engedélyben használt fogalmak I.1. pont szerinti tartalma és
jelentése – függetlenül attól, hogy az Engedély szövege milyen számban,
esetben, időben vagy szóösszetételben használja – változatlan.
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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 Elosztói Szolgáltatást
nyújtani.

I.2.3.

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

I.2.4.

Az Engedélyes az Engedélyben meghatározott Illetékességi Területén a
termelők, a kiserőművek üzemeltetői, a villamosenergia-kereskedők, a
feljogosított fogyasztók, valamint a közüzemi nagykereskedő és a
közüzemi szolgáltatók részére köteles biztosítani a megkülönböztetéstől
mentes szabályozott hozzáférést az általa üzemeltetett elosztó
hálózathoz.

I.2.5.

Az Engedélyes köteles az Érvényességi Idő alatt, az Illetékességi
Területén a villamos energia vételezésével, betáplálásával vagy
továbbításával kapcsolatosan felmerült igényre az igénylőnek ajánlatot
adni. Amennyiben az igénylő az Engedélyes által adott, az
elosztóhálózathoz való csatlakozásra vonatkozó ajánlatát elfogadja, az
Engedélyes az ajánlatban foglalt feltételekkel és tartalommal köteles
hálózati csatlakozási és hálózat használati szerződést kötni, és e
szerződések hatálya alatt folyamatosan Elosztói Szolgáltatást nyújtani.

I.2.6.

Az Engedélyes a jelen Engedély, a VET, és más jogszabályok vonatkozó
rendelkezéseivel összhangban a közüzemi szolgáltatóval közüzemi
szerződést kötött fogyasztók villamosenergia-ellátása érdekében köteles
a közüzemi szolgáltatóval szerződést kötni.

I.2.7.

Az Engedélyes a közüzemi fogyasztók részére köteles biztosítani a
hálózatához való csatlakozás lehetőségét és a közüzemi szolgáltatóval
megkötött közüzemi szerződésük hatálya alatt a közüzemi szerződés
szerinti hálózathasználatot.

I.2.8.

Amennyiben az Elosztói Szolgáltatás végzéséhez más személy(ek)
eszközeinek használata szükséges és a felek erre vonatkozóan
szerződést kötnek egymással, úgy a szerződési feltételeknek meg kell
felelniük
a
jogszabályokban
és
a
Villamosenergia-ellátási
Szabályzatokban foglaltaknak.

I.2.9.

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
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követelményeknek, továbbá a Hivatal által közzétett közérdekű
határozatokban elrendelteknek. Az Engedélyes az Engedélyben
meghatározott kötelezettségeinek teljesítése során köteles megfelelni a
VET 3. § (28) bekezdésében meghatározott legkisebb költség elvének.
I.2.10. Engedélyes köteles más engedélyesekkel és kiserőművekkel a villamos
energia elosztására, hálózati elemek használatára, üzemeltetésére,
továbbá a villamosenergia-mérési pontokra vonatkozóan szerződéseket
kötni úgy, hogy a rendszerirányítóval kötött szerződésben rendelkezni
kell:
a)

A rendszerirányító által adott utasítások teljesítéséből eredő,
valamint

b)

A rendszerirányító
teljesítéséből eredő

által

adott

utasítások

jogellenes

nem

károkért való felelősség viselésének szabályairól is.
I.3.

Az Elosztóhálózat Használók védelmére vonatkozó előírások

I.3.1.

Az Engedélyes az Illetékességi Területén ügyfélszolgálati irodákat
köteles működtetni, és azokban munkanapokon személyesen (saját
alkalmazottai vagy megbízottja, illetve annak alkalmazottai útján) az
Elosztóhálózat Használók rendelkezésére állni. Az Engedélyes az
ügyfélszolgálati irodák működtetésére, az Ügyfélkapcsolati Tevékenység
végzésére más személy részére megbízást a jelen Engedély I. 9.
pontjában foglaltakkal összhangban adhat.

I.3.2.

Az Engedélyes köteles üzletszabályzatot készíteni és azt Engedélye
hatályba lépésének napjától számított 30 napon belül, illetve annak
mindenkori módosításait a módosítástól számított 15 napon belül a
Hivatalnak jóváhagyásra benyújtani.

I.3.3.

Az Engedélyes köteles az ügyfélszolgálati irodák számát, azok működési
rendjét
és
elérhetőségét,
a
panaszkezelés
folyamatát
az
üzletszabályzatában szabályozni, valamint erről az Elosztóhálózat
Használókat tájékoztatni.

I.3.4.

Az Engedélyes az üzletszabályzatot köteles az ügyfélszolgálati
irodákban, valamint az ügyfélforgalom számára nyitva álló egyéb
helyiségekben jól látható módon elhelyezni, bárkinek hiánytalanul
rendelkezésre bocsátani, és a honlapján is hozzáférhetővé tenni.

I.3.5.

Az Engedélyes köteles Megfelelési Szabályzatot készíteni és azt
Engedélye hatályba lépésének napjától számított 30 napon belül, illetve
annak mindenkori módosításait a módosítástól számított 15 napon belül
a Hivatalnak jóváhagyásra benyújtani.

I.3.6.

Az Engedélyes, jelen engedély I. 14. 8. pontjában meghatározott
időpontig Éves Megfelelési Jelentést köteles készíteni és azt — a Hivatal
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által történt jóváhagyás után — az ügyfélszolgálati irodákban elhelyezni
és bárkinek hiánytalanul rendelkezésre bocsátani, valamint azt a
honlapján is nyilvánosságra kell hozni.
I.3.7.

