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A köztársasági elnök határozatai

A Köztársasági Elnök
21/2008. (I. 9.) KE

határozata
dr. Garamhegyi Ábel államtitkári

megbízatásának megszûnésérõl

A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kor-
mány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006.
évi LVII. törvény 48. § (2) bekezdése alapján a miniszter-
elnök elõterjesztésére megállapítom, hogy dr. Garam-
hegyi Ábelnek, a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
államtitkárának e megbízatása 2008. január 7-i hatállyal
megszûnik.

Budapest, 2008. január 7.

Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

KEH ügyszám: IV-2/00108/2008.

A Köztársasági Elnök
22/2008. (I. 9.) KE

határozata
Dióssy Gábor államtitkári kinevezésérõl

A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kor-
mány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006.
évi LVII. törvény 46. § (2) bekezdése alapján a miniszter-
elnök elõterjesztésére Dióssy Gábort 2008. január 8-i ha-
tállyal a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium államtit-
kárává kinevezem.

Budapest, 2008. január 7.

Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

KEH ügyszám: IV-2/00109/2008.

A miniszterelnök határozata

A Miniszterelnök
1/2008. (I. 9.) ME

határozata
szakállamtitkár kinevezésérõl

A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kor-
mány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006.
évi LVII. törvény 57. § (2) bekezdésében foglalt jogkö-
römben a gazdasági és közlekedési miniszter javaslatára

dr. Garamhegyi Ábelt,

a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium szakállamtit-
kárává

– 2008. január 8-i hatállyal –

kinevezem.

Budapest, 2008. január 7.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

Jogszabályok

2007. évi CLXXIV.
törvény

az elektronikus hírközlésrõl szóló
2003. évi C. törvény módosításáról*

1. § Az elektronikus hírközlésrõl szóló 2003. évi C. tör-
vény (a továbbiakban: Eht.) 24. §-a a következõ (2) bekez-
déssel egészül ki, és egyidejûleg a 24. § jelenlegi szövegé-
nek megjelölése (1) bekezdésre változik:

„(2) A hatóság eljárása során – a jogszabályok keretei
között – köteles figyelembe venni az elektronikus hírközlõ
hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások közös
keretszabályozásáról szóló 2002. március 7-i 2002/21/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelv 19. cikkének (1) be-
kezdése alapján kiadott bizottsági ajánlásokat. Amennyi-
ben a hatóság nem követi a vonatkozó ajánlást, errõl – ál-
láspontja indokainak megadásával – értesíti az Európai
Bizottságot.”

2. § Az Eht. 68. § (3) bekezdésének a) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:

[A hatóság piacfelügyeleti tevékenysége keretében
szankciót különösen a következõ jogsértések esetén alkal-
mazhat:]
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„a) elektronikus hírközlésre vonatkozó szabályban, a
szolgáltató bejelentésében, illetõleg az általános szerzõdé-
si feltételekben foglaltaktól való eltérés;”

3. § Az Eht. 76. §-ának (8) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(8) A hatóság az (1) és (6) bekezdés szerinti bejelentés
egy példányát annak nyilvántartásba vételét követõen ha-
ladéktalanul megküldi – az elektronikus úton tett bejelen-
téseket továbbítja – a Nemzetbiztonsági Szakszolgálatnak.
A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat az elektronikus hírköz-
lési szolgáltatás mûszaki jellemzõivel kapcsolatosan a be-
jelentõtõl információt kérhet, amelyet a bejelentõ 30 na-
pon belül köteles teljesíteni.”

4. § Az Eht. a 78. §-t követõen a következõ 78/A. §-sal
egészül ki:

„78/A. § (1) Az elektronikus hírközlési szolgáltatás
nyújtásának megszüntetésérõl az elektronikus hírközlési
szolgáltató – legalább hatvan nappal megelõzõen – értesíti
a hatóságot, és értesítésében megjelöli a (2) bekezdés sze-
rinti elektronikus hírközlési szolgáltatót.

(2) Az elektronikus hírközlési szolgáltató köteles intéz-
kedni aziránt, hogy legkésõbb a szolgáltatás nyújtásának
befejezésekor a szolgáltatásnyújtás földrajzi területén azo-
nos elektronikus hírközlési szolgáltatást nyújtó más elekt-
ronikus hírközlési szolgáltató átvegye a 159/A. § (1) be-
kezdésében meghatározott kötelezettség teljesítése céljá-
ból megõrzött adatokat.

(3) Ha az elektronikus hírközlési szolgáltató a (2) be-
kezdés szerinti kötelezettségének nem tesz eleget, vagy
nem tud más szolgáltatóval megállapodást kötni az adatok
átvételérõl, a hatóság haladéktalanul intézkedik az átvevõ
elektronikus hírközlési szolgáltató kijelölésére.

(4) Természetes személy elektronikus hírközlési szol-
gáltató halála esetén a hatóság jelöli ki az átvevõ elektroni-
kus hírközlési szolgáltatót.

(5) Ha az elektronikus hírközlési szolgáltató ellen fel-
számolási vagy végelszámolási eljárás indult, haladéktala-
nul, legkésõbb a felszámolást elrendelõ jogerõs végzés
közzétételének napján, illetõleg a végelszámolás cégbíró-
sági bejelentésével egyidejûleg köteles tájékoztatni a ható-
ságot e tényrõl. A hatóság az eljárás idõtartama alatt jogo-
sult tájékoztatást kérni a felszámolótól, illetõleg a végel-
számolótól az ügy állásáról. Amennyiben az elektronikus
hírközlési szolgáltató a zárómérleg benyújtásáig nem érte-
síti a hatóságot a (2) bekezdés szerinti intézkedésrõl, a
hatóság kijelöli az átvevõ elektronikus hírközlési szolgál-
tatót.

(6) A (3)–(5) bekezdés szerinti intézkedése során a ha-
tóság

a) elsõsorban a szolgáltatásnyújtás földrajzi területén
azonos elektronikus hírközlési szolgáltatást nyújtó szol-
gáltatók,

b) ennek hiányában az azonos elektronikus hírközlési
szolgáltatást nyújtó szolgáltatók,

c) ennek hiányában a 159/A. § szerinti adatmegõrzésre
kötelezett más elektronikus hírközlési szolgáltatók
körébõl jelöli ki a megõrzött adatok átvételére és azok
159/A. § szerinti kezelésére kötelezett elektronikus hír-
közlési szolgáltatót.

(7) Az adatok átadásával és átvételével összefüggésben
felmerült költségeket a szolgáltatás nyújtását megszüntetõ
elektronikus hírközlési szolgáltató viseli.

(8) Az adatokat átadó elektronikus hírközlési szolgálta-
tó az adatok átadáskori teljeskörûségéért, minõségéért és
idõszerûségéért, az adatokat átvevõ elektronikus hírközlé-
si szolgáltató az átvett adatok 159/A. § szerinti megõrzé-
séért és az adatszolgáltatási kérelmek teljesítéséért fele-
lõs.”

5. § Az Eht. 92. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„92. § (1) Az elektronikus hírközlési szolgáltató köteles
együttmûködni a titkos információgyûjtésre, illetve titkos
adatszerzésre külön törvényben felhatalmazott szerveze-
tekkel. Az elektronikus hírközlési szolgáltató az elektroni-
kus hírközlési tevékenységét olyan módon köteles folytat-
ni, amely nem zárja ki, nem lehetetleníti el a titkos infor-
mációgyûjtést, illetve a titkos adatszerzést.

(2) Amennyiben a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat
írásban kezdeményezi, az elektronikus hírközlési szolgál-
tató a külön jogszabályban meghatározott idõpontig köte-
les megállapodni a Nemzetbiztonsági Szakszolgálattal a
titkos információgyûjtés, illetve a titkos adatszerzés esz-
közei és módszerei alkalmazásának feltételeirõl.

(3) Az elektronikus hírközlési szolgáltató köteles min-
den olyan – a 76. § (1) és (6) bekezdésében foglalt bejelen-
tési kötelezettség hatálya alá nem tartozó – tevékenységé-
rõl, szolgáltatásáról, termékérõl, illetve annak változásai-
ról közvetlenül tájékoztatni a Nemzetbiztonsági Szakszol-
gálatot, amely érinti, vagy rendeltetésszerû mûködésében
befolyásolja a titkos információgyûjtés, illetve titkos adat-
szerzés érdekében az elektronikus hírközlési szolgáltató
által biztosított vagy biztosítandó feltételeket, eszközöket,
módszereket, eljárásokat.

(4) Az elektronikus hírközlési szolgáltató a szolgáltatás
megkezdésével egyidejûleg az általa használt, mûködtetett
berendezések, helyiségek és az együttmûködõ személyek
tekintetében – külön jogszabályban meghatározottak sze-
rint – köteles biztosítani az elektronikus hírközlõ hálózat-
ban továbbított küldemények, közlések, továbbá a szolgál-
tató által kezelt adatok titkos információgyûjtéssel, illetve
titkos adatszerzéssel történõ megismeréséhez szükséges
eszközök és módszerek alkalmazási feltételeit. A szolgál-
tató az elõzõeken túl a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat
kérésére, a szolgáltatás mûszaki jellemzõi alapján a szük-
séges mértékben köteles biztosítani a bevezetett szolgálta-
tással kapcsolatban a titkos információgyûjtés, illetve a tit-
kos adatszerzés eszközeit a kilépési pontig.

(5) Az elektronikus hírközlési szolgáltató köteles az
elektronikus hírközlési szolgáltatáshoz a (4) bekezdésben
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meghatározott igényeknek megfelelõ mûszaki rend-
szert – így különösen alapkiépítésû monitoring alrend-
szert – létesíteni és ennek elérhetõségét hálózatában a kilé-
pési pontig biztosítani a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat
részére a mûszaki alapkövetelményekrõl történõ írásbeli
tudomásszerzéstõl számított hat hónapon belül. Az alap-
kiépítésû monitoring alrendszer valamennyi költségét a
szolgáltató viseli.

(6) A titkos információgyûjtésre, illetve a titkos adat-
szerzésre felhatalmazott szervezetek részére az elektroni-
kus hírközlési szolgáltató egyedi kérelemre szolgáltat ada-
tot, közvetlen elektronikus adatkapcsolat útján, a Nemzet-
biztonsági Szakszolgálat által meghatározott mûszaki
alapkövetelményeknek megfelelõ, az elektronikus hírköz-
lési szolgáltató által kiépített felületen. Amennyiben az
elektronikus adatkapcsolat útján az igényelt adat nem hoz-
záférhetõ, az adatszolgáltatást az elektronikus hírközlési
szolgáltató írásban vagy – erre vonatkozó igény ese-
tén – elektronikus adathordozón teljesíti. Az elektronikus
adatkapcsolat kiépítését nem igénylõ titkos információ-
gyûjtésre felhatalmazott szervezetek számára az adatszol-
gáltatást az elektronikus hírközlési szolgáltató írásban
vagy elektronikus adathordozón teljesíti. Az adatszolgál-
tatási felület valamennyi költségét az elektronikus hírköz-
lési szolgáltató viseli, az adatszolgáltatást az elektronikus
hírközlési szolgáltató térítésmentesen teljesíti.

(7) Az elektronikus hírközlési szolgáltatónak – jogsza-
bályban meghatározott esetekben – együtt kell mûködnie a
zártcélú hálózatok üzemeltetõivel.

(8) Mûszaki, forgalmi, katasztrófa- vagy egyéb veszély
miatt keletkezõ üzemzavar elhárításához a szolgáltató kö-
teles külön jogszabályban meghatározott tartalmú, folya-
matosan felülvizsgált és karbantartott felkészülési, zavar-
elhárítási és katasztrófaelhárítási tervekkel és a felkészü-
lésre vonatkozó jogszabályokból következõ feladatok el-
látásához szükséges mértékû és összetételû tartalékokkal
rendelkezni.

(9) Minõsített idõszak esetében alkalmazandó intézke-
dési terv kidolgozása és végrehajtása érdekében az elekt-
ronikus hírközlési szolgáltatóknak külön jogszabályban
meghatározott módon együtt kell mûködniük egymással,
illetve az illetékes szervezetekkel.

(10) Az elektronikus hírközlési szolgáltató minõsített
idõszak idején az intézkedési terv alapján tett intézkedé-
sek, illetve a honvédelmi érdekek érvényesítésére vonat-
kozó jogszabályok szerint általa nyújtott elektronikus hír-
közlési szolgáltatások tényleges költségeinek megtérítésé-
re jogosult.”

6. § Az Eht. 117. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„117. § Az egyetemes elektronikus hírközlési szolgálta-
tás körébe a következõ megfizethetõ díjú szolgáltatásele-
mek tartoznak:

a) a telefonhálózathoz a felhasználó állandó lakóhelye,
székhelye vagy telephelye szerint meghatározott helyen

való olyan hozzáférés, amely lehetõvé teszi helyhez kötött
elõfizetõi hozzáférési ponton keresztül belföldi és nemzet-
közi hívások, faxüzenetek és adatátviteli hívások kezde-
ményezését és fogadását, segélyhívó szolgálatok elérését,
illetõleg internetelérést, legalább 9600 bit/s adatátviteli se-
bességgel és legfeljebb 10–4 bit hibaaránnyal;

b) ezer lakosonként, illetve ennél kisebb lélekszámú te-
lepülésenként egy darab nyilvános telefonállomás mûköd-
tetése, továbbá a kötelezõen létesített nyilvános telefon-
állomások legalább 3%-a hallás-, illetõleg mozgáskorláto-
zottak által is használható kialakítással;

c) országos belföldi tudakozó nyújtása;
d) elõfizetõi névjegyzék elérhetõvé tétele.”

7. § Az Eht. 119. §-ának (1) és (2) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:

„(1) A 117. §-ban meghatározott szolgáltatáselemek kö-
zül egy vagy több szolgáltatáselemet nyújtó egyetemes
szolgáltatót a miniszter jelöli ki.

(2) A miniszter az egyetemes szolgáltató kijelölése so-
rán biztosítja, hogy az ország egész területe egyetemes
szolgáltatással lefedett legyen, és az elektronikus hírközlé-
si piacon folyó verseny a legkevésbé torzuljon, az egyete-
mes szolgáltatásnak a 117. §-ban meghatározott egyes
elemeit az azt leghatékonyabban, a lehetõ legkisebb nettó
elkerülhetõ költség mellett nyújtani képes szolgáltató
nyújtsa.”

8. § (1) Az Eht. 129. §-ának (6) bekezdése a következõ
c) ponttal egészül ki:

[Az írásban megkötött egyedi elõfizetõi szerzõdésnek
legalább a következõket kell tartalmaznia, amennyiben ezt
a szolgáltatás sajátosságai lehetõvé teszik:]

„c) természetes személy elõfizetõ esetén az elõfizetõ
születési neve, születési helye és ideje;”

(2) Az Eht. 129. §-a a következõ (8) bekezdéssel egé-
szül ki:

„(8) Az elektronikus hírközlési szolgáltató – a 159/A. §
(1) bekezdésben meghatározott célból – a nem írásban
megkötött elõfizetõi szerzõdések esetén is köteles rögzíte-
ni a (6) bekezdés b)–d) pontjában foglalt adatokat,
amennyiben ezt a szolgáltatás sajátosságai lehetõvé te-
szik.”

9. § Az Eht. 145. §-ának (2) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(2) A segélyhívások megválaszolása céljából a telefon-
szolgáltató a hívó fél azonosítása kijelzésének letiltására,
továbbá a helymeghatározási adatok kezelésére vonatkozó
hozzájárulásának hiánya vagy visszavonása esetén is köte-
les a segélyhívó szolgálatok rendelkezésére bocsáta-
ni – külön jogszabályban meghatározott módon – a hívó
fél azonosítására, illetve a helymeghatározásra vonatkozó
adatokat.”
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10. § (1) Az Eht. 156. §-ának (3) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:

„(3) A szolgáltató tájékoztatja az elõfizetõt a szolgálta-
tás biztonságát veszélyeztetõ, a szolgáltató által megtett
mûszaki és szervezési intézkedések ellenére fennmaradó,
ismert kockázatokról és a védelem érdekében az elõfizetõ
által tehetõ intézkedésekrõl.”

(2) Az Eht. 156. §-ának (7) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(7) A felhasználóval, illetve elõfizetõvel kapcsolatos
forgalmi adatokon kívüli helymeghatározási adatokat – a
(9)–(10) bekezdésben foglalt adatkezelés kivételével – az
elektronikus hírközlési szolgáltató kizárólag a felhaszná-
ló, illetve az elõfizetõ hozzájárulása esetén kezelheti és
csak olyan mértékben és idõtartamig, amely szükséges az
értéknövelt szolgáltatás nyújtásához.”

(3) Az Eht. 156. §-a a következõ (9) és (10) bekezdéssel
egészül ki:

„(9) Az elektronikus hírközlési szolgáltató az adatkérés-
re külön törvény szerint jogosult nyomozó hatóság,
ügyészség, bíróság, valamint nemzetbiztonsági szolgálat
törvényben meghatározott feladatai ellátásának biztosítása
céljából, kérelmükre köteles megállapítani és részükre to-
vábbítani a felhasználóval, illetve az elõfizetõvel kapcso-
latos, a forgalmi adatokon kívüli helymeghatározási adato-
kat.

(10) A személyes adatok védelmérõl és a közérdekû
adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény
(a továbbiakban: Avtv.) 3. § (8) bekezdése szerinti eset-
ben, az adatok megismerésére külön törvényben felhatal-
mazott szerv kérelmére az elektronikus hírközlési szolgál-
tató köteles megállapítani és részére továbbítani a felhasz-
nálóval, illetve az elõfizetõvel kapcsolatos, a forgalmi ada-
tokon kívüli helymeghatározási adatokat.”

11. § Az Eht. 157. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„157. § (1) Az elektronikus hírközlési szolgáltató az
elektronikus hírközlési szolgáltatás teljesítése után – a
(2) bekezdésben, valamint a 159/A. § (1) bekezdésében
foglaltak kivételével – törli vagy anonimizálja az elõfize-
tõkre és a felhasználókra vonatkozó személyes adatokat,
amelyeket a szolgáltatás nyújtása során kezel.

(2) Az elektronikus hírközlési szolgáltató az elõfizetõk
és a felhasználók részére történõ számlázás és a kapcsoló-
dó díjak beszedése, valamint az elõfizetõi szerzõdések fi-
gyelemmel kísérése céljából a következõ adatokat kezel-
heti:

a) a 129. § (6) bekezdés b)–d) pontjában foglalt adatok;
b) az elõfizetõi állomás száma vagy egyéb azonosítója;
c) az elõfizetõ címe és az állomás típusa;
d) az elszámolási idõszakban elszámolható összes egy-

ség száma;
e) a hívó és a hívott elõfizetõi számok;

f) a hívás vagy egyéb szolgáltatás típusa, iránya, kezdõ
idõpontja és a lefolytatott beszélgetés idõtartama, illetõleg
a továbbított adat terjedelme, mobil rádiótelefon szolgálta-
tásnál a szolgáltatást nyújtó hálózat és cella, valamint a
szolgáltatás igénybevételekor használt készülék egyedi
azonosítója (IMEI), IP hálózatok esetén az alkalmazott
azonosítók;

g) a hívás vagy egyéb szolgáltatás dátuma;
h) a díjfizetéssel és a díjtartozással összefüggõ adatok;
i) tartozás hátrahagyása esetén az elõfizetõi szerzõdés

felmondásának eseményei;
j) távbeszélõ szolgáltatás esetén az elõfizetõk és fel-

használók részérõl igénybe vehetõ egyéb, nem elektroni-
kus hírközlési szolgáltatásra, különösen annak számlázá-
sára vonatkozó adatok;

k) az elõfizetõi szolgáltatás igénybevételéhez jogelle-
nesen alkalmazott – így különösen a tulajdonosa által letil-
tott – elõfizetõi végberendezések használatára, illetve an-
nak kísérletére vonatkozóan a szolgáltató elektronikus hír-
közlõ hálózatában keletkezõ adatok.

(3) A (2) bekezdés szerinti adatok a (2) bekezdésben
meghatározott céllal, a keletkezésétõl az elõfizetõi szerzõ-
désbõl az adattal összefüggésben eredõ igények 143. §
(2) bekezdése szerinti elévüléséig kezelhetõk.

(4) Az elektronikus hírközlési szolgáltató saját üzlet-
szerzés céljából – az elõfizetõ kifejezett elõzetes hozzá-
járulásával – kezelheti a (2) bekezdés szerinti adatokat. Az
elektronikus hírközlési szolgáltató köteles biztosítani,
hogy az elõfizetõ a hozzájárulását bármikor visszavon-
hassa.

(5) Külön törvény ilyen elõírása esetén az elektronikus
hírközlési szolgáltató az elõfizetõkre és felhasználókra vo-
natkozó, a külön törvény elõírása szerinti személyes ada-
tokat csak e külön törvény elõírása szerinti célból és ideig
kezelheti, az e törvény szerinti célhoz kötött adatkezelése-
ket a jelen törvényben a célhoz kapcsolódóan elõírt keze-
lési határidõn belül meg kell szüntetnie.

(6) Az e törvény, illetve más törvények által lehetõvé
tett, illetve elõírt különféle célú adatkezeléseket az elekt-
ronikus hírközlési szolgáltatónak el kell különítenie egy-
mástól. Az elkülönítés történhet

a) kezelési cél szerint fizikailag elkülönített adatkeze-
lési rendszerekben, amelyekben egymástól függetlenül
vannak eltárolva az eltérõ kezelési céllal kezelhetõ adatok;

b) logikailag elkülönített adatkezelési rendszerben,
amelyben a különféle céllal kezelhetõ adatok közös rend-
szerben vannak eltárolva, azonban az adatokhoz való hoz-
záférések az adatkezelés célja szerint elkülönülnek egy-
mástól.

(7) Az elektronikus hírközlési szolgáltató haladéktala-
nul, legfeljebb 30 napon belül megsemmisíteni köteles

a) a fizikailag elkülönülõ adatkezelési rendszerbõl
mindazokat az adatokat, amelyekre vonatkozóan az adott
kezelési célhoz kötött kezelési határidõ letelt;

b) a logikailag elkülönített adatkezelési rendszerbõl
mindazokat az adatokat, amelyekre vonatkozóan a célhoz
kötött kezelési határidõk mindegyike letelt.
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(8) Bennfentes kereskedelem, piacbefolyásolás, enge-
dély nélküli szolgáltatás végzése ügyében, illetve vállalat-
felvásárlásra vonatkozó szabályok betartásának ellenõrzé-
se érdekében indított eljárás keretében a (2) bekezdés sze-
rinti adatok közül az elõfizetõ családi és utóneve, születési
neve, lakóhelye, tartózkodási helyére vonatkozó informá-
ció, az elõfizetõi állomás száma vagy egyéb azonosítója,
az õt hívó és az általa hívott elõfizetõi számok, a hívás
vagy egyéb szolgáltatás dátuma és kezdõ idõpontja átad-
ható a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének.

(9) A (2) bekezdés szerinti adatok közül azok, amelyek
az adatkezelés céljához szükségesek, a (3) bekezdésben
meghatározott adatmegõrzési idõn belül átadhatók:

a) azoknak, akik az elektronikus hírközlési szolgáltató
megbízása alapján a számlázást, a követelések kezelését, a
forgalmazás kezelését, illetõleg az ügyfél-tájékoztatást
végzik;

b) a számlázási és forgalmazási jogviták rendezésére
jogszabály alapján jogosult szervek részére;

c) a bírósági végrehajtásról szóló törvény elõírásai sze-
rint a végrehajtónak;

d) az Avtv. 3. § (8) bekezdése szerinti esetben az ada-
tok megismerésére külön törvényben felhatalmazott szerv
kérelme alapján a felhatalmazott szerv részére.

(10) Az elektronikus hírközlési szolgáltató – az adatké-
résre külön törvény szerint jogosult nyomozó hatóság,
ügyészség, bíróság, valamint nemzetbiztonsági szolgálat
törvényben meghatározott feladatai ellátásának biztosítása
céljából – kérelemre köteles átadni vagy hozzáférhetõvé
tenni a (2) bekezdés alapján az elektronikus hírközlési
szolgáltatónál rendelkezésre álló adatokat.”

12. § Az Eht. 159. §-a (1) bekezdésének a) pontja helyé-
be a következõ rendelkezés lép:

[Az elõfizetõi szerzõdés megkötésekor az igénylõt kifeje-
zetten és egyértelmûen tájékoztatni kell:]

„a) a 156. § (9)–(10) bekezdés, a 157. § (2) és
(8)–(10) bekezdés, továbbá a 159/A. § (1) bekezdés szerin-
ti adatkezelésekrõl;”

13. § Az Eht. a következõ 159/A. §-sal és az azt megelõ-
zõ alcímmel egészül ki:

„Bûnüldözési, nemzetbiztonsági és honvédelmi célú
adatmegõrzési kötelezettség

159/A. § (1) Az elektronikus hírközlõ hálózat üzemelte-
tõje, illetve az elektronikus hírközlési szolgáltatás szolgál-
tatója – az adatkérésre külön törvény szerint jogosult nyo-
mozó hatóság, ügyészség, bíróság, valamint nemzetbiz-
tonsági szolgálat törvényben meghatározott feladatai ellá-
tásának biztosítása céljából, a kérelmükre történõ adat-
szolgáltatás érdekében – megõrzi az elektronikus hírközlé-
si szolgáltatás elõfizetõ, illetve felhasználó általi igénybe-
vételével kapcsolatos, az érintett elektronikus hírközlési
szolgáltatás nyújtásával összefüggésben a szolgáltató által
elõállított vagy kezelt alábbi adatokat:

a) helyhez kötött telefon- vagy mobil rádiótelefon szol-
gáltatás, internet hozzáférési szolgáltatás, internetes tele-
fon-, internetes levelezési szolgáltatás, illetve ezek kombi-
nációja esetén a 129. § (6) bekezdés b)–d) pontjában fog-
lalt adatok;

b) helyhez kötött telefon- vagy mobil rádiótelefon szol-
gáltatás, internet hozzáférési szolgáltatás, internetes tele-
fon-, internetes levelezési szolgáltatás, illetve ezek kombi-
nációja esetén az elõfizetõi, felhasználói végberendezés
vagy elõfizetõi hozzáférési pont hívószáma vagy egyéb, az
elõfizetõ, felhasználó egyedi azonosításához szüksé-
ges – az elõfizetõi szerzõdésben rögzített, vagy az elektro-
nikus hírközlési szolgáltató által egyéb módon az elõfize-
tõhöz, felhasználóhoz rendelt – állandó mûszaki-technikai
azonosítók;

c) helyhez kötött telefonszolgáltatás, helyhez kötött in-
ternet hozzáférési szolgáltatás, illetve ezek kombinációja
esetén az elõfizetõi, felhasználói végberendezés vagy elõ-
fizetõi hozzáférési pont létesítési címe és típusa;

d) helyhez kötött telefon- vagy mobil rádiótelefon szol-
gáltatás, internet hozzáférési szolgáltatás, internetes tele-
fon-, internetes levelezési szolgáltatás, illetve ezek kombi-
nációja esetén a kommunikációban részt vevõ elõfizetõk,
felhasználók hívószámai, egyedi mûszaki-technikai azo-
nosítói, felhasználói azonosítói, az igénybe vett elektroni-
kus hírközlési szolgáltatás típusa, a kommunikáció dátu-
ma, kezdõ és záró idõpontja;

e) helyhez kötött telefon- vagy mobil rádiótelefon szol-
gáltatás, illetve ezek kombinációja igénybevételénél alkal-
mazott hívásátirányítás és hívástovábbítás esetén a hívás-
felépítésben részt vevõ köztes elõfizetõi vagy felhasználói
hívószámok;

f) mobil rádiótelefon szolgáltatás esetén a szolgáltatás
igénybevételekor használt, a kommunikációban részt vevõ
felek készülékazonosítója (IMEI), valamint mobil-elõfize-
tõi azonosítója (IMSI);

g) mobil rádiótelefon szolgáltatás esetén a szolgáltatást
nyújtó hálózat- és cellaazonosítója a közlés megkezdése-
kor, valamint az adott szolgáltatás nyújtásának idõpontjá-
ban az adott cellaazonosítóhoz tartozó cella tényleges
földrajzi helyének meghatározását lehetõvé tevõ adatok;

h) internetes elektronikus levelezési, internetes tele-
fonszolgáltatás, illetve ezek kombinációja esetén a szán-
dékolt címzett irányában megkezdett kommunikációra vo-
natkozóan a d) pont szerinti adatok;

i) internet hozzáférési, internetes elektronikus levele-
zési, internetes telefonszolgáltatás, illetve ezek kombiná-
ciója esetén az elektronikus hírközlési szolgáltatás típusa
és a szolgáltatás elõfizetõ vagy felhasználó általi igénybe-
vételének dátuma, kezdõ és záró idõpontja, az igénybevé-
telnél használt IP cím, felhasználói azonosító, hívószám;

j) internet hozzáférési, internetes elektronikus levele-
zési, internetes telefonszolgáltatás, illetve ezek kombiná-
ciója során az elõfizetõk, felhasználók egyedi mûsza-
ki-technikai azonosítóinak az elektronikus hírközlési szol-

1. szám GAZDASÁGI KÖZLÖNY 7



gáltató általi bármely átalakításának követéséhez szüksé-
ges adatok (IP cím, portszám);

k) elõre fizetett anonim hívókártyás mobil rádiótelefon
szolgáltatás esetében a szolgáltatás elsõ igénybevételének
dátuma és idõpontja, valamint a cellaazonosító, amelyrõl
az aktiválás megtörtént.