Az Engedélyes köteles a hatályos jogszabályokban és az
üzletszabályzatban meghatározott módon a Fogyasztói Érdekképviseleti
Szervezetekkel együttműködni, és az üzletszabályzat módosítása előtt
ezen szervezetek véleményét kikérni.

I.3.8.

Az Engedélyes – a Hivatal határozata alapján – köteles saját költségén,
független szakértőkkel, az Illetékességi Területén lévő Elosztóhálózat
Használók körében a fogyasztói elégedettségi szint felmérését – a
Hivatal határozatában közzétetteknek megfelelően – elvégezni.

I.3.9.

Az Engedélyes köteles az Elosztói Szolgáltatás minőségének
megállapítása során a Hivatalnak a VET 10. § i) pontjának
felhatalmazása alapján hozott határozata rendelkezéseinek betartásával
eljárni, a Hivatallal együttműködni.

I.3.10. Az Engedélyes, az Elosztóhálózat Használókkal szemben az egyenlő
bánásmód követelményének megfelelően köteles eljárni. Az eljárás
garanciáira vonatkozó részletes szabályokat, különös tekintettel az
elosztói engedélyes és a közüzemi szolgáltató, valamint az elosztói
engedélyes és a villamosenergia-kereskedő közötti adat – és
információcserére és ezek védelmére vonatkozó rendelkezéseket - az
Elosztói Szabályzat, a Hivatal vonatkozó irányelve, egyebekben pedig a
Megfelelési Szabályzat tartalmazza.
I.3.11. Az Elosztói Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződéskötés 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 előnyösebb vagy hátrányosabb az adott fogyasztói csoporton
belüli más Elosztóhálózat Használó(k)nak ajánlott árnál vagy feltételnél.

I.4.

A rendszerhasználókkal kapcsolatos kötelezettségek
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 egyidejűleg köteles az üzletszabályzatot szükség
esetén módosítani, és a megváltozott előírásokkal összhangba hozni.

I.5.

Más engedélyesekkel kapcsolatos egyéb kötelezettségek
Az Engedélyes a VET 13. § szerint más engedélyesekkel köteles
együttműködni.
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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 előírt kötelezettségei
teljesítése érdekében köteles az Elosztóeszközökön a szükséges
fejlesztéseket és karbantartásokat elvégezni, minden esetben a
legkisebb költség elvének betartásával.

I.6.2.

Az Engedélyes a még üzemben lévő de nem általa üzemeltetett
gazdátlanná vált hálózatra (elhagyott hálózatok) csatlakozó azon
közüzemi fogyasztó részére is köteles Elosztói Szolgáltatást nyújtani,
amellyel korábban az Engedélyes jogelődje, mint szolgáltatói engedélyes
közüzemi szerződést kötött, feltéve, hogy a közüzemi szerződés, az
Érvényességi Idő kezdetekor még érvényben van. Az Engedélyes
köteles a közüzemi fogyasztót 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 közüzemi
fogyasztóra. Az ilyen hálózatok végleges rendbehozatalára a Hivatallal
egyeztetett ütemtervet kell készíteni.

I.6.3.

Az Engedélyes köteles a VET 23. § (1) b) pontja szerinti statisztikai
alapon elszámolásra kerülő fogyasztók teljesítménygörbéjének
statisztikai alapon történő felvételében, és a javasolt egységes fogyasztói
csoportoknak, valamint az elszámolás alapjául szolgáló típusgörbéknek
(terhelési profilokat) az elosztói szabályzatban történő rögzítésében a
többi elosztói engedélyessel folyamatosan együttműködni.

I.7.

A tevékenység folytatásához szükséges eszközök, azok fenntartása
és az eszközökkel való rendelkezés

I.7.1.

Az Engedélyes tevékenységének végzéséhez elengedhetetlenül
szükséges Elosztóeszközöknek az Engedélyes tulajdonát kell képezni,
vagy azok kizárólagos használati jogát az Engedélyes részére az
Érvényességi Idő alatt szerződésnek vagy jogszabálynak kell
biztosítania.

I.7.2.

Az Engedélyes tevékenységének végzéséhez elengedhetetlenül
szükséges eszközök közül azokat, amelyeket az Engedélyes köteles
saját tulajdonában tartani az Engedély 4. sz. melléklete tartalmazza.

I.7.3.

A 4. számú mellékletben felsorolt Elosztóeszközökkel való – a Vhr 1. § 1.
pontjában meghatározott – rendelkezés csak a Hivatal által az
Engedélyesnek adott előzetes hozzájárulásával, az abban meghatározott
feltételekkel történhet.

I.7.4.

Az Engedélyes azon Elosztóeszközök állapotváltozása esetén, amelyek
érintik, befolyásolják az ÁHBE működését (3. számú melléklet), köteles
kérni az Engedély módosítását.
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I.7.5.

Az Engedélyes a villamosenergia-rendszer együttműködése és a közcélú
hálózathoz való hozzáférés biztosítása érdekében köteles a
tevékenysége végzéséhez szükséges megfelelő mennyiségű és
színvonalú Elosztóeszköz rendelkezésre állását, valamint a szükséges
karbantartási, javítási, felújítási munkák időbeni elvégzését, továbbá a
szükséges készleteket és tartozékokat, és a hálózat üzemeltetéséhez
szükséges műszaki feltételeket, valamint az elosztóhálózat fejlesztését
biztosítani.

I.7.6.

Az Elosztóeszközökkel való – Vhr 1. § 1. pontjában meghatározott –
rendelkezés nem veszélyeztetheti az Engedélyes Engedélyköteles
Tevékenységét.

I.7.7.

Ha a jelen pontban hivatkozott Elosztóeszközökkel való rendelkezés a
jelen pont szabályaival összhangban történik, az nem jelenti azt, hogy az
Engedélyes ne lenne köteles az Elosztói Szolgáltatás más személlyel
történő végzésének I.9. pontbeli szabályainak is megfelelni.

I.8.

Minőségbiztosítási rendszer

I.8.1.

Az Engedélyes az Elosztói Szolgáltatás valamennyi elemére vonatkozó,
független minőségtanúsító szervezet által ellenőrzött minőségbiztosítási
rendszert köteles létrehozni és működtetni. E rendszernek biztosítania
kell a jelen Engedélyben foglalt tevékenységre irányadó jogszabályok, és
egyéb előírások betartásának az ellenőrzését és ellenőrizhetőségét.

I.8.2.

Az Engedélyes legkésőbb 2008. március 31-ig köteles auditált
minőségbiztosítási rendszert bevezetni és erről, illetve módosításairól 30
napon belül a Hivatalnak jelentést tenni, továbbá köteles a bevezetett
minőségbiztosítási rendszert fenntartani.

I.9.

Az Elosztói Szolgáltatás egyes elemeinek más személy által történő
végzése

I.9.1.

Az Engedélyes a VET 22. § (2) bekezdésében és a Vhr 15. §-ában
foglaltak alapján, a jelen I. 9. pontban meghatározott feltételek szerint és
korlátozások mellett, a Hivatal előzetes jóváhagyó határozata alapján
jogosult arra, hogy az Elosztói Szolgáltatás egyes elemeinek az
Engedélyes nevében történő végzésére más személyt (keret)szerződés
alapján felhatalmazzon (a továbbiakban: kiszervezés).

I.9.2.

Az Engedélyes köteles a VET 22. § (2) bekezdése, illetőleg a Vhr 15. §
és egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint, valamint a jelen
Engedélyben foglalt előírásokkal összhangban a harmadik személy
kiválasztására és megbízására vonatkozó feltételeket és eljárásokat
Belső Kiválasztási Szabályzatban rögzíteni, és a Belső Kiválasztási
Szabályzatot, valamint annak módosításait a Hivatal részére
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jóváhagyásra benyújtani. A Belső Kiválasztási Szabályzat jóváhagyásra
történő benyújtásának határideje 2007. március 31.
I.9.3.

Az Engedélyes a Hivatal által jóváhagyott Belső Kiválasztási
Szabályzatot – a mindenkor hatályos módosításokkal egységes
szerkezetben – köteles az arra alkalmas helyen és szabadon
hozzáférhető módon elhelyezni.

I.9.4.

Az Engedélyes nem jogosult kiszervezni Elosztói Szolgáltatási
tevékenységeinek az alábbi elemeit, jogait és kötelezettségeit:

I.9.5.

I.9.6.

a)

A 120 kV-os elosztóhálózat, a közép- és kisfeszültségű
elosztóhálózat, a rendszerirányító által közvetlenül saját
üzemirányításába be nem vont erőművek üzemirányítását, valamint
a teljesítmény szabályozó feladatok ellátását;

b)

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

c)

Minden olyan az a) - b) pontokban nem nevesített Elosztói
Szolgáltatási tevékenységet, amely az üzemi szabályzat előírásai
szerint az Elosztói Engedélyes és a Rendszerirányítói Engedélyes
közötti kötelező együttműködés körébe tartozik.

Az Engedélyesnek a kiszervezés során a legkisebb költség elvének
érvényesülése mellett a VET 22. §-ban foglalt, továbbá az alábbi
követelményekre is tekintettel kell lennie:
a)

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

b)

A tevékenység magas színvonalon történő ellátása, azaz annak
biztosítása, hogy a fogyasztók ellátásának minősége, a
nagyfeszültségű, a közép- és kisfeszültségű vezetékhálózaton és
kábelhálózaton történő hibaelhárítás, a tervszerű kikapcsolások,
valamint

c)

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

Az Engedélyesnek a kiszervezés jóváhagyása iránti kérelméhez a
következőket
kell
papír
alapon
és
elektronikus
formában
(adathordozón/CD) is mellékelnie:
a)

A kiszervezendő 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 (együttműködésük
rendjét) a kiszervezett tevékenységet végző személynél,

d)

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

I.9.7.

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

I.9.8.

A Hivatal a jóváhagyást megtagadhatja, illetőleg feltételekhez kötheti,
amennyiben a benyújtott dokumentumok alapján megállapítható, hogy a
kiszervezés nem vagy csak részben felel meg a VET, Vhr és más
vonatkozó jogszabályok, valamint a Belső Kiválasztási Szabályzat
előírásainak.

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
következők:
a)

a szolgáltatás tartalma, beleértve annak nyújtásának helye és ideje,

b)

a szolgáltatás színvonalának mérésére szolgáló paraméterek,

c)

a paraméterek elvárt értékei,

d)

a szolgáltatási színvonal be nem tartásának következményei, és

e)

a költségelszámolás módja,

f)

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

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

A Transzferárak alkalmazását megelőzően, a 18/2003. (VII. 16.)
PM rendelet, illetve a vonatkozó jogszabályok alapján előírt
nyilvántartást elkészíteni és azt a Hivatalnak bemutatni.