(2) Az (1) bekezdésben elõírt adatmegõrzési és adat-
szolgáltatási kötelezettség a sikertelen hívások során elõ-
állított vagy kezelt (1) bekezdés szerinti adatokra is kiter-
jed.

(3) Az elektronikus hírközlési szolgáltató az (1) bekez-
désben foglalt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése
érdekében az (1) bekezdés a)–c) pontja szerinti adatokat az
elõfizetõi szerzõdés megszûnését követõ, a d)–k) pontjai-
ban meghatározott adatokat azok keletkezését követõ egy
évig, a (2) bekezdés szerinti adatokat azok keletkezését
követõ fél évig köteles megõrizni.

(4) Az (1) bekezdésben foglalt adatszolgáltatások telje-
sítésekor az adatkérés jogszerûségéért az ügyben eljáró,
adatkérésre felhatalmazott szerv a felelõs. Az elektronikus
hírközlési szolgáltató az (1) bekezdés szerint tárolt adatok,
továbbá az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatás teljeskö-
rûségéért, minõségéért és idõszerûségéért felelõs.

(5) Az (1) bekezdés alapján adatmegõrzésre kötelezett
elektronikus hírközlési szolgáltató az adatmegõrzés fel-
adatával kizárólag abban az esetben bízhat meg adatfeldol-
gozóként más vállalkozást, illetve a megõrzött adatokat ki-
zárólag abban az esetben tárolhatja az Európai Gazdasági
Térség más tagállamában, ha a megõrzött adatokhoz való
hozzáférés tekintetében az adatfeldolgozóval kötött adat-
megõrzési szerzõdés tartalmazza az (1)–(2) bekezdés sze-
rinti adatkérésekre vonatkozó hazai titokvédelmi szabá-
lyoknak megfelelõ biztonsági és hozzáférési követelmé-
nyeket. Az elektronikus hírközlési szolgáltató a megõrzött
adatokat nem tárolhatja olyan ország területén, illetve az
adatmegõrzés feladatával nem bízhat meg olyan ország-
beli adatfeldolgozót, amely ország az Európai Gazdasági
Térségnek nem tagállama.

(6) E § alkalmazásában kommunikáció valamely elekt-
ronikus hírközlési szolgáltatás révén megvalósított infor-
mációcsere vagy információtovábbítás véges számú felek
között, amely magában foglalja a sikertelen hívásokat. E §
alkalmazásában a kommunikáció nem foglalja magában az
elektronikus hírközlõ hálózaton keresztül mûsorterjesztési
szolgáltatás részeként a nyilvánosságnak továbbított infor-
mációt, kivéve, ha az információ az azt átvevõ, azonosít-
ható elõfizetõhöz vagy felhasználóhoz kapcsolható.”

14. § Az Eht. 182. §-ának (4) bekezdése a következõ
t) ponttal egészül ki:

[Felhatalmazást kap a miniszter arra, hogy rendelettel
állapítsa meg az elektronikus hírközlés vonatkozásában:]

„t) a segélyhívások megválaszolása céljából a hívó fél
azonosítására, illetve a helymeghatározásra vonatkozó
adatok segélyhívó szolgálatok rendelkezésére bocsátásá-
nak módját.”

15. § Az Eht. 187. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„187. § (1) Ez a törvény
a) a helyi hurok átengedésérõl szóló, 2000. december

18-i 2887/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet,
b) a Közösségen belüli nyilvános mobiltelefon-hálóza-

tok közötti barangolásról (roaming), valamint a
2002/21/EK irányelv módosításáról szóló, 2007. június
27-i 717/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

(2) Ez a törvény a következõ uniós jogi aktusoknak való
megfelelést szolgálja:

a) az Európai Parlament és a Tanács 1999/5/EK irány-
elve (1999. március 9.) a rádió-berendezésekrõl és a táv-
közlõ végberendezésekrõl, valamint megfelelõségük köl-
csönös elismerésérõl, 3. és 4. cikk, 7. cikk (4) bekezdés,

b) az Európai Parlament és a Tanács 2002/19/EK irány-
elve (2002. március 7.) az elektronikus hírközlõ hálóza-
tokhoz és kapcsolódó berendezésekhez való hozzáférésrõl
és azok összekapcsolásáról (hozzáférési irányelv),

c) az Európai Parlament és a Tanács 2002/20/EK irány-
elve (2002. március 7.) az elektronikus hírközlõ hálózatok
és elektronikus hírközlési szolgáltatások engedélyezésérõl
(engedélyezési irányelv),

d) az Európai Parlament és a Tanács 2002/21/EK irány-
elve (2002. március 7.) az elektronikus hírközlõ hálózatok
és elektronikus hírközlési szolgáltatások közös keretsza-
bályozásáról (keretirányelv),

e) az Európai Parlament és a Tanács 2002/22/EK irány-
elve (2002. március 7.) az egyetemes szolgáltatásról és az
elektronikus hírközlõ hálózatokhoz és elektronikus hír-
közlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó felhasználói jogok-
ról (egyetemes szolgáltatási irányelv),

f) az Európai Parlament és a Tanács 2002/58/EK irány-
elve (2002. július 12.) a személyes adatoknak az elektroni-
kus hírközlési ágazatban történõ feldolgozásáról és ma-
gánjellegének védelmérõl (az adatvédelemrõl és az elekt-
ronikus hírközlésrõl szóló irányelv),

g) az Európai Bizottság 2002/77/EK irányelve (2002.
szeptember 16.) az elektronikus hírközlõ hálózatok és
elektronikus hírközlési szolgáltatások piacának verse-
nyérõl,

h) az Európai Parlament és a Tanács 2006/24/EK irány-
elve (2006. március 15.) a nyilvánosan elérhetõ elektroni-
kus hírközlési szolgáltatások nyújtása, illetve a nyilvános
hírközlõ hálózatok szolgáltatása keretében elõállított vagy
feldolgozott adatok megõrzésérõl és a 2002/58/EK irány-
elv módosításáról.”

16. § (1) Az Eht. 188. §-ának 1. pontja helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

[E törvény alkalmazásában:]
„1. Alapkiépítésû monitoring alrendszer: olyan rend-

szer, amely lehetõvé teszi az elektronikus hírközlési fel-
adatokat ellátó szervezet elõfizetõi, illetõleg felhasználói
körébõl tetszõlegesen kiválasztható, az elõfizetõk (fel-

8 GAZDASÁGI KÖZLÖNY 1. szám



használók) összlétszámának legalább 0,1–0,6%-át kitevõ,
150 000 elõfizetõi létszám alatt 0,6%, de legalább 60,
150 000–1 000 000 elõfizetõi létszám között 0,3%, de leg-
alább 900, 1 000 000 elõfizetõi létszám felett 0,1%, de leg-
alább 3000 (a teljes elõfizetõi körbõl egy elõfizetõre szá-
mított átlagforgalom legfeljebb kétszeresével forgalmazó)
elõfizetõ vagy felhasználó kommunikációjának egyidejû
ellenõrizhetõségét és azok kísérõadatainak késedelem nél-
küli, teljes körû, folyamatos, egyidejû kiválasztását és ki-
adását a kilépési pontra.”

(2) Az Eht. 188. §-ának 11. pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:

[E törvény alkalmazásában:]
„11. Egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltatás: az

e törvényben meghatározott azon elektronikus hírközlési
szolgáltatások, amelyek meghatározott minõségben, a
Magyar Köztársaság területén bárhol, minden felhasználó
számára megfizethetõ ár ellenében igénybe vehetõk.”

(3) Az Eht. 188. §-ának 16. pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:

[E törvény alkalmazásában:]
„16. Elektronikus hírközlésre vonatkozó szabály: e tör-

vény, e törvény felhatalmazása alapján a törvény végrehaj-
tása tárgyában kibocsátott jogszabály, elektronikus hír-
közlésre vonatkozó, közvetlenül alkalmazandó európai
uniós jogi aktus, valamint a hatóság határozata.”

(4) Az Eht. 188. §-a a következõ 25/A. ponttal egészül ki:
[E törvény alkalmazásában:]
„25/A. Az Európai Gazdasági Térség tagállama: az

Európai Unió tagállama vagy az Európai Gazdasági Tér-
ségrõl szóló megállapodásban részes más állam.”

(5) Az Eht. 188. §-ának 49. pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:

[E törvény alkalmazásában:]
„49. Helymeghatározási adat: az elektronikus hírközlõ

hálózatban feldolgozott bármely adat, amely egy elektro-
nikus hírközlési szolgáltatás felhasználója végberendezé-
sének földrajzi helyzetét jelzi.”

(6) Az Eht. 188. §-ának 64. pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:

[E törvény alkalmazásában:]
„64. Kilépési pont: a titkos információgyûjtés, illetve

titkos adatszerzés során az elektronikus hírközlési szolgál-
tató rendszerébõl a monitoring alrendszerrel, alrendsze-
rekkel kinyert közlések és kísérõadatok fizikai átadási
pontja, pontjai a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat felé,
amelyet az elektronikus hírközlési szolgáltató a 92. §
(4) bekezdésében meghatározottak szerint egyeztetetten,
adott földrajzi helyen és formában, az elektronikus hírköz-
lési szolgáltató területén biztosít.”

(7) Az Eht. 188. §-a a következõ 99/A. ponttal egészül ki:
[E törvény alkalmazásában:]
„99/A. Sikertelen hívás: minden olyan telefonhívás (be-

leértve a beszédalapú – akár hagyományos, akár IP-ala-

pú – telefonálást, az üzenetrögzítõvel való kapcsolatot, a
konferenciahívást és az adathívást) vagy kiegészítõ szol-
gáltatás (beleértve a hívástovábbítást és hívásátirányítást),
amelynél a hálózati kapcsolat sikeresen létrejött, de a hívás
megválaszolatlan maradt (nem fogadott vagy elutasított
hívás), illetõleg hálózatkezelõi beavatkozás miatt a létre-
jött kapcsolat automatikusan azonnali bontásra került
(foglalt, kikapcsolt vagy más okból nem elérhetõ állomás
hívása).”

(8) Az Eht. 188. §-ának 105. pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:

[E törvény alkalmazásában:]
„105. Titkos információgyûjtés, illetve titkos adatszer-

zés: az elektronikus hírközlõ hálózaton és elektronikus hír-
közlõ eszközökkel az elektronikus hírközlési tevékenység
során, illetve azzal összefüggésben keletkezett, továbbított
információk, adatok kiválasztása, kicsatolása, technikai
eszközzel történõ rögzítése és megismerése az arra külön
törvényben felhatalmazott szervek által.”

17. § (1) E törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivéte-
lekkel – 2008. január 1-jén lép hatályba.

(2) E törvény 4–5. §-a, 8. §-ának (2) bekezdése,
10. §-ának (2)–(3) bekezdése, 11–13. §-a, 15. §-a,
16. §-ának (1) bekezdése és (6)–(8) bekezdése, 18. §-a
(2) bekezdésének c) pontja, valamint e § (3)–(4), (6) és
(7) bekezdése 2008. március 15-én lép hatályba.

(3) E törvény 1–16. §-a, valamint e § (4) bekezdése
2008. március 16-án hatályát veszti. E bekezdés a hatály-
balépését követõ második napon hatályát veszti.

(4) Az Eht. 80. §-a (3) bekezdésének a) pontjában az
„Európai Gazdasági Térségben” szövegrész helyébe az
„Európai Gazdasági Térség tagállamaiban” szöveg,
155. §-ának (5) bekezdésében az „A nemzetbiztonsági
szolgálatok és a nyomozó hatóságok” szövegrész helyébe
az „A nyomozó hatóságok és a Rendvédelmi Szervek Vé-
delmi Szolgálata (a továbbiakban együtt: nyomozó hatósá-
gok), valamint a nemzetbiztonsági szolgálatok” szöveg,
158. §-a (7) bekezdésének b) pontjában a „157. §
(5)–(6) bekezdésében” szövegrész helyébe a „157. §
(8)–(10) bekezdésében” szöveg lép.

(5) Az Eht. – az e törvény 8. §-ának (1) bekezdésével
megállapított – 129. §-a (6) bekezdésének c) pontjában
foglalt adatokat a (2) bekezdésben megjelölt idõpontot
követõen megkötött, illetve bármely okból módosított
írásbeli egyedi elõfizetõi szerzõdéseknek kell tartalmaz-
niuk.

(6) Az Eht. – 2008. március 14-én hatá-
lyos – 157. §-ának (8) bekezdése alapján megõrzött, az
Eht. – 2008. március 14-én hatályos – 157. §-a (2) bekez-
désének a)–c) és e)–g) pontja szerinti azon adatokat, ame-
lyeknek a kötelezõ megõrzési idejébõl e törvény hatályba-
lépésekor több mint két év van hátra, az Eht. – az e törvény
13. §-ával megállapított – 159/A. §-ának (1) bekezdésében
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foglalt célból, az adatok keletkezésétõl, illetve az
Eht. – 2008. március 14-én hatályos – 157. §-a (2) bekez-
désének a) pontja szerinti adatok esetében az elõfizetõi
szerzõdés megszûnésétõl számított egy év elteltéig to-
vábbra is meg kell õrizni. Az e bekezdés szerint õrzött adat
az Eht. – az e törvény 13. §-ával megállapí-
tott – 159/A. §-ának (1) bekezdése szerinti céllal a kötele-
zõ õrzési idõ leteltéig kezelhetõ.

(7) E törvény hatálybalépését követõen az Eht. – 2008.
március 14-én hatályos – 157. §-ának (8) bekezdése alap-
ján megõrzött, az Eht. – 2008. március 14-én hatá-
lyos – 157. §-a (2) bekezdésének a)–c) és e)–g) pontja sze-
rinti azon adatok, amelyeknek a kötelezõ megõrzési idejé-
bõl e törvény hatálybalépésekor legfeljebb két év van hát-
ra, továbbá – õrzési idõtõl függetlenül – az Eht. 157. §-a
(2) bekezdésének d) és h)–j) pontja szerinti adatok sem az
Eht. – 2008. március 14-én hatályos – 157. §-a (6) bekez-
désének c) pontja szerinti céllal, sem az e törvény
13. §-ával megállapított 159/A. § (1) bekezdése szerinti
céllal nem kezelhetõk.

18. § (1) E törvény 2. §-a és 16. §-ának (3) bekezdése a
Közösségen belüli nyilvános mobiltelefon-hálózatok kö-
zötti barangolásról (roaming), valamint a 2002/21/EK
irányelv módosításáról szóló, 2007. június 27-i
717/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet vég-
rehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

(2) E törvény
a) 1. §-a az elektronikus hírközlõ hálózatok és elektro-

nikus hírközlési szolgáltatások közös keretszabályozásá-
ról szóló, 2002. március 7-i 2002/21/EK európai parla-
menti és tanácsi irányelv 19. cikke (1) bekezdésének,

b) 6–7. §-a és 16. §-ának (2) bekezdése az egyetemes
szolgáltatásról, valamint az elektronikus hírközlõ hálóza-
tokhoz és elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz kap-
csolódó felhasználói jogokról szóló, 2002. március 7-i
2002/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8. cikk
(2) bekezdésének, 12. és 13. cikkeinek, valamint IV. mel-
lékletének,

c) 11. §-ának (6) és (7) bekezdése, továbbá 13. §-a a
nyilvánosan elérhetõ elektronikus hírközlési szolgáltatá-
sok nyújtása, illetve a nyilvános hírközlõ hálózatok szol-
gáltatása keretében elõállított vagy feldolgozott adatok
megõrzésérõl és a 2002/58/EK irányelv módosításáról
szóló, 2006. március 15-i 2006/24/EK európai parlamenti
és tanácsi irányelvnek
való megfelelést szolgálja.

Sólyom László s. k., Dr. Szili Katalin s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke

A Kormány
382/2007. (XII. 23.) Korm.

rendelete
a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági

engedélyezési eljárásokról

A Kormány a villamos energiáról szóló 2007. évi
LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdésének 30. pontjában,
valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
174/A. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Al-
kotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladat-
körében eljárva a következõket rendeli el:

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. §

(1) E rendeletet a villamos energiáról szóló 2007. évi
LXXXVI. törvény (a továbbiakban: VET) hatálya alá tar-
tozó villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélye-
zési eljárásokra (VET 115. §, 172–173. §) kell alkalmazni.

(2) E rendelet hatálya nem terjed ki a honvédelmi és ka-
tonai, továbbá a nemzetbiztonsági célú építményekhez
közvetlenül kapcsolódó villamosenergia-ipari építmények
építésügyi hatósági engedélyezési eljárásaira.

2. §

(1) E rendelet alkalmazásában:
1. Átalakító berendezés: a villamos jellemzõk (feszült-

ség, áramnem, frekvencia) átalakítására szolgáló berende-
zések összessége, különösen transzformátor állomások;

2. Kapcsoló berendezés: villamos szerelvényekbõl
összeállított szerelési egység, amelyen nyomvonalas villa-
mos építmény üzemszerû kapcsolása, szakaszolása történik;

3. Belsõ kezelõterû átalakító vagy kapcsoló berende-
zés: függetlenül az építmény anyagától olyan építmény,
amely belsõ, általában elzárt kezelõtérrel rendelkezik – ide
nem értve a termékként forgalmazott belsõ kezelõterû át-
alakító vagy kapcsoló berendezést –, továbbá a szabadtéri
átalakító vagy kapcsoló berendezés;

4. Külsõ kezelõterû átalakító vagy kapcsoló berende-
zés: függetlenül az építmény anyagától, olyan építmény,
amelynek mérete és felépítése csak külsõ kezelést tesz le-
hetõvé, továbbá a termékként forgalmazott belsõ kezelõte-
rû, valamint a térszint alatt elhelyezett átalakító vagy kap-
csoló berendezés;

5. Tartószerkezeten elhelyezett átalakító vagy kapcsoló
berendezés: a föld feletti vezeték tartószerkezetén (oszlo-
pán) elhelyezett átalakító vagy kapcsoló berendezés.

(2) Az (1) bekezdésben nem szereplõ e rendeletben
használt fogalmakat a VET, valamint a végrehajtására ki-
adott jogszabályok rendelkezései szerint kell értelmezni.
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3. §

A villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélye-
zési eljárásokban az építésügyi hatósági jogkört elsõ fokon
a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal területileg
illetékes mérésügyi és mûszaki biztonsági hatóságai (a to-
vábbiakban: Hatóság), másodfokon a Magyar Kereske-
delmi Engedélyezési Hivatal központi szerve gyakorolja.

4. §

Az építésügyi hatósági engedélyezési eljárás – a
31. §-ban és a 34. § (3) bekezdésében foglalt kivétellel –
kérelemre indul, amelyhez a 3. számú mellékletben megha-
tározott tartalmú mûszaki dokumentációt kell csatolni az
egyes eljárásfajtáknál meghatározottak szerint.

5. §

(1) Az építési munkák megkezdésérõl és várható befeje-
zésérõl köteles az engedély jogosultja (a továbbiakban:
építési engedélyes) az ügyfeleket a helyben szokásos mó-
don, továbbá a Hatóságot, valamint a külön jogszabályban
meghatározott illetékes építésügyi hatóságot – a munka
megkezdése elõtt 15 nappal – írásban értesíteni.

(2) Az értesítésnek tartalmaznia kell a kivitelezõ felelõs
mûszaki vezetõjének nevét, címét, névjegyzéki számát és
elérhetõségét (telefonszámát). Amennyiben a kivitelezés
során mûszaki ellenõrt alkalmaznak, úgy annak az adatait
is be kell jelenteni.

(3) Amennyiben az építési engedélyes az értesítési köte-
lezettségének nem tesz eleget, úgy a Hatóság a kivitelezést
leállíthatja.

(4) Az építési engedélyezési eljárásért a kérelmezõ igaz-
gatási szolgáltatási díjat köteles fizetni, amelynek mérté-
két külön jogszabály határozza meg.

(5) A Hatóság kérelemre soron kívüli eljárást folytathat
le, illetve a (6) bekezdésében meghatározott esetben foly-
tat le. A soron kívüli eljárás ügyintézési határideje 10 mun-
kanap.

(6) A kivitelezés megkezdését követõen benyújtott, mû-
szaki szükségességbõl felmerülõ építési engedély módosí-
tási kérelem ügyében a Hatóság soron kívüli eljárással
dönt a szükséges intézkedések megtételérõl, a munkálatok
folytatásáról vagy felfüggesztésérõl.

(7) Az erõmû és a belsõ kezelõterû átalakító vagy kap-
csoló berendezés építési engedélyezése során az épít-
mény elhelyezésére szolgáló ingatlannal közös határvo-
nalú (telekhatárú) telkek tulajdonosait ügyfélnek kell te-
kinteni.

6. §

(1) E rendelet hatálya alá tartozó építésügyi hatósági en-
gedélyezési eljárásokban – a (2) bekezdésben, a 8. §
(5) bekezdésében és a 34. § (6) bekezdésében foglalt kivé-
tellel – a 4. számú mellékletben felsoroltak közül kizárólag
az adott ügyben érintett szakhatóságok, valamint közmû-
vek, kezelõk és üzemeltetõk mûködnek közre.

(2) A tájvédelmi szakhatósági hatáskörbe tartozó enge-
délyezési eljárásokról szóló külön jogszabályban megha-
tározott esetekben az építési engedélyezési eljárás során
minden esetben be kell vonni a 4. számú melléklet
1.4. pontjában szereplõ szakhatóságot.

7. §

Az építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött villa-
mosenergia-ipari építmény, építési tevékenység építõipari
kivitelezési tevékenysége akkor folytatható, ha

a) az építésügyi jogszabályok, ideértve a helyi építési
szabályzatot és a szabályozási tervet is,

b) az országos településrendezési és építési követelmé-
nyek, és

c) más hatóság (védõterületi, biztonsági, közegészség-
ügyi, tûzvédelmi, környezetvédelmi, kulturális örökségvé-
delmi és természetvédelmi, a munkavédelmi stb.) elõ-
írásait megtartják.

ELVI ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁS

8. §

(1) Az építési engedély megkérése elõtt a kérelmezõ a
villamosenergia-ipari építmény mûszaki megvalósítható-
ságának, továbbá mûemléki, régészeti, településképi, ter-
mészet és környezetvédelmi követelmények elõzetes tisz-
tázása céljából a Hatóságtól elvi építési engedélyt kérhet.

(2) A kérelmet az 5. számú melléklet szerinti nyomtatvá-
nyon, a kérelemhez csatolandó mûszaki dokumentációt a
3. melléklet 11. pontja szerinti tartalommal 2 példányban, va-
lamint az ügyben érintett szakhatóságok számától függõen
további 1-1 példányban kell benyújtani a Hatósághoz.

(3) A jogerõs és végrehajtható elvi engedély egy évig
érvényes. Érvényessége egy ízben legfeljebb egy évvel
meghosszabbítható, ha a jogszabályok, valamint a kötele-
zõ hatósági elõírások idõközben nem változtak meg.

(4) Az elvi engedély érvényességi idején belül kezde-
ményezett építésügyi hatósági engedélyezési eljárás során
szakhatóság közremûködése esetén a szakhatóságot és az
építésügyi hatóságot az elvi engedély azokban a kérdések-
ben, amelyekrõl kifejezetten rendelkezett, akkor is köti, ha
idõközben a jogszabályok, valamint a kötelezõ hatósági
elõírások megváltoztak. Az elvi engedély alapján építési
munka nem végezhetõ.
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(5) A területrendezési tervekkel való összhang tekinte-
tében az 50 MW feletti teljesítõképességû erõmûvek,
nagyfeszültségû hálózatok, továbbá nagyfeszültségû át-
alakító vagy kapcsoló berendezések elvi építési engedé-
lyezési eljárása során minden esetben be kell vonni a
4. számú melléklet 1.1. d) pontjában szereplõ szakható-
ságot.

ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSOK
SAJÁT INGATLANON

9. §

A saját ingatlanon építendõ villamosmû, termelõi veze-
ték, magánvezeték és közvetlen vezeték, és azok tartószer-
kezeten elhelyezett, illetve külsõ- és belsõ kezelõterû át-
alakító vagy kapcsoló berendezéseinek engedélyezési fel-
tételei tekintetében – amennyiben egyszerûsített eljárás le-
folytatásának helye nincs – az adott építmény idegen in-
gatlanon történõ építési engedélyezésére vonatkozó elõ-
írások az irányadók.

ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSOK
IDEGEN INGATLANON

Közcélú hálózat építése idegen ingatlanon

10. §

(1) A VET 121. §-ában meghatározott jogok gyakorlása
során az ingatlan használatának akadályozásával vagy
korlátozásával okozott kárral összefüggésben fizetendõ
kártalanítás összegében a hálózati engedélyes és az ingat-
lan tulajdonosa közvetlenül állapodik meg. Megállapodás
hiányában a hálózati engedélyes a jogerõs engedélyben
foglalt jogainak gyakorlását csak akkor kezdheti meg, ha a
saját költségére készítendõ szakvéleményben foglalt kár-
talanítás összegét az ingatlan tulajdonosnak átadta, illetõ-
leg részére teljes bizonyító erejû magánokiratba foglalt
tartozáselismerõ nyilatkozatot vagy egyéb fizetési biztosí-
tékot ad, és arról az ingatlan tulajdonosát hitelt érdemlõen
értesíti.

(2) A kártalanítási összeg megállapítására a határozat
jogerõre emelkedésének idõpontja az irányadó.

(3) Ha a hálózati engedélyes a jogerõs határozatban fog-
lalt jogai gyakorlása során tevékenységével összefüggõ
kárt az ingatlan tulajdonosának nem fizeti meg, az általa
felajánlott és az ingatlan tulajdonosa által át nem vett
összeg, illetõleg a fizetési biztosíték a kártalanítást nem fe-
dezi, vagy az ingatlan tulajdonosa a kártalanítás összegé-
vel nem ért egyet, az ingatlan tulajdonosa a további igé-
nyét bírósági eljárás során érvényesítheti.

Elõmunkálati jog

11. §

(1) Az elõmunkálati jog alapján a hálózati engedélyes
vagy megbízottja az engedélyezést követõ egy éven belül a
más tulajdonában, használatában levõ ingatlanon jogosult
kártalanítás ellenében bejárást végezni, olyan jeleket elhe-
lyezni, méréseket, talajvizsgálatokat végezni, amelyek a
létesíteni kívánt sajátos építmény elhelyezéséhez szüksé-
gesek. A hálózati engedélyes az elõmunkálati jog alapján
végezhetõ tevékenység megkezdésérõl az ingatlan tulaj-
donosát, a települési önkormányzat jegyzõjét, valamint a
Hatóságot 30 nappal korábban köteles értesíteni. Az elõ-
munkálati jogra vonatkozó engedély érvényességi ideje
– annak érvényességi idején belül benyújtott kérelemre –
egy alkalommal további egy évvel meghosszabbítható.

(2) Az elõmunkálati jog engedélyezése iránti kérelem-
hez a mûszaki dokumentációt e rendelet 3. számú mellék-
letének 3. pontja szerinti tartalommal, méretekben és pél-
dányban kell csatolni.

(3) Az elõmunkálati jogot nem kell az ingatlan-nyilván-
tartásba bejegyeztetni.

Vezetékjog

12. §

(1) A vezetékjog engedélyezése iránti kérelem Hatóság-
hoz történõ benyújtása elõtt elõkészítõ eljárást kell lefoly-
tatni. Az elõkészítõ eljárást a hálózati engedélyes vagy
megbízása alapján a tervezõ folytatja le. Az elõkészítõ el-
járást – kivéve az annak részét képezõ helyszíni szemlét –
akkor is le kell folytatni, ha a közcélú hálózat egyszerûsí-
tett eljárás alapján kerül engedélyezésre.

(2) Az elõkészítõ eljárás részeként a hálózati engedé-
lyes vagy megbízása alapján a tervezõ nyomvonal-kijelö-
lési dokumentációt köteles készíteni a 3. számú melléklet
1. pontja szerinti tartalommal, méretekben és példányban.

(3) Az elõkészítõ eljárás során vizsgálni kell a terület- és
településrendezési tervekkel való összhangot, valamint fi-
gyelemmel kell lenni az ingatlantulajdonos ingatlanát
érintõ – okirattal, különösen elvi építési engedéllyel vagy
építési engedéllyel igazolt – középtávú terveire.

13. §

(1) Az elõkészítõ eljárás részeként helyszíni szemlét
kell lefolytatni, amelyet a hálózati engedélyes vagy megbí-
zása alapján a tervezõ szervez meg. A hálózati engedélyes
(vagy megbízottja) a helyszíni szemlére az ügyfeleket, a
Hatóságot és az érintett szakhatóságokat, közmûveket, ke-
zelõket és üzemeltetõket a 3. számú melléklet 1. pontja
szerinti nyomvonal-kijelölési dokumentáció megküldésé-
vel nyolc nappal korábban köteles meghívni.
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(2) A közcélú hálózat építésével kapcsolatban a helyszí-
ni szemlén megjelent szakhatóságok a tervek tekintetében
nyilatkozhatnak, továbbá a közmûvek, kezelõk és üzemel-
tetõk az érdekeltségi területüket illetõen, az ügyfelek a tu-
lajdonosi nyilatkozat tekintetében a helyszíni szemle szer-
vezõjének nyilatkoznak, vagy nyilatkozatukat 15 napon
belül írásban megadják. Amennyiben az ügyfél az elõírt
határidõn belül nem nyilatkozik, úgy a megkeresését kell
hitelt érdemlõ módon igazolni.

(3) Nem kell a helyszíni szemlét lefolytatni, ha a közcé-
lú hálózat egyszerûsített eljárás alapján kerül engedélye-
zésre, azonban a hálózati engedélyesnek vagy megbízása
alapján a tervezõnek a 3. számú melléklet 2. pontja szerinti
nyomvonal-kijelölési dokumentáció megküldésével az
ügyfelek nyilatkozatait, a közmûvek, kezelõk, üzemelte-
tõk nyilatkozatait meg kell kérni, és a vezetékjogi enge-
dély iránti kérelemhez csatolni kell. A nyilatkozatok tekin-
tetében a (2) bekezdésben foglaltak irányadók.

14. §

(1) A hálózati engedélyesnek a vezetékjog engedélye-
zése iránti kérelmet az 1. számú mellékletben szereplõ
nyomtatványon, a kérelemhez csatolandó mûszaki doku-
mentációt a 3. számú melléklet 4. pontja szerinti tartalom-
mal, méretekben és példányban kell benyújtania a Ható-
sághoz.

(2) Ha a kérelem benyújtásának idõpontjában a felelõs
mûszaki vezetõ adatai még nem ismertek, azokat a kivitele-
zési munka megkezdéséig a Hatóságnak be kell jelenteni.

(3) Amennyiben a közcélú hálózat építésével egy idõ-
ben – annak részbeni átépítése miatt – megszüntetésre is
sor kerül, akkor annak engedélyezése a vezetékjogi enge-
déllyel együttesen kérelmezhetõ. A Hatóság ebben az eset-
ben a vezetékjogot és a megszüntetést egy eljárás kereté-
ben engedélyezi.

15. §

(1) A vezetékjogi engedélyben vagy mellékletében kell
meghatározni a közcélú hálózat nyomvonalát, tartószerke-
zeteinek helyét, az általuk elfoglalt terület nagyságát, a
közcélú hálózat biztonsági övezeteként kijelölt területsáv
nagyságát.

(2) Erdõnek és fásított területnek közcélú vezeték létesí-
tése céljából szükséges átvágása esetén – megállapodás
alapján – a faanyag kitermelése, elszállítása és hasznosítá-
sa az erdõ, illetõleg a fásított terület tulajdonosának a köte-
lezettsége és jogosultsága. Ha a tulajdonos az itt meghatá-
rozott kötelezettségét a hálózati engedélyes felszólítása el-
lenére nem teljesíti, a hálózati engedélyes saját költségére
a faanyagot kitermelheti, ez esetben a faanyag a hálózati
engedélyes tulajdonába kerül.

16. §

A külsõ kezelõterû átalakító vagy kapcsoló berendezés
elhelyezésére szolgáló ingatlan tulajdonosának hozzájáru-
lását a vezetékjogi engedély kérelemhez csatolni kell.
Hozzájárulás hiányában a kisajátításról szóló törvény ren-
delkezéseit kell alkalmazni. A külsõ kezelõterû átalakító
vagy kapcsoló berendezések a Hatóság jogerõs vezetékjo-
gi engedélye birtokában építhetõk.

17. §

Az engedélyes névváltozása esetén a három hónapnál
nem régebbi eredeti vagy közjegyzõ által hitelesített cég-
kivonatot –, míg jogutódlás és az engedélyes személyében
történt változás bejelentéséhez hitelesített köz- vagy ma-
gán okiratot kell a kérelemhez mellékelni.

18. §

A Hatóság a vezetékjogi engedély érvényességét a háló-
zati engedélyes által az érvényességi idõ lejárta elõtt be-
nyújtott kérelem alapján legfeljebb két évvel abban az
esetben hosszabbíthatja meg, ha az engedély a meg-
hosszabbítás idején hatályban lévõ jogszabályi elõ-
írásoknak megfelel, valamint a hálózati engedélyes ismé-
telten beszerzi a vezetékjogi engedélyezés eljárásban részt
vett szakhatóságok, közmûvek, kezelõk, üzemeltetõk nyi-
latkozatát.

Használati jog

19. §

(1) A hálózati engedélyes idegen ingatlanon közcélú há-
lózathoz tartozó, belsõ kezelõterû átalakító vagy kapcsoló
berendezést a Hatóság jogerõs építési engedélye alapján
építhet.

(2) Meglévõ közcélú hálózathoz utólag építendõ belsõ
kezelõterû átalakító vagy kapcsoló berendezés csak új el-
járás keretében megszerzett jogerõs építési engedély birto-
kában építhetõ.

20. §

(1) Az építési engedély iránti kérelmet az 5. számú mel-
léklet szerinti nyomtatványon, a kérelemhez csatolandó
mûszaki dokumentációt a 3. számú melléklet 7. pontja sze-
rinti tartalommal 2 példányban, valamint az ügyben érin-
tett szakhatóságok számától függõen további 1-1 példány-
ban kell benyújtani a Hatósághoz.

(2) A szakhatósághoz intézett megkereséshez csatolni
kell a 3. számú melléklet 7. pontjában felsorolt vonatkozó
mûszaki dokumentációkat. A közmûvek, kezelõk és üze-
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meltetõk nyilatkozatát a hálózati engedélyes, vagy megbí-
zása alapján a tervezõ köteles beszerezni.

(3) Ha a tervezett belsõ kezelõterû átalakító vagy kap-
csoló berendezés elhelyezése termõföld idõleges vagy
végleges igénybevételével jár, az engedély iránti kérelem-
hez mellékelni kell a ingatlanügyi hatóság más célú hasz-
nosítást engedélyezõ jogerõs határozatát.

21. §

(1) Ha a használati jog alapítása az ingatlan tulajdonosá-
val kötött megállapodás alapján jött létre, akkor a hálózati
engedélyesnek az építési engedély iráni kérelemhez csa-
tolni kell a megállapodást, a belsõ kezelõterû átalakító
vagy kapcsoló berendezés elhelyezését biztosító használa-
ti jogot feltüntetõ, földmérõ által készített és az ingatlan-
ügyi hatóság által érvényes záradékkal ellátott változási
vázrajzot és annak igazolását, hogy használati jog ingat-
lan-nyilvántartásba történõ bejegyzésére irányuló kérel-
met az ingatlanügyi hatósághoz benyújtotta.

(2) Ha megállapodás hiányában a hálózati engedélyes
az ingatlan használatára vonatkozó használati jog megálla-
pítását a Hatóságtól kérelmezi, az arra vonatkozó kérelmé-
hez a belsõ kezelõterû átalakító vagy kapcsoló berendezés
elhelyezését biztosító, a kérelmezett használati jogot fel-
tüntetõ, földmérõ által készített és az ingatlanügyi hatóság
által érvényes záradékkal ellátott változási vázrajzot 5 pél-
dányban köteles csatolni.

(3) A használati jog jogosultjának névváltozása esetén a
három hónapnál nem régebbi eredeti vagy közjegyzõ által
hitelesített cégkivonatot, míg jogutódlás és az engedélyes
személyében történt változás bejelentéséhez hitelesített
köz- vagy magán okiratot kell a kérelemhez mellékelni.

22. §

A Hatóság az építési engedély érvényességét a hálózati
engedélyes által az érvényességi idõ lejárta elõtt benyújtott
kérelem alapján legfeljebb két évvel abban az esetben
hosszabbíthatja meg, amennyiben az engedély a meg-
hosszabbítás idején hatályban lévõ jogszabályi elõ-
írásoknak megfelel, valamint ha a hálózati engedélyes is-
mételten beszerzi az építési engedélyezési eljárásban részt
vett szakhatóságok, közmûvek, kezelõk, üzemeltetõk idõ-
közben lejárt nyilatkozatát.

Erõmûvek építése

23. §

(1) Az erõmû építési engedélyezési eljárás a termelõi
engedélyes kérelmére indul. Az eljárásra e rendelet
20. §-ában foglalt rendelkezéseket kell megfelelõen alkal-
mazni.

(2) A termelõi engedélyesnek az építési jogosultságát a
kérelem benyújtásával egyidejûleg igazolnia kell. Az épí-
tési jogosultság a következõ okiratokkal igazolható:

a) saját tulajdonban lévõ ingatlanon történõ építési te-
vékenység végzése esetében

aa) az érintett telekre vonatkozó tulajdonjogát feltünte-
tõ ingatlan-nyilvántartási tulajdoni lap három hónapnál
nem régebbi hiteles másolatával,

ab) jogerõs hagyatékátadó végzéssel,
ac) jogerõs és végrehajtható bírósági vagy közigazga-

tási határozattal, illetõleg
ad) haszonélvezettel terhelt ingatlan esetében a ha-

szonélvezõ hozzájáruló nyilatkozatával vagy az ezt pótló
bírósági ítélettel;

b) idegen tulajdonban lévõ ingatlanon történõ építési
tevékenység végzése esetében az a) pontban meghatáro-
zottakon túlmenõen

ba) az ingatlannal rendelkezni jogosult(ak) hozzájáruló
nyilatkozatával vagy az ezt pótló bírósági ítélettel, ille-
tõleg

bb) a kisajátítási eljárás útján megszerzett ingatlan bir-
tokba adását vagy a kisajátítási határozat azonnali végre-
hajtását elrendelõ határozattal;

c) közös tulajdonban álló ingatlanon történõ építési te-
vékenység végzése esetében – az a) pontban meghatáro-
zottakon túlmenõen – a tulajdonostárs(ak) hozzájáruló
nyilatkozatával vagy az ezt pótló bírósági ítélettel;

d) társasházi tulajdon esetében az errõl szóló külön jog-
szabályban meghatározottak szerint.

(3) Az építési tevékenységek jogosultjának megváltozá-
sa esetén a jogosultság megfelelõ igazolása mellett a Ható-
ság kérelemre határozatban rendelkezik a jogutódlás elfo-
gadásáról.

Termelõi, magán- és közvetlen vezeték építése idegen
ingatlanon

24. §

(1) Ha a termelõi vezeték és az ahhoz tartozó tartószer-
kezeten elhelyezett, illetve külsõ kezelõterû átalakító vagy
kapcsoló berendezés építésének engedélyezése a VET
132. §-ának (1) bekezdése alapján vezetékjogi engedélye-
zési eljárással történik, akkor az eljárás során e rendelet
12–18. §-ában foglalt rendelkezéseket kell megfelelõen al-
kalmazni.

(2) A vezetékjoggal engedélyezett termelõi vezeték
csak abban az esetben minõsül közcélú hálózatnak,
amennyiben a Magyar Energia Hivatal a vonatkozó köve-
telmények teljesülését követõen azt közcélúvá nyilvánítja.

(3) Az (1) bekezdésben nem említett termelõi vezeték, a
magánvezeték vagy a közvetlen vezeték és azok tartószer-
kezeten elhelyezett, illetve külsõ kezelõterû átalakító vagy
kapcsoló berendezéseinek építési engedélyezési eljárása so-
rán az engedélyesnek az építési engedély iránti kéreleméhez
csatolni kell a VET 132. §-ának (2) bekezdése szerint a kor-

14 GAZDASÁGI KÖZLÖNY 1. szám



látozni kívánt idegen ingatlan tulajdonosával a Ptk. rendel-
kezései szerint kötött megállapodást is. A megállapodásban
rendelkezni kell a korlátozás mértékérõl és a kártalanításról,
valamint a szolgalmi jog alapításáról. A megállapodáson
alapuló szolgalmi jog ingatlan-nyilvántartásba történõ be-
jegyzését az engedélyes köteles kérni.

(4) Az (1) bekezdésben nem említett termelõi, magán-
vagy közvetlen vezeték és azok tartószerkezeten elhelye-
zett, illetve külsõ kezelõterû átalakító vagy kapcsoló be-
rendezéseinek építési engedélyezési eljárása során e ren-
delet 12–18. §-ában foglalt rendelkezéseket kell a (3) be-
kezdésben foglalt eltérésekkel alkalmazni.

(5) A termelõi, magán- vagy közvetlen vezetékhez tar-
tozó, belsõ kezelõterû átalakító vagy kapcsoló berendezé-
seinek építési engedélyezési eljárása során a 20. §-ban fog-
lalt rendelkezéseket kell megfelelõen alkalmazni.

ÜZEMELTETÉSI ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSOK

25. §

(1) A közcélú hálózat, a termelõi vezeték, a magánveze-
ték, a közvetlen vezeték és azok tartószerkezeten elhelye-
zett, illetve külsõ kezelõterû átalakító vagy kapcsoló be-
rendezése a villamosmû mûszaki biztonsági követelmé-
nyeire vonatkozó külön jogszabályban meghatározott
üzembe helyezési eljárás lefolytatását követõen üzembe
helyezhetõ. Az üzembe helyezési eljárást az engedélyes
köteles megszervezni.

(2) Az üzemeltetési engedély iránti kérelmet az engedé-
lyesnek a 6. számú melléklet szerinti nyomtatványon, a ké-
relemhez csatolandó mûszaki dokumentációt a 3. számú
melléklet 9. pontja szerinti tartalommal, méretekben és
példányban kell benyújtania a Hatósághoz.

26. §

(1) A közcélú hálózat, a termelõi vezeték, a magánveze-
ték, a közvetlen vezeték és azok tartószerkezeten elhelye-
zett, illetve külsõ kezelõterû átalakító vagy kapcsoló be-
rendezésének üzemeltetési engedélyezési eljárása során a
Hatóság azt vizsgálja, hogy

a) a tényleges megvalósulás a jogerõs engedély szerint
történt-e meg,

b) az üzembe helyezés során betartották-e a külön jog-
szabályban foglalt követelményeket,

c) az üzembe helyezési eljárás során a meghívottak ál-
tal adott nyilatkozatban foglaltak megvalósultak-e.

(2) Az (1) bekezdés alapján a Hatóság az üzemeltetési
engedélyt megadja, az engedély megadását a hiányzó fel-
tételek teljesítéséhez kötheti, vagy a további üzemeltetést
megtiltja.

(3) Amennyiben az engedélyes a Hatóság által elõírt fel-
tételeket a megadott határidõre nem, vagy nem kielégítõen

teljesíti, a Hatóság az (1) bekezdésben felsorolt építmé-
nyek további üzemeltetését megtiltja.

(4) Ha az (1) bekezdésben felsorolt építmények további
feltételek elõírásával sem feleltethetõk meg a jogszabály-
ban meghatározott követelményeknek, a Hatóság azok
bontását rendeli el.

HASZNÁLATBAVÉTELI ENGEDÉLYEZÉSI
ELJÁRÁSOK

27. §

(1) Az erõmû, illetve a belsõ kezelõterû átalakító vagy
kapcsoló berendezés a villamosmû mûszaki biztonsági kö-
vetelményeire vonatkozó külön jogszabályban meghatá-
rozott üzembe helyezési eljárás lefolytatását követõen he-
lyezhetõ üzembe. Az üzembe helyezési eljárást az engedé-
lyes köteles megszervezni.

(2) Az építési engedély alapján megépített erõmûvet, il-
letve a belsõ kezelõterû átalakító vagy kapcsoló berende-
zést használatba venni a Hatóság jogerõs használatbavételi
engedélye birtokában szabad.

(3) A használatbavételi engedély iránti kérelmet a
7. számú mellékletben szereplõ nyomtatványon, a kére-
lemhez csatolandó mûszaki dokumentációt a 3. számú
melléklet 8. pontja szerinti tartalommal, két példányban,
valamint az adott ügyben érintett szakhatóságok számától
függõen további 1-1 példányban kell benyújtani a Ható-
sághoz.

28. §

A használatbavételi engedélyezési eljárásban az építési
engedélyezési eljárásban részt vett szakhatóságok, közmû-
vek, kezelõk, és üzemeltetõk mûködnek közre. A szakha-
tósághoz intézett megkereséshez csatolni kell a 3. számú
melléklet 8. pontjában felsorolt vonatkozó mûszaki doku-
mentációkat. A közmûvek, kezelõk és üzemeltetõk nyilat-
kozatát az engedélyes köteles beszerezni és a használatba-
vételi engedély iránti kérelemhez csatolni.

29. §

(1) Az erõmû, illetve a belsõ kezelõterû átalakító vagy
kapcsoló berendezés használatbavételi engedélyezési eljá-
rás során a Hatóság köteles meggyõzõdni arról, hogy:

a) az építési munkát az építési engedélynek, az ahhoz
tartozó dokumentációnak, továbbá a Hatóság által engedé-
lyezett esetleges eltérésnek megfelelõen végezték-e el,

b) a építmény az építési engedélyben megjelölt rendel-
tetésének megfelelõ és biztonságos használatra alkalmas
állapotban van-e,
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c) az engedély megadásához az érintett szakhatóságok,
közmûvek, kezelõk és üzemeltetõk hozzájárultak-e.

(2) A Hatóság a használatbavételi engedélyt megadja,
ha az építmény az (1) bekezdésben meghatározott követel-
ményeknek megfelel.

30. §

A jogerõs és végrehajtható használatbavételi engedély
kézhezvétele után az engedélyes köteles – az ingat-
lan-nyilvántartási átvezetés céljából – a megvalósult álla-
potról készült ingatlanügyi hatóság által záradékolt válto-
zási vázrajzot az ingatlanügyi hatósághoz benyújtani.

FENNMARADÁSI ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSOK

31. §

Ha a villamosmûvet, termelõi vezetéket, magánvezeté-
ket vagy közvetlen vezetéket és azok tartószerkezeten el-
helyezett, külsõ, illetve belsõ kezelõterû átalakító vagy
kapcsoló berendezéseit a VET hatálybalépését megelõzõ-
en építési engedély nélkül, vagy az engedélytõl eltérõ mó-
don (a továbbiakban: szabálytalanul) létesítették, arra a
Hatóság – az engedélyes vagy az építménnyel rendelkezni
jogosult kérelme alapján vagy hivatalból indított eljárás
keretében – fennmaradási engedélyt adhat, ha annak felté-
telei fennállnak vagy megteremthetõk.

32. §

(1) A fennmaradási engedély iránti kérelem elbírálása
során a Hatóság vizsgálja, hogy a 31. §-ban felsorolt sza-
bálytalanul megépített építmény

a) megfelel-e a hatályos jogszabályokban foglalt köve-
telményeknek,

b) milyen átalakítással tehetõ használatra alkalmassá,
c) az engedély megadásához az érintett szakhatóságok,

közmûvek, kezelõk és üzemeltetõk hozzájárultak-e.

(2) A Hatóság a fennmaradási engedélyt megadja, ha az
építményre az (1) bekezdés a)–c) pontjában foglalt elõ-
írások teljesülnek.

(3) A fennmaradási engedély iránti kérelmet el kell uta-
sítani, ezzel egyidejûleg az építmény megszüntetését (bon-
tását) vagy mûszaki felszámolását és az eredeti állapot
helyreállítását el kell rendelni, ha:

a) nem teljesülnek az (1) bekezdés a)–c) pontjában fog-
laltak, vagy

b) az engedélyes az építési jogosultságát e rendelet
23. §-ának (2) bekezdésében meghatározott okirattal iga-
zolni nem tudta, vagy

c) külön jogszabály a fennmaradási engedély megadá-
sának lehetõségét kizárja.

33. §

A fennmaradási engedélyezésre egyebekben e rendelet-
nek az adott építményfajtára vonatkozó építési, használat-
bavételi és üzemeltetési engedélyezési eljárására elõírt
rendelkezéseit kell alkalmazni.

MEGSZÜNTETÉSI ELJÁRÁSOK

34. §

(1) Ha a villamosmûvet, termelõi vezetéket, magánve-
zetéket, közvetlen vezetéket és azok tartószerkezeten elhe-
lyezett, külsõ, illetve belsõ kezelõterû átalakító vagy kap-
csoló berendezéseit az engedélyes nem kívánja fenntarta-
ni, vagy az rendeltetésszerû használatra alkalmatlan álla-
potban van, az engedélyes köteles a Hatóságtól megszün-
tetési (bontási) engedélyt kérni.

(2) A megszüntetési (bontási) engedély iránti kérelmet a
8. számú melléklet szerinti nyomtatványon, a kérelemhez
csatolandó mûszaki dokumentációt a 3. számú melléklet
10. pontja szerinti tartalommal 4 példányban kell benyúj-
tani a Hatósághoz.

(3) Amennyiben az engedélyes a megszüntetés (bontás)
engedélyezési iránti kérelem benyújtását elmulasztotta,
vagy a hatóság a fennmaradás engedélyezése iránti kérel-
met elutasította, a Hatóság az eljárást hivatalból meg-
indítja.

(4) A megszüntetés során az ingatlanról az (1) bekez-
désben felsorolt építményeket – tartozékaival együtt – az
engedélyben meghatározottak szerint az engedélyes köte-
les eltávolítani és az ingatlan eredeti állapotát, vagy ha ez
nem megállapítható, mûvelési ágának megfelelõ állapotát
helyreállítani, illetve ha ez utóbbi sem lehetséges, kártala-
nítást nyújtani.

(5) Az engedélyes a megszüntetést követõen köteles ha-
ladéktalanul kérni az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett
jogainak törlését. Hivatalból indult eljárás esetén a Ható-
ság keresi meg a jogerõs határozattal az ingatlanügyi ható-
ságot a bejegyzett jogok törlése iránt.

(6) A megszüntetési eljárás során a 4. számú melléklet
1.4., valamint 1.1. c) pontjában meghatározott hatóságot,
valamint olyan építmények megszüntetési eljárása során,
amelyek létesítéséhez a VET szerint a Magyar Energia
Hivatal engedélye is szükséges – a villamosenergia-ellátás
biztonságának érvényesítése érdekében – a Magyar Ener-
gia Hivatalt szakhatóságként minden esetben be kell
vonni.

35. §

(1) A megszüntetési (bontási) munkák megkezdésérõl
és várható befejezésérõl az engedélyes az ügyfeleket a
helyben szokásos módon, a 34. § (6) bekezdése szerinti
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szakhatóságokat, valamint a Hatóságot – a munka meg-
kezdése elõtt 15 nappal – írásban értesíteni köteles.

(2) Az értesítésnek tartalmaznia kell a kivitelezõ felelõs
mûszaki vezetõjének nevét, címét névjegyzéki számát és
elérhetõségét (telefonszámát). Amennyiben a kivitelezés
során mûszaki ellenõrt alkalmaznak, úgy annak az adatait
is be kell jelenteni.

(3) Amennyiben az engedélyes az értesítési kötelezett-
ségének nem tesz eleget, úgy a Hatóság a kivitelezést leál-
líthatja.

36. §

A 34. § (1) bekezdésben felsorolt építmények megszün-
tetése során egyebekben a villamosmû mûszaki biztonsági
követelményeire vonatkozó külön jogszabályban foglalt
elõírásokat figyelembe kell venni.

EGYSZERÛSÍTETT ELJÁRÁS

37. §

(1) Egyszerûsített engedélyezési eljárás folytatható le
abban az esetben, ha a kérelem

a) határozott ideig, de legfeljebb két évig fennálló épít-
ményre vonatkozó építési engedély,

b) kisfeszültségû hálózatra vonatkozó vezetékjogi en-
gedély,

c) a kivitelezés megkezdését követõen mûszaki szüksé-
gességbõl felmerülõ nyomvonal módosítási engedély,

d) saját ingatlanon építendõ és ügyfélként idegen ingat-
lant nem érintõ közcélú hálózat, termelõi vezeték, magán-
vezeték és a közvetlen vezeték, és azok tartószerkezeten
elhelyezett, illetve külsõ kezelõterû átalakító vagy kap-
csoló berendezéseire vonatkozó engedély,

e) a 0,5 MW-nál nem nagyobb névleges teljesítõképes-
ségû kiserõmûre vonatkozó építési engedély,

f) a VET 172. §-a szerinti, a vezetékjog fennállását
megállapító ingatlan-nyilvántartásba történõ bejegyzésre
alkalmas határozat,

g) a VET 173. §-a szerinti egyszerûsített üzemeltetési
engedély
kiadására irányul.

(2) Az (1) bekezdés a)–e) pontja szerinti eljárások eseté-
ben nem kell az elõkészítõ eljárás részeként helyszíni
szemlét lefolytatni, azonban a kérelmezõnek a 3. számú
melléklet 2. pontja szerint összeállított nyomvonal-kijelö-
lési dokumentáció megküldésével az ügyfelek, a közmû-
vek, kezelõk, üzemeltetõk nyilatkozatait meg kell kérni, és
a kérelemhez csatolni kell.

(3) Az (1) bekezdés f) és g) pontja szerinti eljárások ese-
tében nem kell az elõkészítõ eljárást és annak részeként
helyszíni szemlét lefolytatni, valamint nem kell a közmû-
vek, kezelõk, üzemeltetõk, illetve az ügyfelek nyilatkoza-
tait megkérni és a kérelemhez csatolni.

(4) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti eljárások esetében
az engedély érvényességének lejártát követõ 30 napon be-
lül az építési engedélyes köteles az ingatlan eredeti állapo-
tát, vagy ha ez nem megállapítható, mûvelési ágának meg-
felelõ állapotát helyreállítani, illetve ha ez utóbbi sem le-
hetséges, kártalanítást nyújtani és errõl a Hatóságot értesí-
teni. Ezen elõírások nem, vagy nem megfelelõ teljesítése
esetén a Hatóság szabálysértési eljárást kezdeményezhet.

(5) Az egyszerûsített eljárás során szerzett jogok és kö-
telezettségek gyakorlása tekintetében egyebekben az adott
eljárásra vonatkozó rendelkezések az irányadók.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Hatálybalépés

38. §

E rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba, rendelkezé-
seit a hatálybalépését követõen indult ügyekben kell alkal-
mazni.

Átmeneti rendelkezések

39. §

(1) A VET 172–173. §-a szerinti, a vezetékjog fennállá-
sát megállapító ingatlan-nyilvántartásba történõ bejegy-
zésre alkalmas határozat kiadása, illetve egyszerûsített
üzemeltetési engedélyezési engedély iránti kérelmet a
2. számú mellékletben szereplõ nyomtatványon, a kére-
lemhez csatolandó mûszaki dokumentációt a 3. számú
melléklet 6. pontja szerinti tartalommal, méretekben és
példányban kell benyújtani a Hatósághoz.

(2) A vezetékjog fennállását és keletkezésének idõpont-
ját, vagy a közcélú hálózat meglétét és létesítésének idõ-
pontját a hálózati engedélyes dokumentumokkal köteles
bizonyítani.

(3) Amennyiben a közcélú hálózat egyes szakaszai elté-
rõ idõszakokban (bõvítésekkel) épültek, akkor a kérelem-
nél csak az elsõként megépült (alap)szakasz megépítésé-
nek idejét kell irányadónak tekinteni.

40. §

E rendeletben foglalt eljárásokban az eljárási cselekmé-
nyek 2009. december 28-ig elektronikusan nem gyakorol-
hatók.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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1. számú melléklet
a 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez

Vezetékjog engedélyezése/Építési engedély1 iránti
kérelem

1. A megszüntetendõ hálózat (vezeték) megnevezése:

2. A létesítendõ hálózat (vezeték) megnevezése:

3. A hálózat (vezeték) rendeltetése:2

4. MEH engedély száma, kelte (VET 74. §):

5. Az engedélyes adatai:
– megnevezése:
– címe:

6. A beruházás adatai:
– beruházó megnevezése:
– beruházás célja, rendeltetése:
– beruházás érték elõirányzata:

7. A tervezõ adatai:
– tervezõ megnevezése:
– tervezõ címe:
– tervezési jogosultságának megjelölése:

8. A kivitelezés adatai:
– kivitelezõ megnevezése:
– kivitelezõ címe:
– kivitelezés kezdési idõpontja:
– kivitelezés tervezett befejezési idõpontja:

9. Az üzembentartó adatai:
– megnevezése:
– címe:

10. A létesítendõ hálózat (vezeték) adatai:
– üzemi feszültség:
– nyomvonalhossz belterületen:
– nyomvonalhossz külterületen:
– vezetõk száma, keresztmetszete, anyaga:
– átalakító és kapcsoló berendezés típusa:
– egyéb:

11. A megszüntetendõ hálózat (vezeték) adatai:
– üzemi feszültség:
– nyomvonalhossz belterületen:
– nyomvonalhossz külterületen:
– vezetõk száma, keresztmetszete, anyaga:

1 A hálózat (vezeték) rendeltetésétõl függõen.
2 Közcélú hálózat, termelõi vezeték, magánvezeték vagy közvetlen

vezeték.

– átalakító és kapcsoló berendezés típusa:
– egyéb:

12. A hálózat (vezeték) nyomvonalának rövid leírása:

13. Az eljárásban érintett polgármesteri hivatal(ok)
adatai: (megnevezés, cím)

14. Helyszíni szemle ideje:

15. Kijelentjük, hogy a tárgyi hálózat megépítése az
érintett ingatlanok rendeltetésszerû használatát lényege-
sen nem akadályozza.