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 gyűjtését 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 101.§ (1) bekezdése
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számviteli szétválasztási, a VET 102/A. §-a pedig az elosztói
tevékenységtől
szervezeti
és
döntéshozatali
szétválasztási
kötelezettséget ír elő, az Engedélyes felel azért, hogy a szervezeti és
döntéshozatali szétválasztás a kiszervezett tevékenységet végző
személynél a VET, Vhr, valamint az Engedélyes megfelelési
szabályzatának előírásaival 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 szabályzata, Belső Kiválasztási Szabályzata
és üzletszabályzata rendelkezéseivel összhangban végezzék, továbbá
azt, hogy a Hivatal hatósági ellenőrzést a kiszervezett tevékenységet
végző személynél a kiszervezett tevékenység tekintetében is tudjon
végezni. Az Engedélyes más személy által végzett tevékenységért úgy
felel, mintha azt maga végezte volna.
I.9.13. Az Engedélyes a jelen Engedély jogerőre emelkedését megelőzően
kötött (keret)szerződései alapján kiszervezett Elosztói Szolgáltatás
tevékenysége tekintetében, e (keret)szerződések lejártakor köteles az
Engedély I. 9. pontja alatt meghatározott eljárás lefolytatására.

I.10.

Kapcsolódó és másodlagos tevékenységek
Az Engedélyes kapcsolódó és másodlagos tevékenysége nem
veszélyeztetheti az Elosztói Szolgáltatás végzését, a folyamatos,
biztonságos és előírt színvonalú villamos energia ellátást és a
villamosenergia-rendszer működését.

I.11.

Rendszerérdekű tevékenységek

I.11.1. Az Engedélyes legalább kétévente köteles elkészíteni és a
rendszerirányítónak benyújtani az általa üzemeltetett elosztó hálózat
hálózatfejlesztési tervét a VET 27.§ (1) bekezdésben szabályozottak
szerint.
I.11.2. A villamosenergia-rendszer – a 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 előírt színvonalú
működése érdekében.
I.11.4. Az Engedélyes a Hivatal megkeresésére és részére köteles véleményt
adni a vezetékek elosztói vezetékké, illetve közcélúvá minősítéséhez.
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I.11.5. A Mérési Adatgyűjtő Rendszerek használatára, valamint a
hálózathasználati díjak meghatározásánál az árhatóság által figyelembe
vett, a Vhr 25. § (1) bekezdésében hivatkozott távközlési hálózati elemek
használatára az Engedélyest a rendszerirányítóval szemben
szerződéskötési kötelezettség terheli. Az Engedélyes köteles a
rendszerirányítóval a Vhr 24 - 25. §-ai alapján kötendő szerződések
megkötésére irányuló tárgyalások, ajánlat elfogadása, valamint a
szerződéskötéshez szükséges feltételek kialakítása során jóhiszeműen
eljárni, figyelemmel az üzembiztonságra, az ellátás biztonságára, és
különös tekintettel a legkisebb költség elvének érvényesítésére. Az
Engedélyes köteles a Mérési Adatgyűjtő Rendszerek, illetve a Távközlési
Rendszer karbantartási, javítási, felújítási munkáit, valamint fejlesztését
időben elvégezni.
I.11.6. A Távközlési Rendszer és a Mérési Adatgyűjtő Rendszerek
használatával összefüggő szerződések megkötése és teljesítése során
biztosítani kell:
a)

A Távközlési Rendszer és a Mérési Adatgyűjtő Rendszerek
működésének biztonságát,

b)

A Távközlési Rendszer, illetve a Mérési Adatgyűjtő Rendszerek
használatának és az ezekhez történő hozzáférésnek a
zavartalanságát, ideértve a rendszerirányító és az általa megbízott
személy(ek) hozzáférését is,

c)

A Távközlési Rendszerben, illetve a Mérési Adatgyűjtő
Rendszerekben tárolt, illetve továbbított adatok eredetiségének,
változatlanságának fenntartását, továbbá olyan kezelését, hogy
azokhoz jogosulatlan személyek ne férhessenek hozzá.

I.11.7. Engedélyes köteles az együttműködő villamosenergia-rendszer
üzemének biztonsága, valamint a rendszerszintű szerződési
kötelezettségek betartása érdekében az irányítása alatt működő
hangfrekvenciás körvezérlő, illetve rádiófrekvenciás rendszer üzemét az
üzemi szabályzatban foglaltaknak megfelelően irányítani.

I.12.

Az elosztóhálózathoz történő hozzáférés szabályai
Az elosztóhálózathoz való hozzáférés feltételei nem sérthetik az egyenlő
bánásmód követelményét, nem adhatnak alapot visszaélésre, nem
tartalmazhatnak
indokolatlan
korlátozásokat,
valamint
nem
veszélyeztethetik az ellátás biztonságát és a szolgáltatás előírt
minőségét. Az Engedélyes köteles betartani a VET 10. §. e) pontja
alapján a Hivatal által meghatározott, a feljogosított fogyasztók közcélú
hálózathoz való hozzáférésének általános szabályait, valamint a Vhr 1/b.
melléklete (VHSZ), valamint az elosztói szabályzat által e tárgyban
előírtakat.
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Egyéb jogok és kötelességek

I.13.1. Az Engedélyes köteles mérlegkört alakítani, vagy valamely mérlegkörhöz
csatlakozni. Ha az Engedélyes egyik mérlegkörhöz sem csatlakozik,
önálló mérlegkörnek minősül. Ebben az esetben az Engedélyes az
egyszemélyes mérlegkör felelőse.
I.13.2. Amennyiben az Engedélyes mérlegkör-felelős, úgy köteles szerződést
kötni a rendszerirányítóval, s ennek tényét a megkötéstől számított 15
napon belül a Hivatalnak bejelenteni.
I.13.3. A mérlegkör-felelősi és mérlegkör tagi feladatokat az Engedélyes a
jogszabályokban,
az
Engedélyben,
a
Villamosenergia-ellátási
Szabályzatokban és a létrejött szerződésben foglaltak szerint köteles
ellátni.

I.14.