16. Engedélyezési eljárás költségviselõjének adatai:
– megnevezése:
– címe:

..........................
aláírás

17. Egyéb:

Kelt:

.......................... ..........................
aláírás aláírás

Melléklet:

2. számú melléklet
a 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez

Vezetékjog fennállását megállapító
ingatlan-nyilvántartásba történõ bejegyzésre
alkalmas határozat kiadása / Egyszerûsített

üzemeltetési engedély iránti kérelem

A ......................................... – mint hálózati enge-
délyes – az alábbi közcélú hálózatra vonatkozóan ezúton
kéri a vezetékjog fennállását megállapító ingatlan-nyil-
vántartásba történõ bejegyzésre alkalmas határozat / az
egyszerûsített üzemeltetési engedély kiadását.

1. A hálózat (vezeték) megnevezése:

2. A hálózati engedélyes adatai:
– megnevezése:
– címe:

3. Az üzembentartó adatai:
– megnevezése:
– címe:
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4. A hálózat (vezeték) adatai:
– üzemi feszültség:
– nyomvonalhossz belterületen:
– nyomvonalhossz külterületen:
– vezetõk száma, keresztmetszete, anyaga:
– tartószerkezeten elhelyezett átalakító és kapcsoló be-

rendezés típusa:

5. A vezetékjogi engedély száma, kelte, vagy a hálózat
létesítésének idõpontja:

6. Az eljárásban érintett polgármesteri hivatal(ok)
adatai: (megnevezés, cím)

7. Az eljárás költségviselõjének adatai:
– megnevezése:
– címe:

..........................
aláírás

Kelt:

.......................... ..........................
aláírás aláírás

Melléklet:

3. számú melléklet
a 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez

Mûszaki dokumentáció

1. Nyomvonal-kijelölési dokumentáció a helyszíni
szemlére (a meghívandók számának megfelelõ példány-
ban)

1.1. A létesítendõ hálózat (vezeték) megnevezése.

1.2. Az engedélyes neve, címe, a tervezõ neve, címe és
a tervezési jogosultságának megjelölése.

1.3. A beruházó megnevezése, a beruházás rendelteté-
se és költség-elõirányzata.

1.4. A hálózat (vezeték) mûszaki leírása.
1.4.1. A hálózat (vezeték) adatai: üzemi feszültség,

nyomvonalhossz, vezetõk száma, keresztmetszete, anya-
ga, elrendezése, egyéb lényeges mûszaki jellemzõk, föld
feletti vezetéknél a szigetelõkre, a tartószerkezet anyagára,
földelésére és a berendezés túlfeszültség elleni védelmére
vonatkozó adatok.

1.4.2. A nyomvonal leírása az érintett közigazgatási te-
rületek és helyrajzi számok megjelölésével.

1.5. Átnézeti helyszínrajz térkép) a tervezési terület
megjelölésével.

1.6. Föld feletti vezetéknél 1:50 000 vagy ennél részle-
tesebb térkép a nyomvonal feltüntetésével.

1.7. Föld alatti vezetéknél az ingatlan-nyilvántartási
térkép szerinti méretarányú, vagy ettõl eltérõ, a szükséges-
nek megfelelõ kisebb méretarányú térképet a javasolt
nyomvonal feltüntetésével.

1.8. Nyomtatvány és válaszboríték az ügyfelek részére
a tulajdonosi nyilatkozat megadásához.

1.9. A tartószerkezetek körvonalvázlata és az általa el-
foglalt terület nagysága.

1.9.1. A hálózat (vezeték) tartozékát képezõ egyéb
építmény elhelyezési és körvonal vázlata.

1.10. A helyszíni szemlére az idõpontot 8 napot meg-
elõzõen meghívandók neve, címe, a szemle idõpontja és
helye.

2. Nyomvonal-kijelölési dokumentáció az egyszerûsí-
tett eljáráshoz

2.1. Az 1.1–1.9. pontokban felsorolt dokumentációk.

3. Elõmunkálati engedély dokumentációi

3.1. Az 1.1–1.7. pontokban felsorolt dokumentációk
(térképekbõl 3-3 db).

4. Vezetékjog engedélyezéséhez szükséges dokumen-
táció

4.1. Az 1. pont szerinti tartalommal elkészített doku-
mentációk véglegesített változatban.

4.2. A helyszíni szemlérõl felvett jegyzõkönyv a jelen-
léti ívvel és annak mellékletei.

4.3. A helyszíni szemlén megjelent szakhatóságok,
érintett közüzemek, kezelõk, üzemeltetõk és egyéb érde-
keltek nyilatkozatai.

4.4. Az ügyfelek nyilatkozatai, annak hiányában a
megkeresésüket hitelt érdemlõen igazoló bizonylat
(pl. tértivevény).

4.5. A létesítendõ hálózat (vezeték) nyomvonalát, tar-
tószerkezeteinek helyét, az általuk elfoglalt terület nagysá-
gát, a hálózat (vezeték) biztonsági övezeteként kijelölt te-
rületsávot, keresztezéseit, egyéb létesítményeket és az
érintett ingatlanok határait és helyrajzi számait is feltünte-
tõ 1:500-tól 1:4000-ig földmérési alaptérkép szerint a köz-
igazgatási határokat és megnevezéseket tartalmazó köz-
igazgatási területenként szétválaszthatóan elkészített
nyomvonalrajz 5 példányban, az azonosítást biztosító
egyedi rajszámmal és megnevezéssel ellátva. Amennyiben
a hálózat (vezeték) nyomvonala több települést érint, úgy
településenként további 1-1 példány nyomvonalrajz szük-
séges.
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4.6. Ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre alkalmas do-
kumentáció, amely tartalmazza a hálózat (vezeték) nyom-
vonala és biztonsági övezete által érintett ingatlanokról
geodéta által készített és az ingatlanügyi hatóság által ér-
vényes záradékkal ellátott változási vázrajzot, Területki-
mutatást településenként 5-5 példányban, és az ingat-
lan-nyilvántartásról szóló törvény végrehajtására kiadott
rendelet3 1. számú mellékletében szereplõ, a szükséges
adatokat tartalmazó ingatlan-nyilvántartási kérelem. A Te-
rületkimutatás helyrajzi számok szerinti bontásban külön
tartalmazza a tartószerkezetek által elfoglalt terület nagy-
ságát, és külön a biztonsági övezet által elfoglalt terület
mértékét.

4.7. Elõzetes vizsgálatot követõen nem jelentõs kör-
nyezeti hatás feltételezése esetén a megállapító határozat,
környezeti hatásvizsgálat köteles építmény esetén a jog-
erõs környezetvédelmi engedély hiteles másolata.

5. Termelõi, magán- és közvetlen vezeték építési enge-
délyezéséhez szükséges dokumentáció

5.1. Az 1. pont szerinti tartalommal elkészített doku-
mentációk véglegesített változatban.

5.2. A helyszíni szemlérõl felvett hitelesített jegyzõ-
könyv a jelenléti ívvel.

5.3. Az érintett szakhatóságok állásfoglalása, az érin-
tett közmûvek, kezelõk, egyéb érdekeltek nyilatkozatai.

5.4. Az engedélyesnek az idegen ingatlan tulajdonosá-
val a Ptk. rendelkezései szerint kötött megállapodása.

5.5. A létesítendõ hálózat (vezeték) nyomvonalát, tar-
tószerkezeteinek helyét, az általuk elfoglalt terület nagysá-
gát, a hálózat (vezeték) biztonsági övezeteként kijelölt te-
rületsávot, keresztezéseit, egyéb létesítményeket és az
érintett ingatlanok határait és helyrajzi számait is feltünte-
tõ 1:500-tól 1:4000-ig földmérési alaptérkép szerint a köz-
igazgatási határokat és megnevezéseket tartalmazó köz-
igazgatási területenként szétválaszthatóan elkészített
nyomvonalrajz 5 példányban, az azonosítást biztosító
egyedi rajszámmal és megnevezéssel ellátva. Amennyiben
a vezeték nyomvonala több települést érint, úgy települé-
senként további 1-1 példány nyomvonalrajz szükséges.

5.6. Bejegyzési dokumentáció, amely tartalmazza a há-
lózat (vezeték) nyomvonala és biztonsági övezete által
érintett ingatlanokról geodéta által készített és az ingatlan-
ügyi hatóság által érvényes záradékkal ellátott változási
vázrajzot, Területkimutatást településenként 5-5 példány-
ban, és az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvény végre-
hajtására kiadott rendelet3 1. számú mellékletében szerep-
lõ, a szükséges adatokat tartalmazó ingatlan-nyilvántartási
kérelmet. A Területkimutatás helyrajzi számok szerinti
bontásban külön tartalmazza a tartószerkezetek által elfog-

lalt terület nagyságát, és külön a biztonsági övezet által el-
foglalt terület mértékét.

5.7. Elõzetes vizsgálatot követõen nem jelentõs kör-
nyezeti hatás feltételezése esetén a megállapító határozat,
környezeti hatásvizsgálat köteles építmény esetén a jog-
erõs környezetvédelmi engedély hiteles másolata.

5.8. Ha az engedélyes külön jogszabály alapján az üze-
meltetésében álló meglévõ föld feletti hálózat tartószerke-
zeteire vagy föld alatti hálózat biztonsági övezetében
egyéb, saját tulajdonú (üzemeltetésû) nem energiaátviteli
célú (jelátviteli, távközlési, távmûködtetési stb.) nyomvo-
nalas összeköttetést létesít, építményekre és szerkezetekre
egyéb tárgyat (jelzõtáblát, hirdetményt stb.) helyez el,
vagy hozzájárul ahhoz, hogy más helyezzen el, a létesítés,
illetõleg elhelyezés mûszaki paramétereit tartozó nyilatko-
zat, illetve megállapodás hiteles másolata.

6. Vezetékjog fennállását megállapító ingatlan-nyil-
vántartásba történõ bejegyzésre alkalmas határozat ki-
adásához, az egyszerûsített üzemeltetési engedélyezéshez
szükséges dokumentáció

6.1. Bejegyzési dokumentáció, amely tartalmazza a
közcélú hálózat nyomvonala és biztonsági övezete által
érintett ingatlanokról geodéta által készített és az ingatlan-
ügyi hatóság által érvényes záradékkal ellátott változási
vázrajzot, Területkimutatást településenként 5-5 példány-
ban, és az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvény végre-
hajtására kiadott rendelet3 1. számú mellékletében szerep-
lõ, a szükséges adatokat tartalmazó ingatlan-nyilvántartási
kérelmet. A Területkimutatás helyrajzi számok szerinti
bontásban külön tartalmazza a tartószerkezetek által elfog-
lalt terület nagyságát, és külön a biztonsági övezet által el-
foglalt terület mértékét.

6.2. Vezetékjog fennállását és keletkezésének idõpont-
ját, vagy a közcélú hálózat meglétét és létesítésének idõ-
pontját igazoló dokumentum.

6.3. A hálózati engedélyes nyilatkozata arra vonatko-
zóan, hogy a közcélú hálózat a vonatkozó mûszaki-bizton-
sági követelményeknek megfelel.

6.4. Ha az engedélyes külön jogszabály alapján az üze-
meltetésében álló meglévõ föld feletti hálózat tartószerke-
zeteire vagy föld alatti hálózat biztonsági övezetében
egyéb, saját tulajdonú (üzemeltetésû) nem energiaátviteli
célú (jelátviteli, távközlési, távmûködtetési stb.) nyomvo-
nalas összeköttetést létesít, építményekre és szerkezetekre
egyéb tárgyat (jelzõtáblát, hirdetményt stb.) helyez el,
vagy hozzájárul ahhoz, hogy más helyezzen el, a létesítés,
illetõleg elhelyezés mûszaki paramétereit tartozó nyilatko-
zat, illetve megállapodás hiteles másolata.

7. Az erõmû vagy belsõ kezelõterû átalakító vagy kap-
csoló berendezés építési engedélyezéséhez szükséges do-
kumentáció

7.1. Az engedélyes megnevezése (neve), székhelye
(címe), telefonszáma, aláírása.

20 GAZDASÁGI KÖZLÖNY 1. szám

3 Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtá-
sáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet.



7.2. Az építmény szakáganként szaktervezõk által ké-
szített mûszaki leírása, rajzai.

7.3. A megközelítés, a közlekedés, a közmûvek, vala-
mint ezek kapcsolatainak ismertetése (tervei), a terü-
let-elõkészítési munkák mûszaki tervei (tereprendezési,
bontási és földmunkák).

7.4. Az érintett közmûvek, kezelõk és üzemeltetõk nyi-
latkozata.

7.5. A tervezõ nyilatkozata arról, hogy
a) a tervezett mûszaki megoldás megfelel a vonatkozó

jogszabályoknak és hatósági elõírásoknak,
b) biztosítja az élet, az egészség, a környezet és a kultu-

rális örökség védelmét,
c) a tervezés során milyen szabványokat, mûszaki

irányelveket alkalmazott, ennek hiányában annak bizonyí-
tását, hogy az alkalmazott megoldás legalább azonos biz-
tonságú, mint a honosított, harmonizált szabvány szerinti
biztonsági szint,

d) a tervezésre jogosultsággal rendelkezik (amennyi-
ben van, a szakterület és mérnöki kamarai engedély
száma).

7.6. Külön jogszabályban esetlegesen elõírt egyéb ha-
tósági engedélyek.

7.7. Alapozási terv, statikai számításokat tartalmazó
statikai terv és statikai tervezõi nyilatkozat.

7.8. Ha az engedélyes külön jogszabály alapján az üze-
meltetésében álló meglévõ föld feletti hálózat tartószerke-
zeteire vagy föld alatti hálózat biztonsági övezetében
egyéb, saját tulajdonú (üzemeltetésû) nem energiaátviteli
célú (jelátviteli, távközlési, távmûködtetési stb.) nyomvo-
nalas összeköttetést létesít, építményekre és szerkezetekre
egyéb tárgyat (jelzõtáblát, hirdetményt stb.) helyez el,
vagy hozzájárul ahhoz, hogy más helyezzen el, a létesítés,
illetõleg elhelyezés mûszaki paramétereit tartozó nyilatko-
zat, illetve megállapodás hiteles másolata.

8. Az erõmû vagy belsõ kezelõterû átalakító vagy kap-
csoló berendezés használatbavételi engedélyezéséhez
szükséges dokumentáció

8.1. A felelõs mûszaki vezetõ(k) nyilatkozata arról,
hogy

a) az építési munkát a végrehajtható építési engedély-
nek, a hozzá tartozó jóváhagyott engedélyezési dokumen-
tációnak, a kivitelezési tervnek megfelelõen szakszerûen
végezték,

b) az építési tevékenységre vonatkozó szakmai minõ-
ségi és biztonsági elõírásokat, valamint az építési enge-
délyben meghatározott egyéb feltételeket betartották, to-
vábbá, hogy az építmény rendeltetésszerû és biztonságos
használatra alkalmas,

c) ha az építési munkát a végrehajtható építési enge-
délytõl, valamint a jóváhagyott dokumentációtól eltérõen
végezték, de az eltérés nem minõsül építési engedélyhez
kötött építési munkának, akkor a felelõs mûszaki veze-
tõ(k) eltérést ismertetõ nyilatkozatát, és szükség szerint a
megvalósult állapotot tükrözõ állapottervet,

d) a Hatóság külön felhívására szakértõ szakvéleményét
arról, hogy az építményt a vonatkozó szakmai, minõségi
elõírások megtartásával, szakszerûen építették meg, és az a
rendeltetésszerû és biztonságos használatra alkalmas,

e) a vonatkozó jogszabályokban és a szakhatósági hoz-
zájárulásokban foglalt biztonság-technikai, az egészség-
védelmi, a tûzvédelmi, a környezetvédelmi, a természetvé-
delmi és a vízvédelmi elõírásokat betartották. Az ezt iga-
zoló dokumentumokat, vizsgálati jegyzõkönyveket a nyi-
latkozathoz csatolni kell.

8.2. Az esetleges próbaüzem eredményeirõl szóló nyi-
latkozat.

8.3. Az üzembehelyezési eljárásról készült jegyzõ-
könyv a jelenléti ívvel és annak mellékletei.

8.4. Megvalósulási terv, amely tartalmazza a megvaló-
sult építményrõl geodéta által készített és az ingatlanügyi
hatóság által érvényes záradékkal ellátott változási váz-
rajzot.

9. Közcélú hálózat, a termelõi vezeték, a magánveze-
ték, a közvetlen vezeték és azok tartószerkezeten elhelye-
zett, illetve külsõ kezelõterû átalakító vagy kapcsoló be-
rendezésének üzemeltetési engedélyezéséhez szükséges
dokumentáció

9.1. Az üzembehelyezési eljárásról készült jegyzõ-
könyv a jelenléti ívvel és annak mellékletei.

9.2. A felelõs mûszaki vezetõ(k) nyilatkozata arról,
hogy

a) az építési munkát a végrehajtható építési engedély-
nek, a hozzá tartozó jóváhagyott engedélyezési dokumen-
tációnak, a kivitelezési tervnek megfelelõen szakszerûen
végezték,

b) az építési tevékenységre vonatkozó szakmai minõ-
ségi és biztonsági elõírásokat, valamint az építési enge-
délyben meghatározott egyéb feltételeket betartották, to-
vábbá, hogy az építmény rendeltetésszerû és biztonságos
használatra alkalmas,

c) ha az építési munkát a végrehajtható építési enge-
délytõl, valamint a jóváhagyott dokumentációtól eltérõen
végezték, de az eltérés nem minõsül építési engedélyhez
kötött építési munkának, akkor a felelõs mûszaki veze-
tõ(k) eltérést ismertetõ nyilatkozatát, és szükség szerint a
megvalósult állapotot tükrözõ állapottervet,

d) a Hatóság külön felhívására szakértõ szakvélemé-
nyét arról, hogy az építményt a vonatkozó szakmai, minõ-
ségi elõírások megtartásával, szakszerûen építették meg,
és az a rendeltetésszerû és biztonságos használatra alkal-
mas,

e) a vonatkozó jogszabályokban és a szakhatósági hoz-
zájárulásokban foglalt biztonság-technikai, az egészség-
védelmi, a tûzvédelmi, a környezetvédelmi, a kulturális
örökségvédelmi, a természetvédelmi és a vízvédelmi elõ-
írásokat betartották. Az ezt igazoló dokumentumokat,
vizsgálati jegyzõkönyveket a nyilatkozathoz csatolni kell.
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9.3. Megvalósulási terv, amely a megvalósult hálózat
(vezeték) nyomvonala és biztonsági övezete által érintett
ingatlanokról geodéta által készített és az ingatlanügyi ha-
tóság által érvényes záradékkal ellátott változási vázrajz és
Területkimutatás településenként 5-5 példányban. A Terü-
letkimutatás helyrajzi számok szerinti bontásban külön
tartalmazza a tartószerkezetek által elfoglalt terület nagy-
ságát, és külön a biztonsági övezet által elfoglalt terület
mértékét.

10. Megszüntetés (bontás) engedélyezéséhez szükséges
dokumentáció

10.1. A villamosmû mûszaki biztonsági követelmé-
nyeire vonatkozó külön jogszabályban4 meghatározott
Megszüntetési terv.

10.2. Az engedélyesnek a megszüntetési (bontási) mun-
kák elvégzésére vonatkozó jogosultságának igazolása.

10.3. A megszüntetési (bontási) munka dokumentá-
ciója, a bontási technológiája.

10.4. A megszûnõ építmény teljes vagy részleges bon-
tása utáni helyszínrajz.

10.5. A tervezõ nyilatkozata arról, hogy
a) a tervezett megoldás megfelel a vonatkozó jogszabá-

lyoknak és hatósági elõírásoknak,
b) biztosítja az élet, az egészség, a környezet és a kultu-

rális örökség védelmét,
c) a tervezés során milyen szabványokat, mûszaki

irányelveket alkalmazott,
d) az adott tervezésre jogosultsággal rendelkezik.

10.6. Az ügyfelek nyilatkozatai, annak hiányában a megke-
resésüket hitelt érdemlõen igazoló bizonylat (pl. tértivevény).

11. Az elvi építési engedélyhez szükséges dokumentáció

11.1. Az engedélyes megnevezése (neve), székhelye
(címe), telefonszáma, aláírása.

11.2. Az építmény szakáganként szaktervezõk által ké-
szített mûszaki leírása, rajzai.

11.3. Az érintett közmûvek, kezelõk és üzemeltetõk
nyilatkozata.

11.4. A tervezõ nyilatkozata arról, hogy
a) a tervezett mûszaki megoldás megfelel a vonatkozó

jogszabályoknak és hatósági elõírásoknak,
b) biztosítja az élet, az egészség, a környezet és a kultu-

rális örökség védelmét,
c) a tervezés során milyen szabványokat, mûszaki

irányelveket alkalmazott (ennek hiányában szükséges an-
nak bizonyítása, hogy az alkalmazott megoldás legalább
azonos biztonságú, mint a honosított, harmonizált szab-
vány szerinti biztonsági szint),

4 A Villamosmû Mûszaki-Biztonsági Követelményei Szabályzat hatály-
ba léptetésérõl szóló 8/2001. (III. 30.) GM rendelet.

d) a tervezésre jogosultsággal rendelkezik (amennyiben
van, a szakterület és mérnöki kamarai engedély száma).

11.5. Elõzetes vizsgálatot követõen nem jelentõs kör-
nyezeti hatás feltételezése esetén a megállapító határozat,
környezeti hatásvizsgálat köteles építmény esetén a jog-
erõs környezetvédelmi engedély hiteles másolata.

4. számú melléklet
a 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez

1. A villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedé-
lyezési eljárásokban érintettségüktõl függõen közremûkö-
dõ szakhatóságok

1.1. Az Önkormányzati és Területfejlesztési Miniszté-
rium szakterületén:

a) tûzvédelmi ügyekben
– elsõ fokon: a területileg illetékes hivatásos önkor-

mányzati tûzoltóparancsnokság,
– másodfokon: a területileg illetékes megyei katasztró-

favédelmi igazgatóság, a fõvárosban az Országos Kataszt-
rófavédelmi Fõigazgatóság

a tûzvédelem,
b) polgári védelmi ügyekben
– elsõ fokon: a területileg illetékes katasztrófavédelmi

igazgatóság, a fõvárosban a Fõvárosi Polgári Védelmi
Igazgatóság,

– másodfokon: az Országos Katasztrófavédelmi Fõ-
igazgatóság

a polgári védelem,
c) a települési önkormányzatokat érintõ ügyekben
– elsõ fokon: a külön jogszabályban meghatározott

illetékes építésügyi hatóság,
– másodfokon: a külön jogszabályban meghatározott

illetékes közigazgatási hivatal
az építésügy követelményeinek érvényre juttatása céljá-

ból,
d) területrendezési ügyekben
– elsõ fokon: a területileg illetékes állami fõépítész,
– másodfokon: az Önkormányzati és Területfejlesztési

Minisztérium
a területrendezési tervekkel való összhang tekintetében.

1.2. A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Miniszté-
rium szakterületén:

erdészeti ügyekben
– elsõ fokon: a területileg illetékes erdészeti hatóság,
– másodfokon: a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési

Minisztérium
az erdõvédelem követelményeinek érvényre juttatása cél-
jából.

1.3. A Honvédelmi Minisztérium szakterületén:
a) katonai objektumok ügyében
– elsõ fokon: a HM Hadmûveleti és Kiképzési Fõosz-

tály,
– másodfokon: a Honvédelmi Minisztérium
a honvédségi és honvédelmi érdekek,
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b) honvédelmi kezelésû ingatlanok ügyében
– elsõ fokon: a HM Infrastrukturális Ügynökség,
– másodfokon: a Honvédelmi Minisztérium

a honvédségi és honvédelmi érdekek érvényre juttatása ér-
dekében.

1.4. A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
szakterületén:

– elsõ fokon: az illetékes környezetvédelmi, természet-
védelmi és vízügyi felügyelõség,

– másodfokon: az Országos Környezetvédelmi, Ter-
mészetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõség

a környezetvédelmi, természetvédelmi, tájvédelmi és
vízügyi követelmények érvényre juttatása céljából.

1.5. A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium szakte-
rületén:

a) polgári repülési ügyekben
– elsõ fokon: a Nemzeti Közlekedési Hatóság Légiköz-

lekedési Igazgatósága,
– másodfokon: a Nemzeti Közlekedési Hatóság Köz-

ponti Hivatala
a polgári és katonai repülés biztonsága,

b) útügyekben – érintettség esetén –
az országos közúthálózatba tartozó autópályák, autó-

utak esetében
– elsõ fokon: a Nemzeti Közlekedési Hatóság Kö-

zép-magyarországi Regionális Igazgatósága,
– másodfokon: a Nemzeti Közlekedési Hatóság Köz-

ponti Hivatala
az egyéb országos közutak, valamint a helyi közutak

esetében
– elsõ fokon: a Nemzeti Közlekedési Hatóság illetékes

regionális igazgatósága,
– másodfokon: a Nemzeti Közlekedési Hatóság Köz-

ponti Hivatala,
a fõvárosi önkormányzat tulajdonában levõ közutak

esetében
– elsõ fokon: a Nemzeti Közlekedési Hatóság Kö-

zép-magyarországi Regionális Igazgatósága,
– másodfokon: a Nemzeti Közlekedési Hatóság Köz-

ponti Hivatala,
a fõvárosi kerületi önkormányzatok tulajdonában levõ

közutak esetében
– elsõ fokon: a fõvárosi fõjegyzõ,
– másodfokon: a Nemzeti Közlekedési Hatóság

Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága,
az útügy és a közúti közlekedés biztonsága

c) vasúti ügyekben
országos közforgalmú vasút esetében
– elsõ fokon: a Nemzeti Közlekedési Hatóság Közép-

magyarországi Regionális Igazgatósága,
– másodfokon: a Nemzeti Közlekedési Hatóság Köz-

ponti Hivatala,
helyi közforgalmú és saját használatú vasút esetében
– elsõ fokon: a Nemzeti Közlekedési Hatóság illetékes

regionális igazgatósága,

– másodfokon: a Nemzeti Közlekedési Hatóság Köz-
ponti Hivatala,
a vasúti közlekedés biztonsága,

d) hajózási ügyekben
– elsõ fokon: a Nemzeti Közlekedési Hatóság illetékes

regionális igazgatósága,
– másodfokon: a Nemzeti Közlekedési Hatóság Köz-

ponti Hivatala
a hajózás biztonsága,

e) hírközlési ügyekben
– elsõ fokon: a Nemzeti Hírközlési Hatóság területileg

illetékes Igazgatósága,
– másodfokon: a Nemzeti Hírközlési Hatóság

a hírközlési követelmények érvényesítése,
f) bányászati ügyekben
– elsõ fokon: az illetékes bányakapitányság,
– másodfokon: a Magyar Bányászati és Földtani Hi-

vatal
a biztonság követelményeinek érvényre juttatása céljából.

1.6. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium területén:
a kulturális örökségvédelmi (mûemlékvédelmi, régé-

szeti) ügyekben
– elsõ fokon: a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal ille-

tékes területi szerve,
– másodfokon: a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal

elnöke
a kulturális örökség védelme érdekében.

2. A villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedé-
lyezési eljárásokban érintettségüktõl függõen közremûkö-
dõ közmûvek, kezelõk és üzemeltetõk

– útkezelõk,
– vasutak üzembentartói,
– vízgazdálkodási társulatok,
– távközlési szolgáltató,
– víz-csatornázási mûvek,
– hálózati engedélyes,
– gázszolgáltató,
– távhõszolgáltató,
– KTV-internet szolgáltató,
– közlekedési társaságok,
– szén-hidrogén és kõolajszállító társaságok,
– kéményseprõ-ipari szolgáltató szerv.