Adatszolgáltatási és információadási kötelezettség

I.14.1. Az Elosztói Szolgáltatás folyamatosságának, biztonságának és előírt
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
ellenőrzése érdekében a Hivatal jogosult ellenőrizni az Engedélyes
tevékenységével és üzletmenetével összefüggő valamennyi adatot,
nyilvántartást és dokumentumot - beleértve az üzleti titkot tartalmazó
információt is. Jogosult ezekről másolatot és kivonatot készíteni.
I.14.2. Az Engedélyes a VET 97. § 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 végző vállalkozásokkal
kötött ügyleteire (beleértve a Transzferárakhoz kapcsolódó részletes
költségkalkulációkat is), valamint a minőségi 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 forrásból
(hálózatfejlesztési hozzájárulás, csatlakozási díj) megvalósított, vagy
térítés nélkül kapott eszközökről (továbbiakban együtt: térítés nélkül
átvett eszközök). Ezen nyilvántartás keretében az Engedélyes köteles a
Budapesti Elektromos Művek NyRt, mint jogelőd elosztói engedélyes
által a 28/2003. számú határozat alapján térítés nélkül átvett és az
Engedélyesnek átadott eszközök tekintetében olyan nyilvántartást
vezetni, mintha a térítés nélküli tranzakció az Engedélyesnél történt
volna.
I.14.4. A Hivatal jogosult az Engedélyestől esetenként, illetve rendszeresen –
írásban, elektronikusan, adathordozón vagy egyéb formában,
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csoportosításban és módon szolgáltatandó – megállapított határidőre
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 előírt formában, csoportosításban és módon
(írásban, elektronikusan, adathordozón vagy egyéb módon) határidőre
információt, adatot szolgáltatni.
I.14.6. Az Engedélyes a Hivatal egyedi felhívása alapján köteles az alkalmazott
Transzferárak hátteréül 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.
I.14.8. Az Engedélyes évente egy alkalommal köteles a Hivatal számára
műszaki beszámolót készíteni és azt a Hivatalnak a folyó év március 31.
napjáig írásban, valamint elektronikus formában, és/vagy adathordozón
benyújtani.
a)

A beszámolónak az előző évre vonatkozóan be kell mutatnia, illetve
elemezni és összesíteni kell a következőket:
1)

Az Elosztói Szolgáltatás értékelését, valamint a javításra tett
intézkedéseket;

2)

A
villamos
energia
elosztás
(üzembiztonságáról) szóló jelentését;

3)

A villamos energia elosztás általános színvonaláról szóló
jelentését;

4)

Az Elosztóhálózat Használók panaszainak, és a panaszok
számának alakulását;

5)

A garantált szolgáltatások teljesítésének jelentését;

6)

Az Elosztóeszközök állapotváltozását (beleértve az új, a
felújított, és megszűnt elemek leírását);

7)

Az I.7.1. pont szerinti szerződésben foglalt, nem az
Engedélyes tulajdonában lévő, de az Engedélyes által
igénybe
vett
Elosztóeszközöket
(a
beszámolónak
tartalmaznia kell a szerződő fél azonosító adatait, valamint a
szerződések tárgyát és pénzügyi feltételeit is);

8)

A hálózathasználattal kapcsolatosan az Elosztóhálózat
Használók tájékoztatása érdekében végzett tevékenység
leírását;

9)

A hálózati eszközök vonatkozásában a szabadvezetékek,
kábelek, transzformátor és kapcsoló-állomások (a mérő,
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működtető eszközökkel együtt), a fogyasztásmérők és
csatlakozó vezetékek esetében 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].
b)

Az Engedélyesnek az Engedély I. 9. 2. pontjában előírt Belső
Kiválasztási Szabályzat előírásainak teljesítéséről — a beszámolási
évre vonatkozóan — jelentést kell adni. Ennek részeként az
Engedélyes köteles a Hivatal részére az Engedély I.9. pontja
alapján létrejött (keret)szerződésekről — pályázati kiírásonként —
egy összefoglaló kimutatást (vállalkozó neve, címe, a szerződés
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 kapcsolt vállalkozások
gazdálkodási adatait is bemutatva – a legkisebb költség elvének
betartása szempontjából is értékelni kell.

c)

A műszaki beszámolónak tartalmaznia kell a tervezett
beruházásokra vonatkozó rövid távú (3 éves) és a folyó év üzleti
tervét, amelynek részei a gazdasági adatok mellett:
1)

Az Elosztóeszközök átviteli képességét növelő (fejlesztések)
és csökkentő (bontások, selejtezések) intézkedések
előirányzatait;

2)

Az Elosztóeszközök fejlesztésének műszaki és pénzügyi
előirányzatát, amelynek ki kell térnie a rendszerérdekű
informatikai és távközlési fejlesztésekre is.

I.14.9. Az Engedélyes köteles a Hivatal által kiadott határozatnak megfelelő
tartalommal, módon és határidőre elkészíteni és benyújtania:
a)

A fogyasztói elégedettség felmérés eredményeit;

b)

Az Elosztói Szolgáltatás minőségére jellemző,
meghatározott (és feldolgozott) eredményeket.

mérésekkel

I.14.10. Az Engedélyes köteles a széles fogyasztói kört érintő, országos
jelentőségű eseményről a Hivatalt külön felszólítás nélkül haladéktalanul
rövid úton tájékoztatni, majd írásba foglalt értékelő jelentést készíteni,
különösen az alábbi esetekben:
a)

Amennyiben az Elosztói Szolgáltatás korlátozása, szüneteltetése
miatt a villamos energia kiesés (a nem szolgáltatott energia
mennyisége) az 50 MWh-t meghaladja;

b)

Amennyiben az Engedélyest terrorcselekmény éri.
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I.14.11. Az Engedélyes köteles az Elosztóeszközökben bekövetkezett
üzemzavarokról nyilvántartást vezetni és az üzemzavarral kapcsolatban
az általa készített valamennyi dokumentációt a Hivatal kérésére,
rendelkezésre bocsátani. Amennyiben az Engedélyes az üzemzavar
elhárításra, mint kiemelt fontosságú szolgáltatásra köt (keret) szerződést,
akkor a fentieken túlmenően köteles rögzíteni az adat-áramlást
tartalmazó előírásokat, az üzemzavar elhárítás időtartamára
megállapított normatívákat, a tény adatok archiválásának rendszerét és a
keletkezett adatokat öt évig megőrizni.
I.14.12. Az Engedélyes köteles az informatikai rendszereit úgy alakítani, hogy
azok lehetővé tegyék a Megfelelési Szabályzatban előírtak ellenőrzését.

I.15.

Tevékenységek szétválasztása, könyvelése; az egyenlő 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 Vhr 90. § (4) bekezdése alapján - kiadott
irányelvnek megfelelően belső számvitelében elkülöníteni, könyvelni, és
nyomon követhetővé tenni.
I.15.2. Amennyiben az Engedélyes integrált villamos energia ipari vállalkozás
része, akkor az Engedélyes köteles bemutatni, hogy az általa igénybe
vett közös szolgáltatások esetében is teljesülnek az I.15.1. pont előírásai.
I.15.3. Vertikálisan integrált társaság esetében az elosztói tevékenységet
szervezetileg és döntéshozatali tekintetben az elosztási tevékenységhez
közvetlenül
nem
kapcsolódó
egyéb
villamosenergia-ipari
tevékenységektől függetlenül kell végezni. Az Engedélyes vezető
tisztségviselője, illetve vezető állású munkavállalója – az elosztói
engedélyesen kívül - nem szerezhet társasági részesedést egyéb,
villamosenergia-ipari tevékenységet végző vállalkozásban, nem lehet
ilyen vállalkozás vezető tisztségviselője, továbbá nem létesíthet ilyen
vállalkozással munkaviszonyt, vagy munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyt.
I.15.4. Az Engedélyes vezető tisztségviselője, illetve vezető állású
munkavállalója nem rendelhető ki az integrált villamosenergia-ipari
vállalkozás egyéb tevékenységeit végző vállalkozásaihoz.
I.15.5. Az Engedélyes vezető állású munkavállalójának munkaszerződésében,
illetve megbízási szerződésében foglalt jogokat és kötelezettségeket, a
munkabért és egyéb juttatásait valamint a munkavégzés feltételeit úgy
kell meghatározni, hogy a vállalkozás működését befolyásoló
döntéshozatal
során
érvényesülhessen
a
függetlenség,
a
befolyásmentesség és az egyenlő bánásmód követelménye. Az
Engedélyes tevékenységet végzők díjazását és juttatásait nem lehet a
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vertikálisan
integrált
vállalkozás
eredményességéhez kötni.

egyéb

tevékenységeinek

I.15.6. Az
Engedélyes
befolyásmentesen,
az
egyenlő
bánásmód
követelményének
megfelelően
jogosult
meghozni
a
hálózat
üzemeltetéséhez, fenntartásához és fejlesztéséhez szükséges
döntéseket, beleértve a napi üzemvitellel és az elosztó vezetékek
létesítésével, felújításával 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 tevékenységéről
köteles rendszeres, éves információszolgáltatást nyújtani írásban és
elektronikus formában a Vhr 90. § (3) bekezdésében rögzített határidőre
és tartalommal, továbbá ennek keretében.
a)

Bemutatni, hogy az Engedélyes a VET 101. §-ában, és a Vhr 90. §ában, valamint az ott hivatkozott irányelvben meghatározott
előírásoknak eleget tett, valamint

b)

Nyilatkozni arról, hogy a
követelményeknek megfelelt.

VET

102/A.

§-ban

foglalt

I.15.8. A versenysemlegesség, az egyenlő bánásmód követelménye (illetve a
hátrányos megkülönböztetés tilalma), az üzembiztonság, az ellátás
biztonsága, a fogyasztók védelme, valamint a legkisebb költség elvének
érvényesülése
érdekében
az
Engedélyes
Engedélyköteles
Tevékenysége körében köteles biztosítani, hogy:
a)

Az azonos típusú engedélyesek és rendszerhasználók azonos,
megkülönböztetéstől
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 előnyben az Engedélyes által az
Elosztói Szolgáltatási tevékenysége más személy által történő
végeztetése során.

I.15.9. A Vhr 21. § (1) bekezdésének érvényesülése érdekében az Engedélyes
köteles a Hivatalnak és az I.15.3. a) - b) pontok vonatkozásában
rendszerirányítónak is 30 napon belül írásban bejelenteni, ha az I.15.3.
pontokban foglalt rendelkezéseket megszegte.

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.
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I.16.2. Az Engedély mellékleteiben nyilvántartott adatokban bekövetkezett
változások esetén, a változás bekövetkeztétől számított 30 napon belül
az Engedélyes köteles kérelmezni az Engedély módosítását.

I.17.