5. számú melléklet
a 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez

Elvi építési/Építési engedély iránti kérelem5

1. Az építmény megnevezése, elhelyezésére szolgáló
ingatlan címe és helyrajzi száma:

2. Az építmény rendeltetése:6

3. MEH engedély száma, kelte (VET 74. §):
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4. Az engedélyes adatai:

– megnevezése:
– címe:

5. A beruházás adatai:
– beruházó megnevezése:
– beruházás célja, rendeltetése:
– beruházás érték elõirányzata:

6. A tervezõ adatai:
– tervezõ megnevezése:
– tervezõ címe:
– tervezési jogosultságának megjelölése:

7. A kivitelezés adatai:
– kivitelezõ megnevezése:
– kivitelezõ címe:
– kivitelezés kezdési idõpontja:
– kivitelezés tervezett befejezési idõpontja:

8. Az üzembentartó adatai:
– megnevezése:
– címe:

9. A hiteles tulajdoni lap és térképmásolat alapján az
5. § (7) bekezdése szerinti ingatlanok helyrajzi száma,
tulajdonosának neve és címe:

10. Engedélyezési eljárás költségviselõjének adatai:
– megnevezése:
– címe:

..........................
aláírás

11. Egyéb:

Kelt:

.......................... ..........................
aláírás aláírás

Melléklet:

6. számú melléklet
a 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez

Üzemeltetési engedély iránti kérelem

1. A hálózat (vezeték) megnevezése:

5 Erõmû vagy belsõ kezelõterû átalakító vagy kapcsoló berendezés elvi
építési/építési engedélyezéséhez.

6 Közcélú hálózat, termelõi vezeték, magánvezeték vagy közvetlen veze-
ték részét képezi.

2. A hálózat (vezeték) rendeltetése:7

3. Az engedélyes adatai:
– megnevezése:
– címe:

4. A beruházás adatai:
– beruházó megnevezése:
– címe:

5. A kivitelezés adatai:
– kivitelezõ megnevezése:
– kivitelezõ címe:
– kivitelezés kezdési idõpontja:
– kivitelezés befejezési idõpontja:

6. Az üzembentartó adatai:
– megnevezése:
– címe:

7. Üzembehelyezési eljárás ideje:

8. Az építési/vezetékjogi engedély száma, kelte:

9. Engedélyezési eljárás költségviselõjének adatai:
– megnevezése:
– címe:

..........................
aláírás

10. Egyéb:

Kelt:

.......................... ..........................
aláírás aláírás

Melléklet:

7. számú melléklet
a 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez

Használatbavételi engedély iránti kérelem8

1. Az építmény megnevezése, elhelyezésére szolgáló
ingatlan címe és helyrajzi száma:

2. Az építmény rendeltetése:9

3. Az engedélyes adatai:
– megnevezése:
– címe:

4. A beruházás adatai:

7 Közélú hálózat, termelõi vezeték, magánvezeték vagy közvetlen vezeték..
8 Erõmû vagy belsõ kezelõterû átalakító vagy kapcsoló berendezés hasz-

nálatbavételéhez.
9 Erõmû, közcélú hálózat, termelõi vezeték, magánvezeték vagy közvet-

len vezeték.
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– beruházó megnevezése:
– címe:

5. A kivitelezés adatai:
– kivitelezõ megnevezése:
– kivitelezõ címe:
– kivitelezés kezdési idõpontja:
– kivitelezés befejezési idõpontja:

6. Az üzembentartó adatai:
– megnevezése:
– címe:

7. Üzembe helyezési eljárás ideje:

8. A hiteles tulajdoni lap és térképmásolat alapján az
5. § (7) bekezdése szerinti ingatlanok helyrajzi száma, tu-
lajdonosának neve és címe:

9. Az építési engedély száma, kelte:

10. Engedélyezési eljárás költségviselõjének adatai:
– megnevezése:
– címe:

..........................
aláírás

11. Egyéb:

Kelt:

.......................... ..........................
aláírás aláírás

Melléklet:

8. számú melléklet
a 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez

Megszüntetési (bontási) engedély iránti kérelem

1. Az építmény megnevezése, elhelyezésére szolgáló
ingatlan címe és helyrajzi száma:

2. Az építmény rendeltetése:10

3. Az engedélyes adatai:
– megnevezése:
– címe:

4. A beruházás adatai:
– beruházó megnevezése:
– címe:

5. A kivitelezés adatai:
– kivitelezõ megnevezése:

10 Erõmû, közcélú hálózat, termelõi vezeték, magánvezeték vagy közvet-
len vezeték.

– kivitelezõ címe:
– kivitelezés kezdési idõpontja:
– kivitelezés várható befejezési idõpontja:

6. Az üzembentartó adatai:
– megnevezése:
– címe:

7. Az építési engedély száma, kelte:

8. Engedélyezési eljárás költségviselõjének adatai:
– megnevezése:
– címe:

..........................
aláírás

9. Egyéb:

Kelt:

.......................... ..........................
aláírás aláírás

Melléklet:

A Kormány
389/2007. (XII. 23.) Korm.

rendelete
a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert

energiával termelt villamos energia, valamint
a kapcsoltan termelt villamos energia kötelezõ

átvételérõl és átvételi áráról

A Kormány a villamos energiáról szóló 2007. évi
LXXXVI. törvény 170. §-a (1) bekezdésének 7., 24.,
26–27. és 29. pontjában kapott felhatalmazás alapján – az
Alkotmány 35. § (1) bekezdésének b) pontjában meghatá-
rozott feladatkörében eljárva – a következõket rendeli el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet alkalmazási köre

1. §

(1) E rendelet alkalmazási köre kiterjed
a) a megújuló energiaforrásból nyert energiával termelt

villamos energia,
b) a hulladékból nyert energiával termelt villamos

energia,
c) a kapcsoltan termelt villamos energia
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kötelezõ átvételének szabályaira, az Értékesítõ által a Be-
fogadónak történõ értékesítés átvételi áraira, továbbá ezen
árak alkalmazási feltételeinek megállapítására.

(2) E rendelet alkalmazási köre nem terjed ki a háztartá-
si méretû kiserõmûben termelt villamos energiára.

(3) Az (1) bekezdés a)–b) pontja szerinti termelésbõl
származó villamos energia a kötelezõ átvételi rendszerben
akkor értékesíthetõ, ha

a) az erõmûnek az átvételi kötelezettség alá esõ villa-
mos energia átvételének szabályairól és árainak megálla-
pításáról szóló 56/2002. (XII. 29.) GKM rendelet (a továb-
biakban: 56/2002. GKM rendelet) szerinti kötelezõ átvé-
telhez való jogosultságát e rendelet hatálybalépését meg-
elõzõen a Magyar Energia Hivatal (a továbbiakban: Hiva-
tal) jogerõs határozatban megállapította, vagy

b) kizárólag megújuló energiaforrásból, vagy hulladék-
ból nyert energiával, vagy mindkettõ felhasználásával ter-
melték, vagy

c) biomassza, biogáz vagy hulladékból nyert energia
továbbá megújuló energiaforrástól vagy hulladéktól eltérõ
energiaforrás ugyanazon technológiai (primer-energiaát-
alakítási) folyamatban történõ felhasználása (a továbbiak-
ban: vegyes tüzelés) történik, akkor a megújuló energia-
forrástól vagy hulladéktól eltérõ energiaforrás felhaszná-
lásának aránya sem havonta, sem az adott naptári évben
nem haladja meg az 50%-ot.

(4) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti termelésbõl szár-
mazó villamos energia a kötelezõ átvételi rendszerben ak-
kor értékesíthetõ, ha

a) a nem engedélyköteles kiserõmû az 56/2002. GKM
rendelet szerinti kötelezõ átvétel keretében villamos ener-
giát értékesített,

b) az engedélyköteles erõmû termelõi engedélyét e ren-
delet hatálybalépését megelõzõen adták ki, és az átvételi
kötelezettség alá esõ villamos energia átvételének szabá-
lyairól és árainak megállapításáról szóló 56/2002.
(XII. 29.) GKM rendelet szerinti kötelezõ átvételre jogo-
sult volt,

vagy
c) a villamos energiát termelõ erõmûegység 2010. de-

cember 31-ig kereskedelmi üzembe került és
ca) a villamos energiával kapcsoltan termelt hõt az Ér-

tékesítõ távhõszolgáltatási engedély alapján, vagy távhõ-
szolgáltató részére (a továbbiakban együtt: távhõszolgál-
tatási célra) értékesíti, vagy

cb) a villamos energiával kapcsoltan termelt hõt az Ér-
tékesítõ külön kezelt intézményben hasznosítja, vagy
ilyen intézmény részére értékesíti, vagy

cc) a villamos energiát 20 MW-nál kisebb névleges tel-
jesítõképességû erõmûegységben termelték.

(5) A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. tör-
vény (a továbbiakban: VET) 7. §-ának (2) bekezdése és a
VET felhatalmazása alapján kiadott külön jogszabály sze-
rinti pályázat alapján létesített szélerõmûben vagy szél-
erõmûparkban termelt villamos energia termelõje a pályá-

zat eredményének megfelelõ feltételek szerint (különösen:
idõtartam, mennyiség, átvételi ár stb.) jogosult a kötelezõ
átvételi rendszerben történõ értékesítésre.

Értelmezõ rendelkezések

2. §

(1) E rendelet alkalmazásában
a) Befogadó: a megújuló energiaforrásból vagy hulla-

dékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint
a kapcsoltan termelt villamos energia elsõdleges vásárlója,
aki – a VET 10. §-ának (4) bekezdés alapján – egyúttal a
kötelezõ átvételi mérlegkör felelõse;

b) átvételi bázisár: az e rendelet 1. és 2. számú mellék-
letében megállapított, az egyes években alkalmazandó kö-
telezõ átvételi árak kiszámításának alapjául szolgáló ár;

c) elnyújtott mélyvölgy idõszak: a mélyvölgy idõszak
kezdetét két órával megelõzõ idõpont és a mélyvölgy idõ-
szak záró idõpontja közötti idõszak;

d) eredetigazolás: adott naptári évben megújuló ener-
giaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt,
valamint a kapcsoltan termelt villamos energia azon
mennyiségét (MWh mértékegységben) igazoló bizonyít-
vány, amely megfelel a kötelezõ átvétel e rendelet szerinti,
valamint kapcsolt energiatermelés esetén a nagy hatásfokú
kapcsoltan termelt villamos energia és a hasznos hõ
mennyisége megállapításának számítási módjáról szóló
külön jogszabály szerinti feltételeinek;

e) Értékesítõ: a kötelezõ átvétel alá esõ, megújuló ener-
giaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt vil-
lamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos
energia termelõje;

f) éves termelési idõszak: naptári év (naptári év közben
történõ üzembe helyezés esetén a kereskedelmi üzem kez-
dete és az adott naptári év december 31. közötti idõszak);

g) hulladékhasznosító erõmûegység: települési, kom-
munális vagy ipari hulladékot villamosenergia-termelésre
felhasználó erõmûegység;

h) kereskedelmi üzem: az erõmûegység mûködésének
az az idõszaka, amikor a próbaüzem sikeres lezárása után
értékesítésre termel villamos energiát;

i) kiadott hõ: a VET 3. §-ának 23. pontja szerinti hasz-
nos hõ;

j) kiadott villamos energia: a termelt villamos energiá-
nak az erõmûegység technológiai célú fogyasztásával,
azaz az energiaátalakítási folyamat fenntartásához szüksé-
ges fogyasztással csökkentett része;

k) külön kezelt intézmény: központi költségvetési
szerv, helyi önkormányzat, helyi önkormányzat költségve-
tési intézménye, valamint normatív állami támogatásban
részesülõ, közfeladatot ellátó, nem nyereség- és vagyon-
szerzési célt szolgáló egyéb intézmény;

l) mélyvölgy idõszak: az e rendelet 3. számú mellékle-
tében meghatározott zónaidõszak;
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m) Minõsített Értékesítõ: a 3 MW-ot meghaladó telep-
helyi névleges villamos teljesítõképességû erõmûegység-
gel rendelkezõ Értékesítõ (az adott telephely vonatkozásá-
ban), aki az átviteli rendszerirányítóval elnyújtott mély-
völgy idõszakra vonatkozó – az átviteli rendszerirányító
üzletszabályzatának megfelelõ – szerzõdést köt;

n) önfogyasztás: az erõmûegység telephelyének teljes
villamosenergia-fogyasztása, beleértve az erõmûegység
villamosenergia- és hõenergia-termelésének, a termelõ-
eszközök üzemének és üzemeltetésének fenntartására a sa-
ját termelésbõl vagy a hálózatból felhasznált villamos
energiát, valamint az erõmûegységet tulajdonló gazdasági
társaságnak és az erõmûegység üzemeltetõjének a telephe-
lyen történõ minden egyéb célú villamosenergia-fogyasz-
tását is (ha az erõmûegységben termelt villamos energiát
csak részben értékesítik a kötelezõ átvételi rendszerben,
akkor az önfogyasztást az értékesített mennyiségek ará-
nyában, ha a telephelyen több erõmûegység üzemel, akkor
az önfogyasztást az erõmûegységek tényleges technológi-
ai célú felhasználását is figyelembe véve kell megosztani,
és a telephely teljes villamosenergia-fogyasztásában nem
kell figyelembe venni a kapcsoltan termelt hõ felhaszná-
lókhoz történõ elszállítására jutó villamosenergia-fo-
gyasztást);

o) szabályozási pótdíj: a menetrendtõl való eltérés ese-
tén az Értékesítõ által a Befogadó számára fizetendõ díj;

p) tárgyév: a kötelezõ átvételi rendszerben történõ érté-
kesítés árai érvényességének éves idõszaka minden év ja-
nuár 1-jétõl december 31-ig.

q) telephely: a villamosenergia-termelési tevékenység
gyakorlásának a cég társasági szerzõdésében, alapító ok-
iratában, vagy alapszabályában továbbá termelõi engedé-
lyében foglalt tartós, önállósult üzleti (üzemi) letelepedés-
sel járó helye.

(2) Az (1) bekezdésben meg nem határozott fogalmakat
a VET, a távhõszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. tör-
vény, valamint a felhatalmazásuk alapján kiadott jogsza-
bályok rendelkezései szerint kell értelmezni.

A villamos energia kötelezõ átvételének általános
szabályai

3. §

(1) A kötelezõ átvételi rendszerben az Értékesítõ jogo-
sult a Hivatal 6. § szerinti határozatában foglaltaknak meg-
felelõ mennyiségû villamos energiát a Befogadónak átad-
ni, a Befogadó köteles azt befogadni és az Értékesítõvel a
villamos energia ellenértékét a külön jogszabályban fog-
laltaknak megfelelõen elszámolni.

(2) A kötelezõ átvétel keretében alkalmazandó árak szá-
mításának alapját képezõ bázisárakat az 1. és 2. számú
melléklet, az árak alkalmazásánál figyelembe veendõ zó-

naidõket a 3. számú, az áralkalmazási feltételeket a 4. szá-
mú melléklet tartalmazza.

(3) Az 1. és 2. számú mellékletben meghatározott bázis-
árak alapján a Magyar Energia Hivatal (a továbbiakban:
Hivatal) a tárgyévet megelõzõen minden évben elvégzi az
5. és 6. számú mellékletben meghatározott számítást, és a
honlapján a tárgyévet megelõzõ év december 23-áig köz-
zéteszi a tárgyévre vonatkozóan alkalmazandó kötelezõ
átvételi árakat.

(4) A (2) bekezdésben meghatározottakon túlmenõen a
kapcsoltan termelt villamos energia kötelezõ átvételi árai
vonatkozásában a Hivatal a 6. számú melléklet 1. pontjá-
ban foglalt számítást a földgáz közüzemi hatósági árának
változása esetén is elvégzi, és közzéteszi a tárgyéven belül
ezen számításnak megfelelõen módosult kötelezõ átvételi
árakat.

(5) Az árak az általános forgalmi adó összegét nem tar-
talmazzák.

(6) A Minõsített Értékesítõ által elnyújtott mélyvölgy
idõszakban értékesített villamos energia ára megegyezik:

a) az erõmûegység névleges villamos teljesítõképessé-
gével két órára számított mennyiségig a völgyidõszakra
megállapított árral,

b) az a) pontban meghatározott mennyiség feletti rész-
re vonatkozóan a mélyvölgy idõszakra megállapított árral.

(7) A (6) bekezdés szerinti számítást naptári naponként
kell elvégezni.

(8) Az e rendelet szerinti kötelezõ átvételi árak a csatla-
kozási ponton a Befogadó által átvett, a (9)–(11) bekezdé-
sek szerint meghatározott mennyiségû villamos energiára
vonatkoznak.

(9) Vegyes tüzelés esetén az e rendelet szerint figye-
lembe veendõ villamosenergia-mennyiséget arányosan, az
adott hónapban bevitt tüzelõanyag-mennyiség (felhasznált
tüzelõhõ) energiaforrások szerinti összetétele alapján
megbontva, kapcsolt hõtermelés esetén a hõtermelésre is
azonos energiaforrás-struktúrát figyelembe véve kell ki-
számítani. Az adott hónapra kiszámított energiaforrás-ará-
nyokat minden zónaidõre azonosan kell alkalmazni. A szá-
mítást havonta az Értékesítõnek kell elvégeznie, és hitelt
érdemlõ dokumentumokkal alátámasztania.

(10) Az e rendelet szerint elszámolható (elszámolási) vil-
lamosenergia-mennyiség a villamosenergia-ellátási sza-
bályzatokban meghatározott módon kialakított elszámolási
mérõhelyen mért villamos energia mennyisége alapján, az
elszámolási ponti azonosító jelhez tartozó képlet szerint
meghatározott mennyiséget figyelembe véve kerül megha-
tározásra, de nem haladhatja meg a termelt villamos energi-
ának az önfogyasztással csökkentett mértékét.

(11) Ha az elszámolási mérés nem a csatlakozási ponton
történik, a villamos energia mért mennyiségét a mérési és a
csatlakozási pont közötti szakasz hatásos veszteségével
korrigálni kell. E korrekciót az elszámolási ponti képlet-
nek is tartalmaznia kell.
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(12) A hálózatra csatlakozás során a biztonsági, mûsza-
ki és gazdasági szempontok összhangja érdekében az átvi-
teli rendszerirányító, az elosztó hálózati engedélyes, a Be-
fogadó és az erõmûegység üzemeltetõje a csatlakozási és
az elszámolási pont kijelölésében köteles együttmûködni
és az elszámolási ponthoz tartozó képletet meghatározni.

(13) E rendelet szempontjából az erõmûegység névle-
ges teljesítõképességének nagyságát több egymással bár-
milyen módon mûszakilag összekapcsolt (kivéve a villa-
mos energia hálózatra adására szolgáló vezetékeket és
egyéb villamos berendezéseket) fõberendezés esetén azok
együttes teljesítõképessége alapján kell megállapítani.

(14) Az e rendelet alapján átvett villamos energia
mennyiségérõl, árairól és egyéb jellemzõirõl a Befogadó a
8. számú, az Értékesítõ a 9. számú mellékletben meghatá-
rozott tartalmú adatokat köteles havonta, a tárgyhónapot
követõ naptári hónap 15-ig megküldeni a Hivatal számára
a Hivatal honlapján közzétett ûrlap kitöltése útján. Az
adatszolgáltatás elmulasztása esetén a Hivatal a VET
96. §-a szerint jár el.

(15) Ha a kötelezõ átvételi rendszerben értékesíthetõ
villamos energia a VET 5. §-ának megfelelõen az átviteli
rendszerirányító által a rendszerszintû szolgáltatások biz-
tosításához igényelt villamosenergia-termelés során az át-
viteli rendszerirányító részére kerül értékesítésre, akkor a
felek közötti szerzõdés megkötése során a VET 5. § (3) be-
kezdés szerinti költségek számításának keretében a villa-
mos energia áraként az e rendelet szerinti átvételi árakat
kell figyelembe venni.

(16) Az átviteli rendszerirányító által a (15) bekezdés-
ben hivatkozott rendelkezések szerint igényelt villamos-
energia-termeléssel összefüggõ költségeket a kötelezõ át-
vételû villamos energia külön jogszabályban szabályozott
átvétele és kereskedõkre való szétosztása rendszerén kí-
vül, az átviteli rendszerirányítónak a villamosener-
gia-rendszer szabályozásával összefüggõ költségei között
kell elszámolni.

(17) A (15) bekezdésben hivatkozott villamosenergia-
(és hõ-) termelésre vonatkozó adatokat az erõmûegység
köteles ellenõrizhetõ módon kimutatni és nyilvántartani,
továbbá ellenõrzés céljából a Hivatal rendelkezésére bo-
csátani.

II. Fejezet

A VILAMOS ENERGIA KÖTELEZÕ ÁTVÉTELÉNEK
EGYES ESETEI

A megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert
energiával termelt villamos energia átvétele

4. §

(1) A megújuló energiaforrásból nyert energiával ter-
melt villamos energia kötelezõ átvételi árai az e rendelet

1. számú mellékletének 1. pontjában meghatározott bázis-
árakon alapulnak, ha a kötelezõ átvétel alá esõ villamos
energia mennyiségére vagy a kötelezõ átvétel idõtartamára
vonatkozóan a Hivatal e rendelet hatálybalépését megelõ-
zõen határozatot hozott (az 5 MW-nál nagyobb vízerõmû-
vek kivételével) vagy a termelõ a határozatra vonatkozó
hiánytalan kérelmét e rendelet hatálybalépését megelõ-
zõen benyújtotta.

(2) A megújuló energiaforrásból nyert energiával ter-
melt villamos energia kötelezõ átvételi árai – az (1) bekez-
dés szerinti eltéréssel – az e rendelet 1. számú mellékleté-
nek 2. pontjában meghatározott bázisárakon alapulnak, ha

a) a Hivatalnak a kötelezõ átvétel mennyiségére és idõ-
tartamára vonatkozó határozata e rendelet hatálybalépését
követõen került kiadásra, és

b) az erõmûegység 20 MW-nál, vagy vízerõmû esetén
5 MW-nál nem nagyobb névleges teljesítõképességû.

(3) A megújuló energiaforrásból nyert energiával ter-
melt villamos energia kötelezõ átvételi árai – az (1) bekez-
dés szerinti eltéréssel – az e rendelet 1. számú mellékleté-
nek 3. pontjában meghatározott bázisárakon alapulnak, ha

a) a Hivatalnak a kötelezõ átvétel mennyiségére és idõ-
tartamára vonatkozó határozata e rendelet hatálybalépését
követõen került kiadásra, és

b) az erõmûegység névleges teljesítõképessége
20 MW-nál nagyobb, de nem haladja meg az 50 MW-ot.

(4) A megújuló energiaforrásból nyert energiával ter-
melt villamos energia kötelezõ átvételi árai – az (1) bekez-
dés szerinti eltéréssel – az e rendelet 1. számú mellékleté-
nek 4. pontjában meghatározott bázisárakon alapulnak, ha
a villamos energia termelése 50 MW-nál nagyobb névle-
ges teljesítõképességû erõmûegységben, vagy 5 MW-nál
nagyobb névleges teljesítõképességû vízerõmûben tör-
ténik).

(5) A hulladékból nyert energiával termelt villamos
energia kötelezõ átvételi árai az e rendelet 1. számú mel-
lékletének 5. pontjában meghatározott bázisárakon alapul-
nak, ha a hulladékhasznosító erõmûegység nem rendelke-
zik a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes ter-
mékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi
LVI. törvény 7. §-a szerinti hulladékhasznosítási szolgál-
tatásra vonatkozó megrendeléssel, és

a) a Hivatalnak a kötelezõ átvétel mennyiségére és idõ-
tartamára vonatkozó határozata e rendelet hatálybalépését
megelõzõen került kiadásra, továbbá a belföldön keletke-
zett és begyûjtött, veszélyesnek nem minõsülõ hulladék

aa) megfelel a külön jogszabályban meghatározott hul-
ladékgyûjtési és hulladékválogatási feltételeknek,

ab) nem tartozik az Európai Hulladék Katalógus
(EWC) 05–15 fõcsoportjainak valamelyikébe.

b) a Hivatalnak a kötelezõ átvétel mennyiségére és idõ-
tartamára vonatkozó határozata e rendelet hatálybalépését
követõen került kiadásra, továbbá a belföldön keletkezett
és begyûjtött, veszélyesnek nem minõsülõ hulladék
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ba) megfelel a külön jogszabályban meghatározott hul-
ladékgyûjtési és hulladékválogatási feltételeknek, és

bb) nem tartozik az Európai Hulladék Katalógus
(EWC) 05–15 fõcsoportjainak valamelyikébe, továbbá

bc) a hulladékhasznosító erõmûegység rendelkezik az
illetékes környezetvédelmi hatóság által kiállított nyilat-
kozattal arról, hogy a hulladék tüzelõanyagként történõ
felhasználástól eltérõ egyéb módon tovább már nem hasz-
nosítható.

(6) A használt berendezést is magában foglaló erõmû-
egységben termelt villamos energia kötelezõ átvételi árai
– az (1) bekezdés szerinti eltéréssel – ez e rendelet 1. szá-
mú mellékletének 4. pontjában meghatározott bázisárakon
alapulnak, ha a berendezésre vonatkozó engedély e rende-
let hatálybalépése után került kiadásra.

(7) Vegyes tüzelés esetén a megújuló energiaforrástól
vagy hulladéktól eltérõ energiaforrásra számított villa-
mosenergia-mennyiség is a kötelezõ átvétel alá tartozik
– az 1. számú melléklet 3. pontja szerinti áron – az adott
hónapban, ha a nem megújuló energiaforrás felhasználás
aránya sem az adott hónapban, sem az adott évben nem ha-
ladja meg a 10%-ot.

(8) Ha az erõmûegység villamosenergia-termelése
ugyanazon technológiai (primer-energiaátalakítási) folya-
matban részben megújuló energiaforrással, részben hulla-
dékból nyert energiával történik, akkor a kötelezõ átvétel
e § szerinti egyes eseteinek megfelelõen figyelembe veen-
dõ villamosenergia-mennyiséget arányosan, az adott hó-
napban felhasznált tüzelõhõ energiaforrások szerinti
összetétele alapján megbontva, hõtermelés esetén a hõter-
melésre is azonos energiaforrás-struktúrát figyelembe
véve kell kiszámítani. Az adott hónapra kiszámított tüze-
lõhõ-arányokat minden zónaidõre azonosan kell alkalmaz-
ni. A számítást havonta az Értékesítõnek kell elvégeznie,
és hitelt érdemlõ dokumentumokkal alátámasztania.

A kapcsoltan termelt villamos energia átvétele

5. §

(1) Az Értékesítõ által a Befogadónak értékesített villa-
mos energia kötelezõ átvételi árai az e rendelet 2. számú
mellékletének 1. pontjában meghatározott bázisárakon
alapulnak, ha a nem engedélyköteles kiserõmû az 56/2002.
GKM rendelet szerinti kötelezõ átvétel keretében villamos
energiát értékesített, vagy az erõmû termelõi engedélyé-
nek kiadására e rendelet hatálybalépése elõtt került sor, és
ezen idõpont elõtt a beruházás is megkezdõdött, és megfe-
lel a következõ feltételeknek:

a)
1. a kapcsoltan termelt hasznos hõ értékesítése távhõ-

szolgáltatási célra történik, és

2. az erõmûegység névleges villamos teljesítõképessé-
ge 50 MW-nál nem nagyobb,

vagy
b)
1. a kapcsoltan termelt hasznos hõ értékesítése nem

távhõszolgáltatási célra történik, és
2. az erõmûegység névleges villamos teljesítõképessé-

ge 6 MW-nál nem nagyobb.

(2) Az Értékesítõ által a Befogadónak értékesített villa-
mos energia kötelezõ átvételi árai az e rendelet 2. számú
mellékletének 2. pontjában meghatározott bázisárakon
alapulnak, ha az erõmû kötelezõ átvételi rendszerben tör-
ténõ értékesítésre vonatkozó jogosultságának megállapítá-
sára e rendelet hatálybalépését követõen került sor, vagy
az e rendelet hatálybalépését megelõzõen kiadott engedé-
lyen alapuló beruházás e rendelet hatálybalépését köve-
tõen kezdõdött meg, és megfelel a következõ feltételek-
nek:

a)
1. a kapcsoltan termelt hasznos hõ értékesítése távhõ-

szolgáltatási célra történik, és
2. az erõmûegység névleges villamos teljesítõképessé-

ge 50 MW-nál nem nagyobb,
vagy
b)
1. a kapcsoltan termelt hasznos hõ értékesítése nem

távhõszolgáltatási célra, de külön kezelt intézmény ellátá-
sának céljára történik, és

2. az erõmûegység névleges villamos teljesítõképessé-
ge 6 MW-nál nem nagyobb.

(3) Az Értékesítõ által a Befogadónak értékesített villa-
mos energia kötelezõ átvételi árai az e rendelet 2. számú
mellékletének 3. pontjában meghatározott bázisárakon
alapulnak, ha az megfelel a következõ feltételeknek:

a)
1. a kapcsoltan termelt hasznos hõ értékesítése távhõ-

szolgáltatási célra, vagy külön kezelt intézmény ellátásá-
nak céljára történik, és

2. az erõmûegység névleges villamos teljesítõképessé-
ge 50 és 100 MW közé esik,

vagy
b)
1. a kapcsoltan termelt hasznos hõ értékesítése nem

távhõszolgáltatási célra, és nem külön kezelt intézmény el-
látásának céljára történik, és

2. az erõmûegység névleges villamos teljesítõképessé-
ge 20 MW-nál nem nagyobb.

(4) Az Értékesítõ által a Befogadónak a központi fûtés-
rõl és melegvíz szolgáltatásról szóló külön jogszabályban
meghatározott fûtési idényben értékesített villamos ener-
gia kötelezõ átvételi árai az e rendelet 2. számú mellékleté-
nek 4. pontjában meghatározott bázisárakon alapulnak, ha
az erõmû e rendelet hatálybalépése elõtt kereskedelmi
üzembe került, és megfelel a következõ feltételeknek:
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a) a kapcsoltan termelt hasznos hõ értékesítése távhõ-
szolgáltatási célra, vagy külön kezelt intézmény ellátásá-
nak céljára történik, és

b) az erõmûegység névleges villamos teljesítõképessé-
ge 50 és 140 MW közé esik.

(5) Az Értékesítõ által a (4) bekezdés szerint értékesít-
hetõ villamos energia mennyisége a 100 MW vagy annál
nagyobb névleges villamos teljesítõképességû erõmûegy-
ség esetében nem haladhatja meg a távhõszolgáltatási cél-
ra, vagy külön kezelt intézmény céljára értékesített hasz-
nos hõ és a szigma energiagazdálkodási szám szorzata
alapján számított villamosenergia-mennyiséget. E bekez-
dés alkalmazásában a szigma értéke 0,38.

(6) A használt berendezést is magában foglaló erõmûegy-
ségben termelt villamos energia kötelezõ átvételi árai ez e
rendelet 2. számú mellékletének 3. pontjában meghatározott
bázisárakon alapulnak, ha a berendezésre vonatkozó enge-
dély e rendelet hatálybalépése után került kiadásra.

(7) Ha a villamosenergia-termelés csak részben tartozik
az (1)–(4) bekezdések, vagy azok egy alpontja alá, akkor a
figyelembe veendõ villamosenergia-mennyiségeket a hõ-
értékesítésnek megfelelõ arányok alapján kell kiszámítani.
Ha a villamos energiával kapcsoltan termelt hõt csak rész-
ben értékesítik távhõszolgáltatási célra vagy külön kezelt
intézmény részére, akkor az elszámolható villamos ener-
gia mennyiségét úgy kell meghatározni, hogy a kiadott vil-
lamos energia mennyiségét meg kell szorozni a távhõszol-
gáltatási célra vagy külön kezelt intézmény részére értéke-
sített hõnek az összes kiadott hõenergián belüli arányával.

(8) A kötelezõ átvételi rendszerben a (4) bekezdésben
meghatározott feltételek szerinti részt vevõ Értékesítõ nem
jogosult a fûtési idényen kívüli idõszakban a (3) bekezdés
szerinti értékesítésre.

III. Fejezet

A KÖTELEZÕ ÁTVÉTELI ELJÁRÁS

A kötelezõ átvételi jogosultság megállapítására
vonatkozó eljárás

6. §

(1) Ha az Értékesítõ e rendelet szerint kívánja a megúju-
ló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával ter-
melt villamos energiát, a kapcsoltan termelt villamos ener-
giát vagy annak egy részét értékesíteni, akkor – a VET
11. §-ának (3) bekezdésében foglaltak alapján – a kötelezõ
átvétel idõtartamának és az átvétel alá esõ villamos energia
mennyiségének megállapítása céljából kérelmet (a továb-
biakban: kérelem) kell benyújtania a Hivatalhoz.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kérelem legkorábban a kis-
erõmûvi összevont engedélyre vonatkozó kérelemmel, il-

letve az 50 MW vagy azt meghaladó teljesítõképességû
erõmû mûködési engedélyére vonatkozó kérelemmel egy-
idejûleg nyújtható be.

(3) Az Értékesítõ a kérelméhez csatolni köteles azokat a
hitelt érdemlõ dokumentumokat, amelyek igazolják, hogy
milyen fajtájú és összegû más támogatást (pl. beruházási
támogatás, adómentesség vagy -kedvezmény, egyéb köz-
vetlen ártámogatás, vagy kedvezményes csatlakozási díj
stb.) vett, vesz vagy tervez igénybe venni.

(4) A (3) bekezdésben foglaltakon túlmenõen a kére-
lemhez a következõket kell mellékelni:

a) megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert
energiával termelt villamos energia esetén az erõmûegy-
ség 15 éves, kapcsoltan termelt villamos energia esetén az
erõmûegység 10 éves idõtartamra vonatkozó, független
szaktanácsadó által ellenõrzött, hitelfelvétel esetén hitelin-
tézet által elfogadott üzleti tervét (évenkénti bontásban),
amely tartalmazza a kötelezõ átvétel keretében értékesí-
tendõ villamos energia éves mennyiségeit is;

b) a fõberendezések gyártási dokumentációjának azon
részét, amelyen fel van tüntetve a fõberendezések gyártási
éve, a korábbi felújítás(ok) ténye és ideje, továbbá meg-
újuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával
termelt villamos energia esetén azon részeket, amelyekbõl
az erõmûegység névleges hatásfoka megállapítható;

c) az Értékesítõ nyilatkozatát arról, hogy az átvételre
felajánlott villamos energia termelése során eleget tesz az
eredetigazolás megszerzésére vonatkozó kötelezettségé-
nek;

d) a külön jogszabályban meghatározott igazgatási-
szolgáltatási díj Hivatal részére történõ befizetésének
pénzintézeti igazolását.

(5) A (4) bekezdés a) pontja szerinti üzleti tervet elekt-
ronikusan szerkeszthetõ formában, Excel formátumban
kell beküldeni, oly módon, hogy a cellák közötti összefüg-
gések, képletek láthatóak legyenek.

(6) A Hivatal
a) a kötelezõ átvétel idõtartamát az (7)–(8) bekezdések

szerint megállapított megtérülési idõ alapján,
b) a kötelezõ átvétel éves mennyiségét az erõmûegység

teljesítõképessége, a kihasználási óraszám és az ön-
fogyasztás figyelembevételével
határozatban állapítja meg.

(7) A Hivatal energiaforrásonként, és termelési eljárá-
sonként számítja ki a megtérülési idõt az ésszerû telep-
helyválasztás, a legkisebb költség elve és a legjobb elérhe-
tõ technológia alapján megvalósított és mûködtetett beru-
házások (hazai és nemzetközi) adatainak, valamint az e
rendelet szerinti árak figyelembevételével. A Hivatal a
megtérülés számítás módszertani kereteit és eredményeit a
honlapján teszi közzé.

(8) Amennyiben egy adott beruházás a VET 11. §-ának
(5) bekezdése szerinti egyéb támogatásban is részesül, ak-
kor a Hivatal az adott beruházás esetében az (7) bekezdés
alapján meghatározotthoz képest, a támogatásnak a beru-
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házás összegéhez viszonyított aránya alapján módosított
megtérülési idõt határoz meg. Ha egy beruházás több éven
keresztül kap támogatást, akkor a Hivatal a támogatások
jelenértékét veszi figyelembe.

(9) A Befogadó a Hivatal határozatában megállapított
idõtartam és kötelezõ átvételre kerülõ éves villamos ener-
gia mennyiség szorzataként számított összes kötelezõ át-
vételre kerülõ villamos energia (a továbbiakban: összes át-
veendõ energia) mennyiséget folyamatosan – éves
mennyiség szerinti megszakítás alkalmazása nélkül – ve-
szi át. A kötelezõ átvételi jogosultság a kötelezõ átvételre
meghatározott idõtartam leteltével, vagy az összes átveen-
dõ energia mennyiség értékesítésével egyaránt megszûnik.

(10) A biomasszából vagy biogázból villamos energiát
termelõ Értékesítõ a Hivatal határozata alapján a kötelezõ
átvétel keretében történõ értékesítést akkor kezdheti meg,
ha a Hivatal és a Befogadó felé hitelt érdemlõen bizonyít-
ja, hogy az erõmûegység hatásfoka meghaladja a 7. számú
mellékletben meghatározott értékeket.

(11) Az az Értékesítõ, aki a 4. § alapján villamos energi-
át értékesít, ugyanazon erõmûegység vonatkozásában nem
értékesíthet villamos energiát az 5. § szerint.

A kötelezõ átvételi jogosultság gyakorlásának szabályai

7. §

(1) Az Értékesítõ az e rendelet feltételeinek megfelelõ
villamos energiát a kötelezõ átvétel keretében a Hivatal
határozatában megállapított kötelezõ átvételi idõtartam
alatt, a Hivatal által meghatározott éves mennyiségek,
vagy az elõbbiek szorzataként meghatározott összes átve-
endõ energia erejéig értékesítheti az e rendelet szerinti át-
vételi áron. A kötelezõ átvételi rendszerben értékesített
villamos energia mennyisége nem haladhatja meg a 8. §
szerinti eredetigazolásban meghatározott villamosenergia-
mennyiséget.

(2) Ha a villamos energia termelés biomassza felhaszná-
lásával történik az Értékesítõnek az erdõrõl szóló külön
törvény rendelkezéseinek megfelelõen igazolnia kell – az
Európai Közösség területén keletkezett, erdõgazdálkodás-
ból származó biomassza esetén az erdészeti hatóság, har-
madik országban keletkezett erdõgazdálkodásból szárma-
zó biomassza esetén a Forest Stewardship Council (FSC)
tanúsítványával (Forest Management Certificate) – hogy a
biomassza fenntartható erdõgazdálkodásból származik, és
nem tartozik a VET 10. §-a (2) bekezdésének c) pontja alá.

(3) Ha a villamos energia termelés biomassza felhaszná-
lásával történik az Értékesítõnek nyilatkoznia kell, hogy a
tüzelõanyagként felhasznált biomassza emberi élelmezés
céljára nem alkalmas. Az élelmiszer-biztonsági szerv a
biomasszának az Értékesítõ nyilatkozatának megfelelõ
minõségét szúrópróba-szerûen ellenõrzi.

(4) Az engedélyes Értékesítõ köteles a Befogadó részére
a külön jogszabályban és a mérlegköri szerzõdésében fog-

laltak szerint havonta menetrendet adni. A menetrendtõl
való +/–5%-nál nagyobb mértékû, szélerõmû esetében
+/–30%-nál nagyobb mértékû eltérés esetén az Értékesítõ
– a (6) bekezdés szerinti eltéréssel – köteles a Befogadó
számára szabályozási pótdíjat fizetni. A szabályozási pót-
díj mértéke 5 Ft a menetrendtõl való eltérés minden
kWh-jára. Amennyiben az Értékesítõ a havi menetrendet
nem, nem megfelelõen vagy késedelmesen adja meg, a Be-
fogadó részére benyújtott számlája szerinti villamos ener-
gia minden kWh-ja után 7 Ft szabályozási pótdíjat köteles
fizetni.

(5) A Befogadó +/–4%-os mértékû, szélerõmû esetén
+/–25%-os mértékû menetrendtõl való eltérés esetén fel-
hívja az Értékesítõ figyelmét, a (4) bekezdés szerinti me-
netrend-eltérés esetén keletkezõ szabályozási pótdíj fize-
tési kötelezettségre.

(6) Az Értékesítõ mentesül a szabályozási pótdíj megfi-
zetésének kötelezettsége alól, amennyiben hitelt érdem-
lõen bizonyítani tudja, hogy a menetrend elõre nem látha-
tó, rajta kívül álló okból nem teljesült. Az idõjárás nem te-
kinthetõ az Értékesítõ által elõre nem látható oknak.

(7) A Befogadó a szabályozási pótdíjból befolyt össze-
get az átvételi kötelezettség alá esõ villamos energiának a
VET 13. §-ának (1) bekezdése szerinti átvételre kötelezet-
tek részére történõ külön jogszabályban meghatározott
szétosztásával kapcsolatos elszámolások során csökkentõ
tényezõként köteles figyelembe venni, és errõl a Hivatalt
negyedévenként tájékoztatni.

Eredetigazolás

8. §

(1) Az Értékesítõ a tárgyévet követõen eredetigazolás-
sal igazolja, hogy az általa a tárgyévben termelt és a köte-
lezõ átvételi rendszerben értékesített villamos energia
adott mennyisége megfelel a kötelezõ átvétel e rendelet
szerinti, valamint kapcsolt energiatermelés esetén a nagy
hatásfokú kapcsoltan termelt villamos energia és a hasznos
hõ mennyisége megállapításának számítási módjáról szóló
külön jogszabály követelményeinek.

(2) Eredetigazolást kérhet az a megújuló energiaforrás-
ból, vagy hulladékból nyert energiával, vagy hõvel kap-
csoltan villamos energiát elõállító termelõ is, aki (amely)
nem kíván a kötelezõ átvételi rendszerben értékesíteni.

(3) Az eredetigazolás önmagában nem jelent jogosultsá-
got a kötelezõ átvételi rendszerben történõ értékesítésre.

(4) Az eredetigazolást az Értékesítõ vagy a (2) bekezdés
szerinti kérelmezõ (e §-ban a továbbiakban együtt: kérel-
mezõ) kérelmére a Hivatal állítja ki.

(5) Az eredetigazolást biogáz felhasználásával történõ
villamosenergia-termelés esetén abban az esetben is meg
kell adni, ha a biogáz elõállítója a közcélú földgázhálózat-
ba táplálja be a biogázt, és az Értékesítõ a betáplált biogáz-
ra vonatkozó adás-vételi szerzõdés bemutatásával hitelt
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érdemlõen igazolja, hogy a betápláló biogáz elõállítótól a
kötelezõ átvételi rendszerben értékesített villamosener-
gia-mennyiség termeléséhez szükséges mennyiségû bio-
gázt vásárolt.

(6) Az eredetigazolási kérelmeket legkésõbb a tárgyévet
követõ február 28-ig kell benyújtani.

(7) Az eredetigazolási kérelem az 10. számú melléklet-
ben meghatározott adatokat tartalmazza.

(8) A kérelem elbírálásához a Hivatal a kérelmezõtõl, a
hõ-, illetve a villamos energia vásárlójától valamint a köz-
célú földgázhálózatba történõ betáplálás esetén a biogáz
elõállítójától, – határidõ megjelölésével – további adato-
kat, információkat kérhet. Amennyiben a kérelmezõ a ki-
tûzött határidõre a kért adatokat, információkat nem adja
meg, a Hivatal a kérelmet elutasíthatja.

(9) Az eredetigazolás az 11. számú mellékletben megha-
tározott adatokat tartalmazza.

(10) A Hivatal négyévente a 12. számú melléklet szerin-
ti szempontoknak megfelelõen beszámolóban értékeli a
nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelés terén elért elõre-
haladást. A Hivatal a beszámolót honlapján közzéteszi.

(11) Az Energia Központ Energiahatékonysági, Kör-
nyezetvédelmi és Információs Ügynökség Közhasznú Tár-
saság – az Európai Bizottságnak történõ jelentéstételi kö-
telezettség teljesítése érdekében – évente statisztikai fel-
dolgozást és értékelést készít a nagy hatásfokú kapcsoltan
termelt villamos energia és a hasznos hõ mennyisége meg-
állapításának számítási módjáról szóló külön jogszabály-
ban meghatározott módszer szerint a kapcsolt energiater-
melésbõl származó hõ-, és villamosenergia-termelésrõl, az
energiatermelési kapacitásokról, valamint a kapcsolt villa-
mosenergia-termeléshez felhasznált tüzelõanyagokról.

(12) A Hivatal a (11) bekezdés alapján készült értékelõ
jelentést megküldi az Európai Bizottságnak és az energia-
politikáért felelõs miniszternek.

Ellenõrzés

9. §

(1) Ha a Hivatal ellenõrzés során megállapítja a megfe-
lelõ eredetigazolás hiányát, vagy azt hogy az adott éves
termelési idõszakban, vagy az ezen idõszak vége óta eltelt
idõszakban, vagy adott idõpontban az Értékesítõ, vagy az
általa e rendelet hatálya alatt értékesített villamos energia
(vagy annak egy része) nem felelt meg a jogszabályi felté-
teleknek, akkor határozatában

a) megállapítja, hogy hány kWh értékesítése történt a
kötelezõ átvétel keretében e rendelet elõírásainak megsér-
tésével összefüggésben,

b) meghatározza azokat a feltételeket, amelyek teljesí-
tése esetén az Értékesítõ továbbra is értékesíthet villamos
energiát a kötelezõ átvétel keretében, valamint

c) meghatározza, hogy Értékesítõvel szemben bírság
kiszabása mellett, melyik további, VET szerinti jogkövet-
kezményt alkalmazza.

(2) Az Értékesítõ az (1) bekezdés szerinti határozat kéz-
hezvételét követõ 30 napon belül köteles a határozatban
megállapított villamosenergia-mennyiség minden kWh-ja
után

a) megújuló energiaforrásból nyert energiával termelt
villamos energia esetén az általa kapott – a 4. § (1)–(2) be-
kezdés alapján alkalmazott – árak és a 4. § (3) bekezdése
alapján alkalmazott árak

b) kapcsoltan termelt villamos energia esetén az általa
kapott – az 5. § (1)–(2) és (4) bekezdés alapján alkalma-
zott – árak és az 5. § (3) bekezdése alapján alkalmazott
árak
különbségét,

c) megújuló energiaforrásból nyert energiával termelt
villamos energia esetén az általa kapott, a 4. § (3)–(4) és
(6) bekezdése alapján alkalmazott árak

d) hulladékból nyert energiával termelt villamos ener-
gia esetén az általa kapott, a 4. § (5)–(6) bekezdése alapján
alkalmazott árak

e) kapcsoltan termelt villamos energia esetén az általa
kapott, az 5. § (3) és (6) bekezdése alapján alkalmazott
árak
0,17-szeresét visszatéríteni a Befogadónak.

(3) Amennyiben az Értékesítõ határidõben teljes egé-
szében nem tesz eleget az (2) bekezdés szerinti visszatérí-
tési kötelezettségének vagy nem teljesíti az (1) bekezdés
b) pontja szerinti feltételeket, akkor az Értékesítõ mindad-
dig nem jogosult kötelezõ átvétel keretében villamos ener-
giát értékesíteni, amíg a visszatérítési kötelezettségének
teljes egészében eleget nem tesz, és az (1) bekezdés
b) pontja szerinti feltételeket nem teljesíti.

A Befogadó a (2) bekezdés szerinti összeget a 7. §
(7) bekezdésében leírtaknak megfelelõen köteles kezelni.

IV. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Záró rendelkezések

10. §

(1) Ez a rendelet – a (2)–(5) bekezdésben foglalt eltéré-
sekkel – 2008. január 1-én lép hatályba.

(2) A (9)–(10) bekezdés 2008. január 2-án lép hatályba.

(3) A rendelet 8. §-a 2008. január 9-én lép hatályba.

(4) A rendelet 13. számú mellékletének hatályba-
lépésérõl külön jogszabály rendelkezik.

(5) A rendelet 6. számú melléklete helyébe a rendelet
13. számú melléklete lép, egyidejûleg a rendelet 3. §-ának
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(3) bekezdése hatályát veszti. E bekezdés hatálybalépésé-
rõl külön jogszabály rendelkezik.

(6) Az e rendelet alapján meghatározott árakat az e ren-
delet hatálybalépése után termelt villamos energiára kell
alkalmazni.

(7) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti

a) az átvételi kötelezettség alá esõ villamos energia át-
vételének szabályairól és árainak megállapításáról szóló
56/2002. (XII. 29.) GKM rendelet;

b) az átvételi kötelezettség alá esõ villamos energia át-
vételének szabályairól és árainak megállapításáról szóló
56/2002. (XII. 29.) GKM rendelet módosításáról szóló
105/2003. (XII. 29.) GKM rendelet;

c) az átvételi kötelezettség alá esõ villamos energia át-
vételének szabályairól és árainak megállapításáról szóló
56/2002. (XII. 29.) GKM rendelet módosításáról szóló
14/2004. (II. 16.) GKM rendelet;

d) az átvételi kötelezettség alá esõ villamos energia át-
vételének szabályairól és árainak megállapításáról szóló
56/2002. (XII. 29.) GKM rendelet módosításáról szóló
93/2004. (VII. 9.) GKM rendelet;

e) az átvételi kötelezettség alá esõ villamos energia át-
vételének szabályairól és árainak megállapításáról szóló
56/2002. (XII. 29.) GKM rendelet módosításáról szóló
2/2005. (I. 13.) GKM rendelet;

f) az átvételi kötelezettség alá esõ villamos energia át-
vételének szabályairól és árainak megállapításáról szóló
56/2002. (XII. 29.) GKM rendelet módosításáról szóló
51/2005. (VI. 29.) GKM rendelet;

g) az átvételi kötelezettség alá esõ villamos energia át-
vételének szabályairól és árainak megállapításáról szóló
56/2002. (XII. 29.) GKM rendelet módosításáról szóló
78/2005. (X. 7.) GKM rendelet;

h) az átvételi kötelezettség alá esõ villamos energia át-
vételének szabályairól és árainak megállapításáról szóló
56/2002. (XII. 29.) GKM rendelet módosításáról szóló
112/2005. (XII. 23.) GKM rendelet;

i) az átvételi kötelezettség alá esõ villamos energia át-
vételének szabályairól és árainak megállapításáról szóló
56/2002. (XII. 29.) GKM rendelet módosításáról szóló
53/2006. (VII. 31) GKM rendelet;

j) az átvételi kötelezettség alá esõ villamos energia át-
vételének szabályairól és árainak megállapításáról szóló
56/2002. (XII. 29.) GKM rendelet módosításáról szóló
9/2007. (I. 26.) GKM rendelet,

k) egyes villamos energia, melegített víz és gõz hatósá-
gi árait és díjait érintõ miniszteri rendeletek módosításáról
szóló 3/2003. (I. 24.) GKM rendelet 1. §-a és 1. számú
melléklete,

l) a villamos energia és a melegített víz hatósági árait és
díjait megállapító egyes miniszteri rendeletek módosításá-
ról szóló 46/2003. (VII. 24.) GKM rendelet 1. §-a és 1. szá-
mú melléklete,

m) a hatósági energiaárakkal összefüggõ egyes minisz-
teri rendeletek módosításáról szóló 62/2003. (X. 10.)
GKM rendelet 6. §-a és 4. számú melléklete.

(8) E § (7) bekezdése továbbá (9)–(10) bekezdése 2008.
január 3-án hatályát veszti.

(9) A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. tör-
vény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.)
113. §-ának helyébe a következõ rendelkezés és az azt
megelõzõ alcím lép:

(a VET 143–145. §-ához)

„Árszabályozás

113. § (1) Az az egyetemes szolgáltató a külön jogsza-
bály szerinti egyetemes szolgáltatási árra vonatkozó árvál-
toztatási szándéka esetén a Hivatalhoz benyújtott javasla-
tához a (2) bekezdésben meghatározott dokumentumokat
köteles mellékelni.

(2) Az egyetemes szolgáltatónak az általa az (1) bekez-
dés szerint benyújtott javaslatban – az egyetemes szolgál-
tatási ár átlagára vonatkozó számításokon kívül – árszabá-
sonként is be kell mutatnia az alkalmazni kívánt díjtétele-
ket, valamint az azokat megalapozó számításokat. A javas-
lathoz mellékelni kell a villamos energia beszerzés költsé-
geire vonatkozó dokumentumokat, különösen

a) a piaci alapú villamos energia beszerzés mennyisé-
gére, áraira vonatkozó részletes dokumentumokat;

b) a kötelezõ átvétel keretében történõ villamos energia
beszerzés mennyiségére, áraira vonatkozó részletes doku-
mentumokat.

(3) A Hivatal az egyetemes szolgáltató által alkalmaz-
ható árakat elõzetesen a (2) bekezdés szerint benyújtott
dokumentumok figyelembevételével hagyja jóvá, vagy a
jóváhagyást megtagadja. Utóbbi esetben továbbra is az ad-
dig érvényes árakat kell alkalmazni.”

(10) A Vhr. a következõ 113/A. §-sal egészül ki:
„113/A. § (1) A Hivatal az árakra vonatkozó rendelke-

zések betartását – a (2)–(4) bekezdésekben foglalt eltéré-
sekkel – kérelemre vagy hivatalból megvizsgálja, és szük-
ség esetén hatósági ellenõrzést tart.

(2) Amennyiben a Hivatal a hatósági ellenõrzés eredmé-
nyeként jogsértést állapít meg, a VET 98. §-ában, valamint
145. §-ában foglalt jogkövetkezményeket alkalmazza.

(3) Az egyetemes szolgáltatás ára tekintetében a Hivatal
évente március 31-ig megvizsgálja az egyetemes szolgál-
tatás árképzésérõl szóló külön jogszabály rendelkezései-
nek a vizsgálatot megelõzõ naptári év (a továbbiakban:
tárgyév) egészére vonatkozó teljesülését.

(4) Amennyiben az (3) bekezdés szerinti vizsgálat alap-
ján az egyetemes szolgáltató által a tárgyév során alkalma-
zott egyetemes szolgáltatási ár meghaladja az egyetemes
szolgáltatás árképzésérõl szóló külön jogszabály rendelke-
zéseinek megfelelõen képzett egyetemes szolgáltatási árat,
akkor az egyetemes szolgáltató a különbségbõl adódó elté-
rés teljes összegének a jegybanki alapkamat tárgyévi éves
átlagával növelt összegét a VET 145. § (2) bekezdésének
b) pontja alapján köteles a Hivatal határozatában elõírt
módon visszatéríteni.”
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Átmeneti rendelkezések

11. §

(1) E rendelet rendelkezéseit a (2)–(8) bekezdés szerinti
eltérésekkel kell alkalmazni az 1. § (3) bekezdésének
a) pontja, és (4) bekezdésének a)–b) pontja szerinti Érté-
kesítõkre.

(2) Az (1) bekezdés szerinti Értékesítõkre a 6. § rendel-
kezéseit nem kell alkalmazni.

(3) Az (1) bekezdés szerinti Értékesítõk 2010. december
31-ig nem kötelesek a 8. § szerinti eredetigazolást megsze-
rezni.

(4) Megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert
energiával termelõ erõmûegység bõvítése esetén a Hivatal
a 6. §-ban foglaltak szerint jár el, azzal, hogy a megtérülési
idõ számításánál figyelembe veszi a már meglévõ erõmû-
egységbõl eredõ beruházási és költség elõnyöket is.

(5) Az (1) bekezdés szerinti Értékesítõ által kapcsoltan ter-
melt villamos energia vonatkozásában a 7. § (1) bekezdésé-
ben foglaltakat 2010. december 31-ig nem kell alkalmazni.

(6) Az (1) bekezdés szerinti Értékesítõ által kapcsoltan ter-
melt villamos energia esetében az Értékesítõ által értékesíteni
kívánt villamos energia akkor tartozik a kötelezõ átvétel alá,
ha a kapcsolt villamosenergia-termelés elsõdleges energia-
forrás felhasználásának megtakarításával jár, és ha az erõmû-
egység havi és éves termelési idõszakra vonatkozó hatásfoka
is eléri a 65%-ot, a gázmotorok esetében az éves termelési
idõszakra vonatkozó hatásfok a 75%-ot. Az (1) bekezdés sze-
rinti, 5. § (4) bekezdésének hatálya alá tartozó Értékesítõ által
kapcsoltan termelt villamos energia esetében az Értékesítõ
által értékesíteni kívánt villamos energia akkor tartozik a kö-
telezõ átvétel alá, ha a kapcsolt villamosenergia-termelés el-
sõdleges energiaforrás felhasználásának megtakarításával
jár, és ha az erõmûegység hatásfoka a fûtési idényben havon-
ta és a fûtési idény egészében is eléri a 65%-ot.

(7) Az (1) bekezdés szerinti Értékesítõk által kapcsoltan
termelt villamos energia esetében Értékesítõ köteles a tárgy-
év kezdetéig a Befogadó részére nyilatkozni arról, hogy a
(6) bekezdésben foglalt követelményeknek a tárgyév során
eleget tesz. Amennyiben a tárgyévet követõen bebizonyoso-
dik, hogy az energiatermelés havi és éves – az 5. § (4) bekez-
désének hatálya alá tartozó Értékesítõ által termelt villamos
energia esetében a fûtési idényre esõ – átlagos hatásfoka nem
érte el a 65%-ot, a gázmotorok esetében a 75%-ot, az Értéke-
sítõ a következõ évre csak akkor jogosult az általa termelt vil-
lamos energiának az e rendelet szerinti kötelezõ átvétel kere-
tében történõ értékesítésére, ha hitelt érdemlõen bizonyítani
tudja, hogy az elõírt minimális energetikai hatásfok elõre
nem látható, rajta kívül álló okból nem teljesült.

(8) A hõvel kapcsoltan villamos energiát termelõ erõmû-
egység kötelezõ átvétel alá tartozó energiatermelésének ha-
tásfokát az erõmûegységbõl kiadott (mért) villamos energia
és hiteles mérõvel közvetlenül mért hasznos hõenergia
mennyisége és az erõmûegységbe bevitt (mért) tüzelõanyag
mennyiségének hányadosa alapján kell kiszámítani.

(9) A villamosenergia-termelés hatásfokának
(6)–(8) bekezdés szerinti számítása során a VET 5. §-ának
megfelelõen az átviteli rendszerirányító által a rendszer-
szintû szolgáltatások biztosításához igényelt villamos-
energia-termelést a Hivatal figyelmen kívül hagyja.

(10) Az (1) bekezdés szerinti Értékesítõ által lakossági táv-
hõ célú hõenergiával kapcsoltan termelt villamos energia
mindvégig jogszerûen történõ értékesítése esetén az Értéke-
sítõk 2010. június 30-ig kérhetik a Hivataltól a kötelezõ átvé-
tel idõtartamának VET 171. §-ának (5) bekezdése szerinti
meghosszabbítását. A Hivatal a kérelem elbírálása során a
felhasználók teherviselõ-képességére tekintettel figyelembe
veszi a kereskedelmi üzem kezdetét és a kereskedelmi üzem
kezdetétõl számítva, a 6. § (7)–(8) bekezdése szerint megálla-
pított megtérülési idõbõl még hátralévõ idõt.

(11) A rendelet hatálybalépését követõen az 1. és 2. szá-
mú mellékletben feltüntetett árakat kell alkalmazni a Hiva-
tal által a 3. § (3)–(4) bekezdésének megfelelõen kiszámí-
tott árak közzétételéig.

(12) Az eredetigazolást elõször a 2008. évben termelt
villamos energiára lehet kérni.

(13) A Hivatal a 8. § (10) bekezdése szerinti beszámolót
elõször 2011. február 21-ig készíti el.

(14) A 8. § (11) bekezdése szerinti jelentést elõször
2007. évi adatokkal 2008. december 31-ig kell elkészíteni,
és az Európai Bizottságnak megküldeni.