Jogkövetkezmények az Engedély feltételeinek be nem tartása
esetén

I.17.1. A Hivatal az Engedélyes Engedélyben, vagy más a Hivatal által kiadott
határozatokban, jogszabályokban, illetőleg a villamosenergia-ellátási
szabályzatokban
és
az
üzletszabályzatban
meghatározott
kötelezettségeinek megszegése esetén a VET 10/A. §-ban, a Vhr 1/C §ban,
valamint
egyéb
a
jogszabályokban
meghatározott
jogkövetkezményeket alkalmazhatja.
I.17.2. Az Engedélyes köteles a jelen Engedélyben meghatározottakat, az ott
megjelölt határidőn belül a Hivatalhoz benyújtani. Amennyiben az
Engedélyes e kötelezettségeit részben, vagy egészben nem teljesíti, úgy
a Hivatal a VET 68. §-a alapján az Engedélyessel szemben a 10/A §-ban
meghatározott jogkövetkezményeket alkalmazhatja.
I.17.3. A kötelezettségek megszegésének minősül, ha az Engedélyes az
Engedélyben meghatározott dokumentumokat, adatszolgáltatásokat, az
előírt határidőre vagy formában, vagy tartalommal nem nyújtja be a
Hivatalnak.

I.18.

Az Engedély visszavonása
A Hivatal az Engedélyt a jogszabályokban meghatározott esetekben
visszavonhatja.

I.19.

Jogok kötelezettségek, jogszabályok és egyéb előírások betartása

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

A jelen Engedélyt;

b)

A Hivatal rá vonatkozó határozatait;

c)

A Hivatal által kiadott irányelveket;

d)

Minden vonatkozó műszaki és biztonsági előírást;

e)

A villamosenergia-ellátási szabályzatokat;

f)

Az üzletszabályzatot.

g)

A megfelelési szabályzatot

h)

A Belső Kiválasztási Szabályzatot
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I.19.2. Az Engedélyes különösen köteles betartani az I.19.1 pontban foglaltak
általános érvényének korlátozása nélkül a villamosenergia-rendszer
jelentős zavara és a villamosenergia-ellátási válsághelyzet esetén
szükséges intézkedésekre vonatkozó jogszabály(ok) korlátozásra és
szünetelésre vonatkozó előírásait, az illetékes miniszter, a Hivatal, vagy
más által ezen jogszabály(ok) alapján közzétett bármely rendelkezést,
továbbá valamennyi a szükségállapotra vonatkozó jogszabályi előírást.
I.20.

Értesítési rendelkezések

I.20.1. Az Engedélyes értesítési címe:
Béres József, ügyvezető
Dr. Horváth Elekné, ügyvezető
ELMŰ DSO Elosztóhálózati Szolgáltató Kft.
1132 Budapest, Váci út 72-74.

I.20.2. Az Engedélyes megváltoztathatja az értesítési címét, azonban erről a
Hivatalt előzetesen értesíteni köteles. Az értesítési cím megváltozása
nem igényli az Engedély módosítását.

I.21.

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

I.22.

Mellékletek
A jelen Engedély következő mellékletei az Engedély elválaszthatatlan
részét képezik:

II.

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

Jogorvoslat
A határozat ellen bírósági felülvizsgálatnak van helye a közléstől
(kézbesítéstől) számított 30 (harminc) napon belül, a keresetet a
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Hivatalhoz kell benyújtani. A keresetnek a végrehajtásra halasztó hatálya
nincs.
III.

Érvényességi Idő, vegyes rendelkezések

III.1.

Jelen Engedély 2007. január 1. napjától számított 25 évig érvényes.

III.2.

A Hivatal intézkedik a határozatnak a Hivatal honlapján történő
közzétételéről.

III.3.

A Hivatal által a Budapesti Elektromos Művek NyRt részére 2003. január
1-jén kiadott 28/2003 számú határozat (Villamos energia elosztói
működési engedély) jelen Engedély kiadásával egyidejűleg érvényét
veszíti.

III.4.

Az Engedélyest, mint a 2005. évi LXXIX. törvény 61.§ (11) bekezdése
alapján a Budapesti Elektromos Művek NyRt jogutódját, a jelen Engedély
I. 14. pontjában leírt kötelezettségek – különös tekintettel az I.14.8. pont
alapján a 2006. évre vonatkozó műszaki beszámoló benyújtására
vonatkozó kötelezettségre - a Budapesti Elektromos Művek NyRt elosztói
tevékenységével kapcsolatos adatok és információk vonatkozásában is
terhelik.

Az Engedélyes a módosított 19/2002. (XI. 5.) számú GKM-PM együttes rendelet
szerinti igazgatási szolgáltatási díjat befizette.
A Hivatalnak egyéb eljárási költség megtérítéséről nem kellett döntenie, mert az
eljárás során ilyen költség nem merült fel.
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INDOKOLÁS
Az Engedélyes a Hivatalhoz 2006. október 26. napján beérkezett beadványában
elosztói működési engedély iránti kérelmet nyújtott be a Hivatalnak.
A Hivatal az Engedélyes kérelmét és a kérelem alátámasztásául szolgáló
okiratokat megvizsgálta, s a lefolytatott engedélyezési eljárás során
megállapította, hogy a kérelmező megfelel a jogszabályokban foglalt
követelményeknek, ezért az e határozat szerinti Engedélyt kiadta.
A kérelmező a Magyar Energia Hivatal igazgatási szolgáltatási díjairól és a
felügyeleti díj fizetésének szabályairól szóló 19/2002. (XI. 5.) GKM-PM többször
módosított együttes rendelet 1. § a) és a melléklet II. 4. pontja szerinti eljárási
díjat befizette.
Az eljárási költségről 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 10. § a) pontjában foglalt hatáskörében eljárva a
VET 50. § (1) bekezdése, a VET 51. § (1) d) pontja, a VET 57. § (1) bekezdése,
a VET 102. §-a és a VET 102/A. §-a, valamint a Vhr 34-35. §-ai és a Vhr 56. §ában foglalt rendelkezések alapján adta ki.
A VET 9/A. § (11) bekezdése szerint a Hivatal határozata ellen fellebbezésnek
nincs helye, a határozat felülvizsgálatát a bíróságtól lehet kérni a Ket. 109. § (1)
bekezdésében foglaltaknak megfelelően.
A határozat közzétételére a VET 9/A. § (10) bekezdése és a Vhr 1/F. §-a alapján
kerül sor.
Budapest, 2006. december 28.
Horváth J Ferenc
elnök

Kapják:
ELMŰ DSO Elosztóhálózati Szolgáltató Kft.

1 példány

Budapesti Elektromos Művek NyRt.

1 példány

MEH Villamosenergia Engedélyezési és Felügyeleti Osztály

1 példány

MEH Irattár

1 példány
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ELMŰ DSO KFT.

1. számú melléklet
Elosztói Szolgáltatás

A HATÁROZAT 29 OLDALBÓL ÁLL

22

2006. DECEMBER 28.

MAGYAR ENERGIA HIVATAL
HATÁROZATSZÁM: 805/2006

A HATÁROZAT 29 OLDALBÓL ÁLL

VILLAMOS ENERGIA ELOSZTÓI
MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY

23

ELMŰ DSO KFT.

2006. DECEMBER 28.

MAGYAR ENERGIA HIVATAL
HATÁROZATSZÁM: 805/2006

A HATÁROZAT 29 OLDALBÓL ÁLL

VILLAMOS ENERGIA ELOSZTÓI
MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY

24

ELMŰ DSO KFT.

2006. DECEMBER 28.

MAGYAR ENERGIA HIVATAL
HATÁROZATSZÁM: 805/2006

A HATÁROZAT 29 OLDALBÓL ÁLL

VILLAMOS ENERGIA ELOSZTÓI
MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY

25

ELMŰ DSO KFT.

2006. DECEMBER 28.

MAGYAR ENERGIA HIVATAL
HATÁROZATSZÁM: 805/2006

VILLAMOS ENERGIA ELOSZTÓI
MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY

ELMŰ DSO KFT..

2. számú melléklet
Engedélyes Illetékességi Területe
Azon közigazgatási területegységek (települések) felsorolása, melyek teljes
területén a ELMŰ DSO Elosztóhálózati Szolgáltató Kft. kis- és közép és
nagyfeszültségű elosztó-hálózatot kíván üzemeltetni

Észak-pesti régió
1044 Budapest, Megyeri u. 118.
Budapest IV, XV, XVI, XVII kerületei, valamint Acsa, Alsógöd, Csomád, Csömör,
Csővár, Dunakeszi, Erdőkertes, Fót, Felsőgöd, Galgagyörk, Galgamácsa,
Gödöllő, Isaszeg, Kerepes, Kistarcsa, Mogyoród, Nagytarcsa, Őrbottyán,
Püspökhatvan, Szada, Sződ, Sződliget, Vácegres, Váckisújfalu, Vácrátót,
Veresegyház, Bernecebaráti, Ipolydamásd, Ipolytölgyes, Kemence, Keszeg,
Kismaros, Kisnémedi, Kosd, Kóspallag, Penc, Letkés, Márianosztra,
Nagybörzsöny, Nagymaros, Perőcsény, Püspökszilágy, Pécel, Rád, Szob,
Szokolya, Tésa, Vác, Vácduka, Váchartyán, Vámosmikola, Verőce 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, Felsőpakony, Gyál, Gyömrő, Halásztelek, Inárcs, Kakucs, Kiskunlacháza,
Lórév, Maglód, Majosháza, Makád, Ócsa, Péteri, Ráckeve, Szigetbecse,
Szigetcsép, Szigethalom, Szigetszentmárton, Szigetszentmiklós, Szigetújfalu,
Taksony, Tass üdülőterület, Tököl, Újhartyán, Üllő 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, Pilisborosjenő, Piliscsaba,
Pilisjászfalu, Pilisszántó, Pilisszentiván, Pilisszentkereszt, Pilisszentlászló,
Pilisvörösvár, Pócsmegyer, Pomáz, Remeteszőlős, Solymár, Szentendre,
Szigetmonostor, Tahitótfalu, Tinnye, Üröm és Visegrád.
Dél-budai régió
1116 Budapest, Mezőkövesd u. 5-7.
Budapest XI., XXII. kerületei, valamint Biatorbágy, Budajenő, Budakeszi,
Budaőrs, Diósd, Érd, Herceghalom, Páty, Perbál, Pusztazámor, Sóskút,
Százhalombatta, Tárnok, Telki, Tök, Törökbálint és Zsámbék.
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3. számú melléklet
Az ELMŰ DSO Kft. tulajdonában lévő ÁHBE elemek felsorolása

No. Terület Ág eleje

Ág vége

kV Elem

Engedélye Üzemel Üzems
-tető
irányító

1. ELMŰ

Felsőbád

Soroksár

120

Tv

ELMŰ

ELMŰ

BVTSZ

2. ELMŰ

Rákoskeresztúr

Kőbánya

120

Tv

ELMŰ

ELMŰ

BVTSZ
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4. számú melléklet
Eszközök, amelyeket az Engedélyes az Elosztói Szolgáltatási tevékenységének
végzéséhez köteles saját tulajdonában tartani:
a)

120 kV-os távvezetékek, transzformátor állomások, berendezések;

b)

középfeszültségű vezetékek, transzformátor állomások, berendezések;

c)

kisfeszültségű vezetékek, berendezések;

d)

mérőberendezések és a rendszer elszámolásához szükséges mérési
adatgyűjtő rendszerek (Vhr 24.§);

e)

Központi Diszpécser Szolgálat és a Területi Üzemirányító Központok,
és a rendszerirányításhoz szükséges távközlési eszközök (Vhr 25.§).
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