Az Európai Unió Jogának Való Megfelelés

12. §

Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusoknak való
megfelelést szolgálja:

a) az Európai Parlament és a Tanács 2001/77/EK irány-
elve (2001. szeptember 27.) a belsõ villamosenergia-pia-
con a megújuló energiaforrásból elõállított villamos ener-
gia támogatásáról;

b) az Európai Parlament és a Tanács 2004/8/EK irány-
elve (2004. február 11.) a hasznos hõigényen alapuló kap-
csolt energiatermelés belsõ energia piacon való támogatá-
sáról és a 92/42/EGK irányelv módosításáról.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

1. számú melléklet
a 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez

A megújuló energiaforrásból és a hulladékból nyert
energiával termelt villamos energia átvételi bázisárai

(ÁFA nélkül*)

1. a) a 4. § (1) bekezdése alá tartozó, megújuló energia-
forrásból nyert energiával (kivéve: nap- és szélenergia)
termelt villamos energia kötelezõ átvételi bázisárai:
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Ft/kWh

Csúcsidõszak 29,56

Völgyidõszak 26,46

Mélyvölgy idõszak 10,80

b) a 4. § (1) bekezdése alá tartozó, nap- és szélenergiá-
val termelt villamos energia kötelezõ átvételi bázisárai:

Ft/kWh

Csúcsidõszak 26,46

Völgyidõszak 26,46

Mélyvölgy idõszak 26,46

2. a) a 4. § (2) bekezdése alá tartozó, megújuló energia-
forrásból nyert energiával (kivéve: napenergia) termelt
villamos energia kötelezõ átvételi bázisárai:

Ft/kWh

Csúcsidõszak 29,56

Völgyidõszak 26,46

Mélyvölgy idõszak 10,80

b) a 4. § (2) bekezdése alá tartozó, napenergiával ter-
melt villamos energia kötelezõ, átvételi bázisárai:

Ft/kWh

Csúcsidõszak 26,46

Völgyidõszak 26,46

Mélyvölgy idõszak 26,46

3. A 4. § (3) bekezdése alá tartozó megújuló energia-
forrásból nyert energiával termelt villamos energia kötele-
zõ átvételi bázisárai:

Ft/kWh

Csúcsidõszak 23,65

Völgyidõszak 21,17

Mélyvölgy idõszak 8,63

4. A 4. § (4) és (6) bekezdése alá tartozó megújuló ener-
giaforrásból nyert energiával termelt villamos energia kö-
telezõ átvételi bázisárai:

Ft/kWh

Csúcsidõszak 18,39

Völgyidõszak 11,77

Mélyvölgy idõszak 11,77

5. A 4. § (5) bekezdése alá tartozó hulladékból nyert
energiával termelt villamos energia kötelezõ átvételi bá-
zisárai:

Ft/kWh

Csúcsidõszak 27,73

Völgyidõszak 19,11

Mélyvölgy idõszak 9,97

2. számú melléklet
a 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez

A kapcsoltan termelt átvételi kötelezettség alá esõ
villamos energia átvételi bázisárai (ÁFA nélkül)

1. Az 5. § (1) bekezdése alá tartozó villamos energia
kötelezõ átvételi bázisárai:

Ft/kWh*

Csúcsidõszak 32,59

Völgyidõszak 20,82

Mélyvölgy idõszak 3,00

2. Az 5. § (2) bekezdése alá tartozó villamos energia
kötelezõ átvételi bázisárai:

Ft/kWh**

Csúcsidõszak 27,32

Völgyidõszak 18,73

Mélyvölgy idõszak 3,00

3. Az 5. § (3) és (6) bekezdése alá tartozó villamos
energia kötelezõ átvételi bázisárai:

Ft/kWh

Csúcsidõszak 18,64

Völgyidõszak 11,64

Mélyvölgyidõszak 3,00

4. Az 5. § (4) bekezdése alá tartozó villamos energia
kötelezõ átvételi bázisárai:

Ft/kWh

Csúcsidõszak 28,58

Völgyidõszak 17,97

Mélyvölgyidõszak 3,00

3. számú melléklet
a 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez

A kötelezõ átvétel esetében figyelembe veendõ
napszakok (zónaidõk) idõtartam

1. A kötelezõ átvételi rendszer keretében értékesítõ
erõmûegységek számára érvényes zónaidõk az alábbi cso-
portosítás szerint kerülnek meghatározásra:

Erõmûegység csoport Érintett elosztási terület

1.
E.ON Dél-dunántúli Áramszolgáltató Zrt.,

ÉMÁSZ DSO Elosztóhálózati Szolgáltató Kft.

2.
E.ON Észak-dunántúli Áramszolgáltató Zrt.,

DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft.

3.
ELMÛ DSO Elosztóhálózati Szolgáltató Kft.,

E.ON Tiszántúli Áramszolgáltató Zrt.
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2. Az 1. és 2. számú melléklet szerinti árak alkalmazása
szempontjából az egyes napszakok (zónaidõk) idõtartamát
munkanapokon

– a mindenkor érvényes (közép-európai) idõszámítás
(a továbbiakban: téli idõszámítás), valamint

– a külön jogszabály szerint elrendelt nyári idõszámítás
tartama alatt
a következõképpen kell figyelembe venni:

a)

Az 1. erõmûegység csoport
esetében

Téli idõszámítás Nyári idõszámítás

Csúcsidõszak 06:00–22:00 07:00–23:00

Völgyidõszak
22:00–01:30 és

05:00–06:00
23:00–02:30 és

06:00–07:00

Mélyvölgyidõszak 01:30–05:00 02:30–06:00

b)

A 2. erõmûegység csoport
esetében

Téli idõszámítás Nyári idõszámítás

Csúcsidõszak 06:30–22:30 07:30–23:30

Völgyidõszak
22:30–02:00 és

05:30–06:30
23:30–02:30 és

06:30–07:30

Mélyvölgyidõszak 02:00–05:30 03:00–06:30

c)

A 3. erõmûegység csoport
esetében

Téli idõszámítás Nyári idõszámítás

Csúcsidõszak 07:00–23:00 08:00–24:00

Völgyidõszak
23:00–02:30 és

6:00–7:00
24:00–03:30 és

7:00–8:00

Mélyvölgyidõszak 02:30–06:00 03:30–07:00

3. Nem munkanapnak számító napokon az egyes nap-
szakok (zónaidõk) idõtartamát a következõképpen kell
figyelembe venni:

a)

Az 1. erõmûegység csoport
esetében

Téli idõszámítás Nyári idõszámítás

Völgyidõszak 06:00–01:30 07:00–02:30

Mélyvölgyidõszak 01:30–06:00 02:30–07:00

b)

A 2. erõmûegység csoport
esetében

Téli idõszámítás Nyári idõszámítás

Völgyidõszak 06:30–02:00 07:30–02:30

Mélyvölgyidõszak 02:00–06:30 03:00–07:30

c)

A 3. erõmûegység csoport
esetében

Téli idõszámítás Nyári idõszámítás

Völgyidõszak 07:00–02:30 08:00–03:30

Mélyvölgyidõszak 02:30–07:00 03:30–08:00

4. számú melléklet
a 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez

Áralkalmazási feltételek

I. Általános szabályok

1. A fizetések a Befogadó és az Értékesítõ viszonylatá-
ban a villamosenergia-ellátási szabályzatokkal összhang-
ban végzett méréseken, a Befogadó és a kereskedõk vi-
szonylatában a külön jogszabály szerint meghatározott
menetrend szerinti villamos energia mennyiségen alapuló
számla alapján történnek.

2. A jogosult köteles számláját a kötelezett részére úgy
benyújtani, hogy azt a kötelezett a számlában feltüntetett
esedékesség idõpontját legalább öt banki nappal megelõ-
zõen kézhez vehesse.

3. A fizetési kötelezettségekkel kapcsolatos számlákra
vonatkozó kifogásokat a számla kézhezvételétõl számított
négy munkanapon belül lehet a jogosulttal közölni. A
számlára vonatkozó kifogás esetén a nem vitatott részek
esedékessége nem változik.

4. A fizetési kötelezettségek késedelmes teljesítése
esetén a késedelmesen teljesítõ fél a késedelembe esés
napjától a kifizetés napjáig terjedõ idõszakra a a jegybanki
alapkamattal megegyezõ mértékû késedelmi kamatot kö-
teles fizetni a másik fél részére.

5. Amennyiben a jogosult és a kötelezett ugyanazon
jogi személy (társaság) részét képezi, akkor az elszámolá-
sok – számla helyett – a társaság számviteli szabályozása
szerint kötött belsõ megállapodás, illetve az ennek megfe-
lelõ, mérésen alapuló belsõ bizonylatok alapján történnek.

II. Különös szabályok

A villamos energia Befogadója és az Értékesítõ között
érvényesülõ árak alkalmazási feltételei

1. Az Értékesítõ – a 4. pont szerinti eltéréssel – havonta
egy számlát (havi számla) állít ki a Befogadó részére.

2. A havi számla a csatlakozási ponton az elszámolási
méréssel mért, a mérésért felelõs engedélyes mérési köz-
pontjában a tárgyhó utolsó napján 24.00 óráig gyûjtött, az
elszámolási pontra zónaidõnként összesítve számított 15
perces energiamennyiségeknek megfelelõ, de legfeljebb a
3. § (4) bekezdés szerinti mértékû villamos energia díjának
összegét tartalmazza.

3. A havi számlát az Értékesítõ a tárgyhónapot követõ
hónap nyolcadik napjáig nyújthatja be a Befogadó részére.
Az e számlákban foglalt fizetési kötelezettséget a Befoga-
dó a tárgyhónapot követõ hónap tizenötödik napjáig, de
legkésõbb az ezt követõ elsõ banki napon köteles teljesíte-
ni.
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4. A Befogadó és az Értékesítõ közös megegyezése
esetén az Értékesítõ havonta egy alkalommal részszámlát
állíthat ki a Befogadó részére.

5. számú melléklet
a 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez

A megújuló energiaforrásból és a hulladékból nyert
energiával termelt villamos energia átvételi árainak

meghatározása

1. A 4. § (1) bekezdése szerinti villamos energia tárgy-
évre vonatkozó, január 1-jétõl érvényes – a zónaidõnként
termelt villamos energia mennyiségek alapján számított,
súlyozott – átlagos kötelezõ átvételi árát a tárgyévet meg-
elõzõ év – a zónaidõnként termelt villamos energia
mennyiségek alapján számított, súlyozott – átlagos átvételi
ára és a Központi Statisztikai Hivatal által a tárgyévet
megelõzõen utoljára közzétett, az elõzõ év azonos idõsza-
kához viszonyított aktuális (utolsó) éves fogyasztói árin-
dex értékének szorzata alapján kell meghatározni.

2. A 4. § (2)–(6) bekezdése szerinti villamos energia
tárgyévre vonatkozó, január 1-jétõl érvényes – a zónaidõn-
ként termelt villamos energia mennyiségek alapján számí-
tott, súlyozott – átlagos kötelezõ átvételi árát a tárgyévet
megelõzõ év – a zónaidõnként termelt villamos energia
mennyiségek alapján számított, súlyozott – átlagos átvételi
ára és a Központi Statisztikai Hivatal által a tárgyévet
megelõzõen utoljára közzétett, az elõzõ év azonos idõsza-
kához viszonyított aktuális (utolsó) éves fogyasztói árin-
dex 1% pontos hatékonyságjavítási tényezõvel csökken-
tett értékének szorzata alapján kell meghatározni.

3. E rendelet alkalmazásában, az 1. és 2. pontban hivat-
kozott „a Központi Statisztikai Hivatal által a tárgyévet
megelõzõen utoljára közzétett, a megelõzõ év azonos idõ-
szakához viszonyított aktuális (utolsó) éves fogyasztói ár-
index” a Központi Statisztikai Hivatal által a tárgyévet
megelõzõ évre vonatkozóan, a tárgyévet megelõzõ évben
havonta közzétett, az elõzõ év azonos hónapjaihoz viszo-
nyított fogyasztói árindexeinek átlagát jelenti.

6. számú melléklet
a 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez

A kapcsoltan termelt villamos energia átvételi
árainak meghatározása

1. Az 5. § (1)–(4) bekezdései szerinti csúcs és völgy-
idõszaki árakat az alábbi képletek figyelembevételével
kell meghatározni:

a) Földgáz tüzelõanyaggal termelt villamos energiára

K K
FG I F= × + × + ×





0 1
0 6 1 0 4

100

, ( – – ) ,

b) Nem földgáz tüzelõanyaggal termelt villamos energi-
ára

K K
I F= × +





0 1
1

100

( – – )

2. Ha év közben úgy változik a földgáz hatósági ára,
hogy FG > 10%,
akkor az 1. a) alpont alatti képletet év közben is – a gázár-
változással egyidejûleg – alkalmazni kell, de az inflációra
vonatkozó képletrészt figyelmen kívül kell hagyni.

3. Az 1. pontokban szereplõ képleteknél alkalmazott
jelölések:

K: az újonnan érvényesítendõ csúcs és völgyidõszaki
árak;

K0: az aktuális árváltozást megelõzõen érvényes csúcs
és völgyidõszaki árak;

FG: az 500 m3/h-nál nagyobb teljesítménylekötésû,
közüzemi értékesítésû földgáz – külön jogsza-
bályban meghirdetett (nem kedvezményes) díjté-
teleivel számot – átlagárának százalékos eltérése
ugyanezen értelmezésû tarifakategóriának az ak-
tuális (villamos energia) árváltozást megelõzõen
számításba vett átlagárához képest;

INF: A Magyar Nemzeti Bank által a tárgyévet megelõ-
zõen november 30-ig utoljára közzé tett, a tárgy-
évre vonatkozó fogyasztói árindex elõrejelzés

7. számú melléklet
a 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez

A megújuló energiaforrásból nyert energiával termelt
villamos energia kötelezõ átvétele keretében történõ
értékesítés megkezdéséhez biomassza vagy biogáz

felhasználása esetén teljesítendõ minimális hatásfok
követelmények

Kondenzációs termelés Elõírt energetikai hatásfok

Biomassza-tüzelésû erõmûegység 30%

Biomassza-tüzelésû erõmûegység
vegyes tüzeléssel

32%

Biogáztüzelésû erõmûegység 500
kW teljesítõképesség felett

35%

Biogáztüzelésû erõmûegység 500
kW teljesítõképesség alatt

32%

Biogáztüzelésû erõmûegység ve-
gyes tüzeléssel

40%

Az elõírt hatásfok követelmények az erõmûegység név-
leges hõ-és villamosenergia-termelése esetén értendõk
15 °C környezeti hõmérséklet, 1,013 bar nyomás, 60% re-
latív páratartalom mellett.
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8. számú melléklet
a 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez

A kötelezõ átvétel alá esõ villamos energia
Befogadójának adatszolgáltatási kötelezettsége

A Befogadó neve és címe
Értékesítési idõszak (év, hónap)
Értékesítõnként
1. az Értékesítõ neve és címe
2. a kötelezõ átvétel rendeleti alapja (ahol is a

389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 4–5. §-ának megfelelõ
bekezdésére, valamint 1. vagy 2. számú mellékletének
megfelelõ pontjára kell hivatkozni).

3. az átvett villamos energia mennyisége (MWh) és ára
(Ft/kWh) zónaidõnként.

9. számú melléklet
a 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez

A kötelezõ átvétel alá esõ villamos energia
Értékesítõjének adatszolgáltatási kötelezettsége

1.
Értékesítõ neve, címe
Erõmûegység megnevezése, telephelye
Idõszak (év, hónap)
Berendezés jellege (szélerõmû, vízerõmû, konden-

zációs, kapcsolt erõmû, gázmotor, gázturbina, gõzturbina
stb.)

Üzembe helyezés idõpontja (év, hónap, nap)
Névleges teljesítõképesség
– hõ (MW)
– villamos energia (MW)
Névleges teljesítõképesség
– villamos energia (MW)
Névleges energetikai hatásfok%
A legutolsó eredetigazolás dátuma, a kiállító szervezet

megnevezése

2. Felhasznált tüzelõanyag összesen (MJ), tüzelõanyag
típusonként részletezve

3.
Termelt villamos energia mennyisége (MWh)
Technológiai célú fogyasztás)
– mértéke (%)
– mennyisége (MWh)
Kiadott villamos energia mennyisége (MWh)
Önfogyasztás (MWh)
Kiadott hõ (melegített víz, gõz) (MJ) értékesítési célok

szerint
Kiadott hõ (MWh)

4.
Értékesített villamos energia zónaidõnként és összesen

(MWh)
ebbõl:
– Átvételi kötelezettség keretében

– megújuló energiaforrásból termelt
– hulladékból nyert energiával termelt
– kapcsoltan termelt összesen
ebbõl
– távhõszolgáltatási célú hõenergiával kapcsoltan

termelt
– külön kezelt intézmény ellátására értékesített hõ-

energiával kapcsoltan termelt
– nem külön kezelt intézmény ellátására értékesített

és nem távhõszolgáltatási célú hõenergiával kap-
csoltan termelt

– egyéb módon értékesített
Villamos energia értékesítésbõl elért árbevétel az elõzõ-

ek szerinti bontásban
Hõenergia értékesítés mennyisége (GJ) és árbevétele
Vásárolt villamos energia (MWh)
Elért energetikai hatásfok (%)
Kiadott villamos energia/kiadott hõ (σ) (MWh/MWh)
Elsõdleges energiaforrás megtakarítás mértékére vonat-

kozó, a nagy hatásfokú kapcsoltan termelt villamos ener-
gia és a hasznos hõ mennyisége megállapításának számítá-
si módjáról szóló külön jogszabály szerinti számítás.

10. számú melléklet
a 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez

Az eredetigazolási kérelem kötelezõ adattartalma

A

MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSBÓL VAGY
HULLADÁKBÓL NYERT ENERGIÁVAL TERMELT

VILLAMOS ENERGIA ESETÉN

Az eredetigazolási kérelemnek a következõket kell tar-
talmaznia:

a) az Értékesítõ megnevezését, székhelyét,
b) az Értékesítõ képviselõjének nevét, beosztását, tele-

fonszámát,
c) az ügyintézõ nevét, telefonszámát,
d) az idõszak (naptári év) megjelölését, amely alatt a

villamos energiát megtermelték,
e) a telephely megnevezést, címét, ahol a villamos

energiát termelték,
f) a berendezés megnevezését, azonosítóját, típusát,

gyártásának és üzembe helyezésének idõpontját,
g) az erõmûegység névleges villamos teljesítõképessé-

gét,
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h) a villamosenergia-termelés részhatásfokának, vala-
mint az összhatásfoknak az értékét,

i) az energiatermeléshez felhasznált energiahordozó(k)
megnevezését és mennyiségét,

– hulladék energiahordozó esetén az Európai Hulladék
Katalógus szerinti (EWC) kódját

– biomassza energiahordozó esetén annak típusát és
származási helyét

j) a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert
energiával elõállított villamos energia termelt és kiadott
mennyiségét

k) a külön jogszabályban meghatározott igazgatá-
si-szolgáltatási díj Hivatal részére történõ befizetésének
pénzintézeti igazolását.

B

KAPCSOLTAN TERMELT VILLAMOS ENERGIA
ESETÉN

Az eredetigazolási kérelemnek a következõket kell tar-
talmaznia:

a) az Értékesítõ megnevezését, székhelyét,
b) a Értékesítõ képviselõjének nevét, beosztását, tele-

fonszámát,
c) az ügyintézõ nevét, telefonszámát,
d) az idõszak (naptári év) megjelölését, amely alatt az

energiát megtermelték,
e) a telephely megnevezést, címét, ahol a villamos

energiát termelték,
f) a berendezés megnevezését, azonosítóját, típusát,

gyártásának és üzembe helyezésének idõpontját,
g) a berendezés névleges hõ- és villamos teljesítõké-

pességét,
h) az energiatermeléshez felhasznált energiahordo-

zó(k) megnevezését, fûtõértékét és mennyiségét,
i) a termelt, a kiadott (hasznos) hõenergia és a termelt

villamos energia mennyiségét,
j) a berendezés névleges fajlagos kapcsolt villamos-

energia-termelési mutatójának értékét (σ),
k) a hõtermelés és a villamosenergia-termelés részha-

tásfokának, valamint az összhatásfok értékét,
l) az energia-megtakarítás számításánál figyelembe

vett referencia-hatásfok értékeket (hõtermelés és a villa-
mosenergia-termelés),

m) az Értékesítõ által számított elsõdleges energiafor-
rás-megtakarítás értékét,

n) a kapcsoltan termelt hõenergia felhasználásának a
módját és célját,

o) az erõmûegység kapcsolási rajzát az energiamennyi-
ségek feltüntetésével,

p) a külön jogszabályban meghatározott igazgatási-
szolgáltatási díj Hivatal részére történõ befizetésének
pénzintézeti igazolását.

11. számú melléklet
a 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez

Az eredetigazolás tartalmi elemei

A

MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSBÓL VAGY
HULLADÉKBÓL NYERT ENERGIÁVAL TERMELT

VILLAMOS ENERGIA ESETÉN

A megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert
energiával termelt villamos energia eredetét igazoló bizo-
nyítvány a következõket tartalmazza:

a) a bizonyítvány sorszámát,
b) az Értékesítõ megnevezését, székhelyét,
c) az idõszak (naptári év) megjelölését, amely alatt a

villamos energiát megtermelték,
d) a telephely megnevezést, címét, ahol a villamos

energiát termelték,
e) a fõberendezések megnevezését, azonosítóját, típu-

sát,
f) az erõmûegység névleges villamos teljesítõképessé-

gét,
g) a villamosenergia-termelés részhatásfokának, vala-

mint az összhatásfok értékét,
h) az energiatermeléshez felhasznált energiahordo-

zó(k) megnevezését és mennyiségét,
– hulladék energiahordozó esetén az Európai Hulladék

Katalógus szerinti (EWC) kódját
– biomassza energiahordozó esetén annak típusát és

származási helyét
i) a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert

energiával elõállított villamos energia termelt és értékesí-
tett mennyiségét.

B

KAPCSOLTAN TERMELT VILLAMOS ENERGIA
ESETÉN

A nagy hatásfokú, hasznos hõenergiával kapcsoltan ter-
melt villamos energia eredetét igazoló bizonyítvány a kö-
vetkezõket tartalmazza:

a) a bizonyítvány sorszámát
b) termelõ megnevezését, székhelyét,
c) az idõszak (naptári év) megjelölését, amely alatt az

energiát megtermelték,
d) a telephely megnevezést, címét, ahol a villamos

energiát termelték,
e) a berendezés megnevezését, azonosítóját, típusát,
f) a berendezés névleges hõ- és villamos teljesítõképes-

ségét,
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g) az energiatermeléshez felhasznált energiahordo-
zó(k) megnevezését, fûtõértékét, mennyiségét,

h) a nagy hatásfokú hasznos hõenergiával kapcsoltan
termelt villamos energia mennyiségét,

i) a berendezés fajlagos kapcsolt villamosenergia-ter-
melési mutatójának értékét (?),

j) a hõtermelés és a villamosenergia-termelés részha-
tásfokának, valamint az összhatásfok értékét,

k) az energia-megtakarítás számításánál figyelembe
vett referencia-hatásfok érékeket (hõtermelés és a villa-
mosenergia-termelés),

l) a elsõdleges energiaforrás-megtakarítás értékét
%-ban kifejezve,

m) a kapcsoltan termelt hõenergia felhasználásának a
módját és célját.

12. számú melléklet
a 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez

A nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelés
helyzetének elemzéséhez alkalmazandó szempontok

A nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelés helyzetének
értékelése során a Hivatal a következõ szempontokat veszi
figyelembe:

1. a kapcsolt energiatermelés során felhasznált elsõdle-
ges energiaforrás, különös tekintettel a megújuló energia-
forrásoknak a kapcsolt energiatermelés révén megnövel-
hetõ felhasználási lehetõségeire,

2. a nagy hatásfokú kapcsoltan termelt villamos ener-
gia és a hasznos hõ mennyisége megállapításának módjá-
ról szóló külön jogszabály szerinti termelési eljárások kö-
zül a kapcsolt energiatermeléshez ténylegesen vagy elõre-
láthatóan használt eljárások,

3. annak a külön eljárásban történõ hõtermelésnek és
villamosenergia-elõállításnak, illetve – amennyiben lehet-
séges – mozgási energia elõállításnak a típusa, amelyet a
kapcsolt energiatermelés helyettesíthet,

4. a kapcsolt energiatermelés lehetõségei a meglévõ
termelõ kapacitások fejlesztése, felújítása, vagy új termelõ
kapacitások létesítése esetén.

Az értékelés kiterjed azon módszerekre is, amelyekkel
az elsõdleges energiaforrás-megtakarítás formájában je-
lentkezõ költséghatékonyságot mérni lehet. A költségha-
tékonyság értékelése során az Európai Közösség által az
Egyesült Nemzetek Szervezete éghajlat-változási keret-
egyezménye Kiotói Jegyzõkönyve értelmében vállalt ég-
hajlat-változási kötelezettségeken belül elfogadott nemze-
ti kötelezettségvállalásokat is figyelembe kell venni.

13. számú melléklet

a 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez

„6. számú melléklet
a 389/2007. (XII. 13.) Korm. rendelethez”

A kapcsoltan termelt villamos energia átvételi
árainak meghatározása

Az 5. § (1)–(4) bekezdései szerinti csúcs és völgyidõ-
szaki árakat az alábbi képlet figyelembevételével kell
meghatározni:
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ahol:

K: az újonnan érvényesítendõ csúcs és völgyidõszaki
árak;

K0: az aktuális árváltozást megelõzõen érvényes csúcs
és völgyidõszaki árak;

INF: A Magyar Nemzeti Bank által a tárgyévet megelõ-
zõen november 30-ig utoljára közzé tett, a tárgy-
évre vonatkozó fogyasztói árindex elõrejelzés

A Kormány
392/2007. (XII. 27.) Korm.

rendelete

az egyes, tudomány- és innovációpolitikával
összefüggõ jogszabályok módosításáról

A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló
2003. évi XC. törvény 17. §-ának a) és b) pontjában foglalt
felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. §-ának (1) bekez-
dés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,
továbbá az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapí-
tott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 40. §
(3) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, a Kor-
mány a következõket rendeli el:

1. §

(1) A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap kezelé-
sérõl és felhasználásáról szóló 133/2004. (IV. 29.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Akr.) 1. §-ának (4) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezés lép:
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„(4) A Hivatal az Alap pénzeszközeinek kezelésével és
felhasználásával összefüggõ feladatait e rendeletben meg-
határozottak szerint látja el.”

(2) Az Akr. 1. § (5) bekezdésének felvezetõ szövege,
valamint a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) A Hivatal a pályázati programok lebonyolításába
akkreditált közremûködõ szervezeteket vonhat be. Ha
a közremûködõ szervezetek kijelöléséhez a közbeszer-
zésekrõl szóló 2003. évi CXXIX. törvény alapján közbe-
szerzési eljárást kell lefolytatni, az eljárást a Hivatal foly-
tatja le. A Hivatal az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 54/A. §-ban nevesített kezelõi felada-
tok körén kívül esõ következõ feladatokat adhatja át:

a) a pályázatok befogadása, a pályázat elbírálásához
szükséges adatszolgáltatás a Hivatal részére, közremû-
ködés a pályázatok értékelésében;”

(3) Az Akr. 1. §-ának (6) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(6) Az akkreditációs kritériumok minden közremû-
ködõ szervezet esetében egységesek, azokat a Hivatal – a
miniszter jóváhagyásával – határozza meg. Az akkreditá-
lást független szervezet végzi. Az akkreditáció felülvizs-
gálata keretében a közremûködõ szervezet tevékenységét
kétévente felül kell vizsgálni.”

(4) Az Akr. 1. §-ának (8) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(8) A Kormány a MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési
Központ Támogatásközvetítõ Zártkörûen Mûködõ Rész-
vénytársaságot a Kutatási és Technológiai Innovációs
Alap pályázatainak kezelésében – a regionális, a kétoldalú
nemzetközi megállapodásokon alapuló tudomány és tech-
nológiai (TéT) pályázatok, valamint a költségvetési tör-
vényben nevesített közös pályázatok kivételével – kizáró-
lagos joggal felruházott közremûködõ szervezeteként
jelöli ki.”

(5) Az Akr. 1. §-ának (10) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(10) A teljesítménycélokat és a közremûködõ díjazását
úgy kell meghatározni, hogy az Alapból kizárólag a pályá-
zati programok megvalósításához közvetlenül kapcsolódó
feladatok költségei téríthetõk meg a közremûködõknek.

2. §

Az Akr. 7. §-ának helyébe a következõ rendelkezés lép:
„7. § Az Alap egységes számviteli rendjét a miniszter

jóváhagyásával a Hivatal alakítja ki.”

3. §

Az Akr. 9. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(1) A Hivatal elkészíti az Alap éves költségvetési be-
számolóját, amelyet a Tanács véleményének megismeré-
sét követõen a miniszter hagy jóvá.”

4. §

Az Akr. 10. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(4) A (3) bekezdés b) pontja szerinti, kérelmen alapuló
döntés esetén a kérelmeket a Hivatalhoz kell benyújtani,
a kérelmek alapján nyújtott támogatásról a Hivatal elnöke
dönt az Alap – Tanáccsal egyeztetett – felhasználási tervé-
ben szereplõ, a pályázaton kívüli kérelmen alapuló támo-
gatások odaítélésére vonatkozó szempontoknak megfele-
lõen.”

5. §

Az Akr. 13. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(3) A pályázati felhívást, illetve útmutatót a miniszter
nevében a Hivatal teszi közzé a Gazdasági és Közlekedési
Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) hivatalos
lapjában és egy országos napilapban, valamint a minisz-
térium és a Hivatal honlapján.”

6. §

Az Akr. 14. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(4) A pályázati stratégiában kell meghatározni azokat a
pályázat típusokat, amelyek esetében a pályamûvek rang-
sorolását az adott támogatási programok szakmai irányító
testületei (a továbbiakban: testületek) végzik. A testületek
a pályázati felhívásban, illetve útmutatóban megjelent
bírálati szempontok és a szakértõk bírálatai alapján rang-
sorolják a pályamûveket, és e rangsornak megfelelõen
javaslatot tesznek a Hivatal elnökének a pályamûvek
támogatására.”

7. §

(1) Az Akr. 15. §-ának (1) és (2) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:

„(1) Az Atv. 8. §-ának (7) bekezdésében foglaltak kivé-
telével, a pályamû, valamint a 10. § (3) bekezdésének
b) pontja szerinti egyedi kérelmek támogatásáról a Hivatal
elnöke dönt.

(2) Az egyedi kérelmek támogatásáról szóló döntés
meghozatala a Kutatási és Technológiai Innovációs
Tanácsról szóló jogszabályban foglaltaknak megfelelõen
történik. Az egyedi kérelmek támogatására vonatkozó – a
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Hivatal által kialakított és miniszter által jóváhagyott –
szempontrendszert a Hivatal a honlapján közzéteszi.”

(2) Az Akr. 15. §-ának (4) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(4) A 14. § (4) bekezdésében meghatározott pályamû-
vek esetében a testületek által összeállított rangsortól való
eltérésrõl történõ döntést megelõzõen a Hivatal elnöke
meghallgatja a Tanács és a testületek véleményét.”

8. §

Az Akr. 16. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(1) A testületek feladata egyes – a pályázati stratégiá-
ban meghatározott – támogatási programok mûködésének
koordinálása, ezen belül különösen a pályázati felhívások
véleményezése, döntési javaslat készítése a Hivatal elnöke
részére a pályázatok elfogadásáról vagy elutasításáról, a
projektek teljesülésének rendszeres szakmai ellenõrzése.”

9. §

A Kutatási és Technológiai Innovációs Tanácsról szóló
255/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A Tanács szükség szerint, de évente legalább négy-
szer, a miniszterrel egyeztetett ügyrend és munkaterv sze-
rint ülésezik. A Tanács ülésén a Hivatal elnöke vagy
elnökhelyettese tanácskozási joggal vesz részt. A Tanács
elnöke az ülésre más személyt is meghívhat.”

10. §

A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatalról szóló
277/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hr.)
5. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„(2) A Hivatal felügyeli a Nemzeti Kutatás-nyilvántar-
tási Rendszert, és ellátja a Nemzeti Kutatás-nyilvántartási
Rendszerrõl szóló jogszabályban meghatározott felada-
tait.”

11. §

(1) A Hr. 6. §-ának (2) bekezdése a következõ g) ponttal
egészül ki:

[(2) A Hivatal a feladatkörében]
„g) elõsegíti a kutatási eredmények hasznosítását, és

közvetíti az innovációt szolgáló ismereteket (tanácsadás,
regionális szervezetek innovációs tevékenységének koor-
dinálása, partnerkeresés).”

(2) A Hr. 6. §-a (3) bekezdésének a) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:

[(3) A Hivatal a rendelkezésére bocsátott pénzforrások
felhasználása tekintetében]

„a) ellátja az Alap felhasználásával, kezelésével és
ellenõrzésével kapcsolatos feladatokat;”

(3) A Hr. 6. §-ának (3) bekezdése a következõ e) ponttal
egészül ki:

[(3) A Hivatal a rendelkezésére bocsátott pénzforrások
felhasználása tekintetében]

„e) a kutatás-fejlesztésben, innovációban érintett mi-
niszterek, valamint országos és regionális szervezetek
bevonásával támogatási stratégiákat és programokat dol-
goz ki, és végrehajtja azokat, ennek keretében pályázati és
pénzügyi lebonyolítási, irodai mûködtetési és gazdasági,
ügyviteli szolgáltatásokat nyújt, a kutatás-fejlesztési és
egyéb innovációs pénzügyi források pályázati és más for-
mában történõ, a jogszabályoknak megfelelõ és hatékony
felhasználását biztosítja.”

12. §

A Hr. 7. §-a a következõ d) ponttal egészül ki:
[7. § A Hivatal a tudomány-, technológia- és innováció-

politika érvényesülését elõsegítõ kormányzati információs
(adatgyûjtési, adatfeldolgozási és tájékoztatási) tevékeny-
ség keretében különösen a következõ feladatokat látja el:]

„d) mûködteti a tevékenységéhez kapcsolódó adatbá-
zist és nyilvántartási rendszert.”

13. §

A Nemzeti Kutatás-nyilvántartási Rendszerrõl szóló
160/2001. (IX. 12.) Korm. rendelet 3. §-ának (2) bekez-
dése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Az NKR mûködési költségeit a Kutatási és Techno-
lógiai Innovációs Alapból kell fedezni. A fedezet biztosí-
tásáról a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egye-
tem, valamint a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal
elnöke pályázaton kívül, szerzõdésben állapodik meg.”

Záró rendelkezések

14. §

(1) Ez a rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba és
2008. január 2-án hatályát veszti.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az Akr.
a) 1. §-a (5) bekezdésének b) pontjában, 1. §-a (9) be-

kezdésének b) pontjában az „az Irodának” szövegrész
helyébe a „a Hivatalnak” szövegrész,
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b) 1. §-ának (7) bekezdésében, 1. §-a (9) bekezdésének
elsõ mondatában, 1. §-ának (12) bekezdésében, 5. §-ának
(2) bekezdésében, 6. §-ának (2) bekezdésében, 13. §-ának
(2) bekezdésében, 14. §-ának (1)–(2) és (6) bekezdései-
ben, 15. §-ának (3) bekezdésében, 16. §-ának (6) bekezdé-
sében, 17. § (1) bekezdésében, 18. §-ának (7)–(8) bekezdé-
seiben, 19. §-ának (2)–(3) bekezdéseiben, 20. §-ának
(2) bekezdésében, 21. §-ának (2) és (4) bekezdésében,
21. §-a (5) bekezdésének a)–b) pontjaiban, valamint
24. §-ában az „az Iroda” szövegrészek helyébe az „a Hiva-
tal” szövegrész,

c) 1. §-ának (11) bekezdésében az „az Iroda vezetõje”
szövegrész helyébe az „a Hivatal elnöke” szövegrész,

d) 14. §-ának (3) bekezdésében, 18. § (9) bekezdé-
sében, 21. §-ának (4) és (7) bekezdésében, valamint
27. §-ában az „Az Iroda” szövegrész helyébe az „A Hiva-
tal” szövegrész,
lép.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti az Akr. 5. §-a (1) bekezdésének második mondata;
a 6. §-ának (1) bekezdésében az „és az Iroda” szövegrész;
a 8. §-a (1) bekezdésének második mondata; a 9. §-ának
(2) bekezdésében „az Iroda útján” szövegrész; a
21. §-ának (6) bekezdése, valamint a 26. §-a.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

A gazdasági és közlekedési miniszter
99/2007. (XII. 19.) GKM

rendelete
az ipari szakterületek körébe tartozó, továbbá
egyes épületnek nem minõsülõ építményekre

(sajátos építményfajtákra) vonatkozó önálló mûszaki
szakértõi tevékenység végzésének feltételeirõl szóló

39/1999. (VII. 6.) GM rendelet módosításáról

A szakértõi mûködéssel kapcsolatos egyes kérdések
szabályozásáról szóló 24/1971. (VI. 8.) Korm. rendelet
2. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a gaz-
dasági és közlekedési miniszter feladat- és hatáskörérõl
szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjá-
ban meghatározott feladatkörömben eljárva a következõ-
ket rendelem el:

1. §

Az ipari szakterületek körébe tartozó, továbbá egyes
épületnek nem minõsülõ építményekre (sajátos építmény-
fajtákra) vonatkozó önálló mûszaki szakértõi tevékenység
végzésének feltételeirõl szóló 39/1999. (VII. 6.) GM ren-
delet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdés a) pontja hatá-
lyát veszti.

2. §

(1) Ez a rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba, rendel-
kezéseit a hatálybalépését követõen indított eljárásokban
kell alkalmazni.

(2) Az e rendelet hatálybalépését megelõzõen kiadott szak-
értõi engedélyek azok határidejének lejártáig érvényesek.

(3) Az R. 1. számú melléklet
a) G–A pont 1–2., 4., 7–12. és 14. alpontja,
b) G–B pont 2., 4–5., 10–12. alpontja,
c) G–D pont 31. alpontjában az „az élelmiszeriparban”

szövegrész
hatályát veszti.

(4) E rendelet 1. §-a és 2. § (3) bekezdése 2008. január 2-án
hatályát veszti. E bekezdés 2008. január 3-án hatályát veszti.

(5) Ez a rendelet 2013. január 1-jén hatályát veszti.

Dr. Kákosy Csaba s. k.,
gazdasági és közlekedési miniszter

A gazdasági és közlekedési miniszter
100/2007. (XII. 19.) GKM

rendelete
a belföldi fenntartott postai szolgáltatások

legmagasabb hatósági díjairól szóló
85/2006. (XII. 15.) GKM rendelet módosításáról

Az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII.
törvény 7. § (1) és (2) bekezdésében, valamint a postáról
szóló 2003. évi CI. törvény 53. § (4) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, a gazdasági és közlekedési minisz-
ter feladat- és hatáskörérõl szóló 163/2006. (VII. 28.)
Korm. rendelet 1. § j) pontjában meghatározott feladatkö-
römben eljárva – a pénzügyminiszter feladat- és hatáskö-
rérõl szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) és
b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénz-
ügyminiszterrel egyetértésben – a következõket rende-
lem el:

1. §

A belföldi fenntartott postai szolgáltatások legmaga-
sabb hatósági díjairól szóló 85/2006. (XII. 15.) GKM ren-
delet (a továbbiakban: R.) 3. § d) pontjában az „500” szö-
vegrész helyébe a „200” szöveg lép.

2. §

Az R. 1. és 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. és
2. számú melléklete lép.

3. §

E rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba, és 2008. ja-
nuár 2-án hatályát veszti.

Dr. Kákosy Csaba s. k.,
gazdasági és közlekedési miniszter
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1. melléklet a 100/2007. (XII. 19.) GKM rendelethez

„1. melléklet a 85/2006. (XII. 15.) GKM rendelethez

1. Levélküldemények és címzett reklámküldemények

Megnevezés Elsõbbségi küldeményként Nem elsõbbségi küldeményként

a) Szabványlevél 100 Ft 70 Ft

b) Szabvány címzett reklámküldemény 89 Ft 62 Ft

c) Egyéb levél 145 Ft 100 Ft

d) Egyéb címzett reklámküldemény 128 Ft 89 Ft

e) Levelezõlap, képes levelezõlap 100 Ft 70 Ft

2. Hivatalos irat

Megnevezés Alaptarifa

a) Hivatalos irat – saját kezéhez 320 Ft

b) Hivatalos irat – egyéb 275 Ft

”

2. melléklet a 100/2007. (XII. 19.) GKM rendelethez

„2. melléklet a 85/2006. (XII. 15.) GKM rendelethez

Elsõbbségi kezelés nélkül

Felvételi hely Postahely Levélcentrum/Posta Feldolgozó Üzem Országos Logisztikai Központ

Mennyiségi sáv 201–500
darab

501–2000
darab

2001–
5000
darab

5001–
10 000
darab

10 000
darab
felett

201–500
darab

501–2000
darab

2001–
5000
darab

5001–
10 000
darab

10 000
darab
felett

201–500
darab

501–2000
darab

2001–
5000
darab

5001–
10000
darab

10 000
darab
felett

Súly-
kate-
gória

Szab-
vány

30 g-ig
65 Ft 62 Ft 62 Ft 62 Ft 62 Ft 65 Ft 62 Ft 59 Ft 57 Ft 57 Ft 65 Ft 62 Ft 59 Ft 56 Ft 53 Ft

50 g-ig 93 Ft 89 Ft 89 Ft 89 Ft 89 Ft 93 Ft 89 Ft 84 Ft 81 Ft 81 Ft 93 Ft 89 Ft 84 Ft 80 Ft 76 Ft

Elsõbbségi kezeléssel

Felvételi hely Postahely Levélcentrum/Posta Feldolgozó Üzem Országos Logisztikai Központ

Mennyiségi sáv 201–500
darab

501–2000
darab

2001–
5000
darab

5001–
10 000
darab

10 000
darab
felett

201–500
darab

501–2000
darab

2001–
5000
darab

5001–
10 000
darab

10 000
darab
felett

201–500
darab

501–2000
darab

2001–
5000
darab

5001–
10000
darab

10 000
darab
felett

Súly-
kate-
gória

Szab-
vány

30 g-ig
93 Ft 89 Ft 89 Ft 89 Ft 89 Ft 93 Ft 89 Ft 84 Ft 81 Ft 81 Ft 93 Ft 89 Ft 84 Ft 80 Ft 76 Ft

50 g-ig 135
Ft

128
Ft

128
Ft

128
Ft

128
Ft

135
Ft

128
Ft

122
Ft

118
Ft

118
Ft

135
Ft

128
Ft

122
Ft

116
Ft

110
Ft

”



A gazdasági és közlekedési miniszter
108/2007. (XII. 23.) GKM

rendelete
az autópályák, autóutak és fõutak használatának

díjáról szóló 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet
módosításáról

A közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény
48. §-a (3) bekezdésének g) pontjában kapott felhatalma-
zás alapján

– a gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és
hatáskörérõl szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet
1. §-ának e) pontjában meghatározott feladatkörömben
eljárva,

– a pénzügyminiszter feladat- és hatáskörérõl szóló
169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának b) pontjában
meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel
egyetértésben
a következõket rendelem el:

1. §

(1) Az autópályák, autóutak és fõutak használatának
díjáról szóló 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet (a továb-
biakban: R.) 2. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(4) Nem kell díjat fizetni a közút lezárásának vagy for-
galma korlátozásának (elterelésének) idõtartama alatt
azon az egyébként díjköteles útszakaszon, amelyet a Kkt.
14. §-a (1) bekezdésének a) és b) pontjában meghatározott
szervek terelõútként jelöltek ki. A közút kezelõje a terelõ-
útként kijelölt díjfizetésre kötelezett útszakaszról és a díj-
mentesség idõtartamáról a közlekedésben résztvevõket a
rádió, a televízió és a sajtó útján tájékoztatja.”

(2) Az R. 2. §-ának (5) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(5) Nem kell díjat fizetni a díjköteles országos fõútsza-
kasz felújításának idõtartama alatt, amennyiben a felújítás
a díjköteles útszakasz hosszának legalább 30%-ára kiter-
jed. Ebben az esetben a közút kezelõje gondoskodik a köz-
lekedõk kellõ idõben történõ, megfelelõ tájékoztatásáról.”

2. §

Az R. 3. §-ának helyébe a következõ rendelkezés lép:
„3. § (1) A díjat elõre, az a)–e) pontok szerinti érvényes-

ségi idõtartamok valamelyikére kell megfizetni. A díj
megfizetésének ténye úthasználati jogosultságot keletkez-
tet (a továbbiakban: jogosultság). A jogosultság a meg-
adott idõtartamon belül minden díjköteles útszakaszra
érvényes. Az egyes jogosultságok a következõ érvényes-
ségi idõtartamokra vásárolhatók:

a) 1 napos jogosultság: a vásárló által megjelölt naptári
napra a D2, D3, D4 jármûkategóriákra,

b) 4 napos jogosultság: a vásárló által megjelölt kezdõ
napra és további 3 napra (összesen 4 egymást követõ nap-
tári napra), kizárólag a D1 jármûkategóriára,

c) heti jogosultság: a vásárló által megjelölt kezdõ nap-
ra és további 9 napra (összesen 10 egymást követõ naptári
napra),

d) havi jogosultság: a vásárló által megjelölt kezdõ
naptól a következõ hónapban számát tekintve a kezdõ nap-
pal megegyezõ nap 24. órájáig; ha ez a nap a lejárat hónap-
jában hiányzik, a hónap utolsó napjának 24. órájáig,

e) éves jogosultság: a tárgyév elsõ napjától a tárgyévet
követõ év január 31. napjának 24. órájáig (összesen 13 hó-
napra).

(2) A jogosultság megvásárlása nem keletkeztet a vásár-
lást megelõzõ idõpontra vonatkozó – visszamenõleges –
úthasználati jogosultságot.

(3) A jogosultság az ÁAK Zrt. ügyfélszolgálati irodái-
ban és kijelölt árusítóhelyein, valamint a megbízott
viszonteladóknál vásárolható meg.

(4) A díjköteles útszakaszok, valamint az árusító helyek
jelölésére szolgáló piktogramot a 2. melléklet tartal-
mazza.”

3. §

Az R. 4. §-ának helyébe a következõ rendelkezés lép:
„4. § (1) Az ÁAK Zrt. a vele megállapodást kötõ vi-

szonteladóknak lehetõvé teszi a jogosultság értékesítését.
(2) A jogosultság értékesítésekor a jogosultság adatait

(rendszám, felségjel, díjkategória, érvényességi idõtartam,
érvényesség kezdete, vásárlás idõpontja, eladóhely) az
ÁAK Zrt. által biztosított, vagy saját fejlesztésû, az
ÁAK Zrt. által jóváhagyott technikai megoldás alkalmazá-
sával köteles rögzíteni.

(3) Az ÁAK Zrt. a viszonteladók saját technikai megol-
dásához egy egységes, az adatok on-line rögzítését lehe-
tõvé tevõ interfészt biztosít.

(4) A vásárló köteles az általa megadott adatok ellenõr-
zésére és végsõ jóváhagyására.

(5) Az értékesítõ az értékesítéssel egyidejûleg a jogo-
sultság megvásárlását igazoló ellenõrzõ szelvényt ad át
a vásárlónak. Az ellenõrzõ szelvény tartalmazza az
ÁAK Zrt. adatbázisában a (2) bekezdés szerint rögzített
adatokat.

(6) A Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ
folyamatosan ellenõrzi az e rendelet szerinti díjak besze-
désének rendszerét annak átlátható és megkülönböztetés
mentes mûködésének biztosítása érdekében.”

4. §

Az R. 5. §-át megelõzõ alcím és az R. 5. §-ának helyébe
a következõ alcím és rendelkezés lép:

„A jogosultság érvényesítése

5. § (1) A jogosultság értékesítése és érvényesítése csak
elektronikus úton történhet.

1. szám GAZDASÁGI KÖZLÖNY 45



(2) Ha a jogosultság vásárlása Interneten vagy rövid
szöveges üzenet (sms) küldésével történik, a vásárlónak
küldött – a jogosultság megszerzésérõl szóló – nyugtázó
értesítés a következõ adatokat tartalmazza:

a) a jogosultság egyedi azonosító száma,
b) az egyedi tranzakció-azonosító szám,
c) a díjfizetés idõpontjának feltüntetése az órával és

a perccel együtt,
d) a jogosultság érvényességének kezdõ és záró idõ-

pontja évszámban, hónapban és napban az órával és perc-
cel együtt,

e) a vásárló által megjelölt díjkategória és a vásárló
által megadott azon jármû forgalmi rendszáma és felség-
jele, amelyre a jogosultság vonatkozik.

(3) Ha a vásárlás nem Interneten vagy rövid szöveges
üzenet (sms) küldésével történik, akkor a jogosultság meg-
vásárlását igazoló ellenõrzõ szelvény a következõ adato-
kat tartalmazza:

a) az értékesítõ neve és címe vagy székhelye,
b) az értékesítés helye, idõpontja az óra és a perc feltün-

tetésével,
c) a jogosultság egyedi azonosító száma,
d) a jogosultság érvényességének kezdõ és záró idõ-

pontja évszámban, hónapban és napban az órával és perc-
cel együtt;

e) a vásárló által megjelölt díjkategória és a vásárló
által megadott azon jármû forgalmi rendszáma és felségje-
le, amelyre a jogosultság vonatkozik.

(4) A jogosultság csak akkor érvényes, ha
a) a (2) bekezdés szerinti vásárlás esetén a vásárló a

nyugtázó üzenetet megkapta;
b) a (3) bekezdés szerinti vásárlás esetén a jogosultság

megvásárlását igazoló ellenõrzõ szelvényt a vásárló alá-
írja. Az aláírás azt igazolja, hogy az ellenõrzõ szelvény a
valóságnak és a vásárló akaratának megfelelõen tartal-
mazza az összes tényt és adatot.”

5. §

(1) Az R. 6. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(2) A motorkerékpár úthasználatért fizetendõ 4 napos
jogosultság díja a D1 kategória 4 napos jogosultság díjá-
nak 50%-a.”

(2) Az R. 6. §-a (5) bekezdésének helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(5) A jogosultság – áfát is tartalmazó – ára a következõ:
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Bruttó ár Ft-ban

Díjkategória 1 napos

4 napos

Heti Havi Éves2008. 01. 01–
2008. 04. 30.

2008. 05. 01–
2008. 09. 30.

2008. 10. 01.–
2008. 12. 31.

Dl 1170 1530 1170 2 550 4 200 37 200

D2 2760 – – – 6 600 12 600 106 500

D3 2760 – – – 10 200 18 000 159 000

D4 2760 – – – 13 200 22 500 198 000

”

6. §

Az R. 7. §-ának helyébe a következõ rendelkezés lép:

„7. § (1) Elektronikus ellenõrzés esetén az ÁAK Zrt. a
megfelelõ jogosultság megvásárlását a rendszám alapján
ellenõrzi.

(2) Megállításos, vizuális ellenõrzés alkalmával a gép-
jármû vezetõje díjkategória ellenõrzésére a gépjármû és a
vontatmány forgalmi engedélyét az ÁAK Zrt. ellenõrének
köteles bemutatni oly módon, hogy a díjkategória megfe-
lelõsége megállapítható legyen.

(3) A díj megfizetése a külön jogszabály szerinti díjkö-
teles útszakasz bármely pontján ellenõrizhetõ.”

7. §

Az R. a 7. §-t követõen a következõ 7/A. §-sal egészül
ki:

„7/A. § (1) Ha a gépjármû az ellenõrzéskor nem rendel-
kezik érvényes jogosultsággal, jogosulatlan úthasználat
miatt a gépjármû díjkategóriájának megfelelõ pótdíjat kell
fizetni.

(2) Ha a gépjármû az ellenõrzéskor a gépjármûre egyéb-
ként irányadó díjkategóriához képest alacsonyabb díjkate-
góriába tartozó, érvényes jogosultsággal rendelkezik, úgy
az alacsonyabb és az egyébként irányadó díjkategóriához
rendelt pótdíjak különbözetét kell megfizetni.

(3) A pótdíj mértéke:

D1 díjkategória D2 díjkategória D3 díjkategória D4 díjkategória Fizetési határidõ

15 300 Ft 39 600 Ft 61 200 Ft 79 200 Ft 15 napon belül

63 750 Ft 165 000 Ft 255 000 Ft 330 000 Ft 15 napon túl



(4) Az (1)–(2) bekezdés szerinti jogosulatlan úthaszná-
lat esetében megállításos, vizuális ellenõrzéskor a helyszí-
nen a gépjármû vezetõje köteles a megfelelõ pótdíjat, vagy
a pótdíjkülönbözetet megfizetni. Ennek elmulasztása ese-
tén a pótdíj utólagos megfizetésére a gépjármû – a Köz-
igazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi
Hivatalának nyilvántartása szerinti – tulajdonosa (üzem-
bentartója) köteles.

(5) Jogosulatlan úthasználat esetén, ha helyszíni pótdíj-
fizetésre nem kerül sor, a pótdíjkövetelés, vagy a pótdíjkü-
lönbözetre vonatkozó követelés a külön jogszabály szerin-
ti fizetési felszólítás kézhezvételét követõ 30. napon jár le.

(6) Az ÁAK Zrt. köteles az elektronikus ellenõrzéshez
szükséges eszközöket a díjköteles gyorsforgalmi utakon
– a gazdaságossági szempontok figyelembevételével – te-
lepíteni és mûködtetni.

(7) Mentesül a pótdíjfizetési kötelezettség alól az, aki a
fizetési felszólítás kézhezvételétõl számított 15 napon be-
lül az ÁAK Zrt. ügyfélszolgálatán bemutatja a jogosultság
megvásárlását igazoló ellenõrzõ szelvényt vagy nyugtázó
értesítést.

(8) Egy naptári napon belüli jogosulatlan úthasználatok
esetén egy pótdíjfizetési kötelezettség keletkezik.”

8. §

Az R. 8. §-át megelõzõ alcím és az R. 8. §-ának helyébe
a következõ alcím és rendelkezés lép:

„A jogosultság módosítása, az ellenõrzõ szelvény
vagy a nyugtázó értesítés pótlása

8. § (1) Ha a gépjármû tulajdonjogát a tulajdonosa év
közben átruházza, kérheti a jogosultság érvényesítését az
újonnan vásárolt gépjármûre. Az átírást kérõ gépjármû-
tulajdonosnak az ÁAK Zrt. valamelyik ügyfélszolgálati
irodájában be kell mutatnia az új gépjármû forgalmi enge-
délyét, és a jogosultág megvásárlását igazoló ellenõrzõ
szelvényt vagy nyugtázó értesítést, vissza kell szolgáltat-
nia az eladott gépjármûhöz tartozó bizonylatot, és ki kell
fizetnie az átírási díjat. Az általános forgalmi adót tartal-
mazó átírási díj összege 1000 Ft.

(2) Rendszámcsere esetében a jogosultságot kérelemre
az ÁAK Zrt. átírja az új rendszámra. Az eljárásra az (1) be-
kezdésben foglaltak megfelelõen irányadók azzal, hogy a
kérelmezõnek a rendszámcsere tényét is igazolnia kell.

(3) Ha a gépjármûvet ellopták vagy totálkárt szenvedett,
a rendõrség vagy a biztosító errõl szóló igazolásának be-
mutatása esetén az ÁAK Zrt. ügyfélszolgálati irodája új –
az elõzõvel megegyezõ díjkategóriára és érvényességi idõ-
re szóló – úthasználati jogosultság megvásárlását igazoló
ellenõrzõ szelvényt ad ki. Ha fellelhetõ, az eredeti jogo-
sultság megvásárlását igazoló szelvényt vagy nyugtázó
értesítést is be kell mutatni. Az általános forgalmi adót is
tartalmazó átírási díj összege 1000 Ft.

(4) Téves díjkategória-megállapítás esetén, a vásárlás-
tól számított 1 hónapon belül – rövidebb érvényességû
matricák esetében legfeljebb azok érvényességi idõtarta-
mán belül – lehetõség van a díjkategóriát az ÁAK Zrt. ügy-

félszolgálati irodájában – a megfelelõ díjkülönbözet meg-
fizetése vagy visszaigénylése mellett az e rendeletben
meghatározott helyes kategóriára módosítani. Az eljárás
során a helyes díjkategória megállapítása érdekében be
kell mutatni a gépjármû forgalmi engedélyét. Az újonnan
kiadásra kerülõ, a megfelelõ díjkategóriára szóló jogosult-
sághoz regisztrált rendszámnak meg kell egyeznie az ere-
deti, forgalmi engedély által igazolt rendszámmal. A pót-
díj kiszabását követõen kategóriahelyesbítésre nincs lehe-
tõség. A kategória-helyesbítés általános forgalmi adót is
tartalmazó díja 1000 Ft.

(5) Téves rendszám feltüntetése esetén – legfeljebb
2 karakter eltérésig – lehetõség van az ÁAK Zrt. ügyfél-
szolgálati irodájában annak megfelelõ módosításával a he-
lyes rendszám rögzítésére. Az eljárás során be kell mutatni
a gépjármû forgalmi engedélyét, a jogosultság megvásár-
lását igazoló ellenõrzõ szelvényt vagy a nyugtázó értesí-
tést. Az általános forgalmi adót tartalmazó átírási díj
összege1000 Ft.

(6) Ha a jogosultság megvásárlását igazoló ellenõrzõ
szelvény vagy a nyugtázó értesítés megsemmisül, elveszik
vagy megsérül, kérhetõ a jogosultság fennállásának igazo-
lása. Ehhez az ÁAK Zrt. ügyfélszolgálati irodájában be
kell mutatni a gépjármû forgalmi engedélyét. Az igazolás
kizárólag az eredeti rendszámra és érvényességre adható
ki, az általános forgalmi adót is tartalmazó összege 1000 Ft
díj megfizetése ellenében.

(7) Ha ugyanarra a jármûre, részben vagy egészben azo-
nos idõszakra egynél több jogosultságot vásároltak, a vevõ
kérheti a felesleges jogosultság visszavásárlását vagy má-
sik rendszámra történõ átírását, vagy – évesnél rövidebb
érvényességi idõtartamú jogosultság esetén – késõbbi kez-
dõ érvényességi idõpontra, ugyanarra a rendszámra tör-
ténõ érvényesítését.

(8) Ha a több úthasználati jogosultság kezdõ érvényes-
ségi napja vagy érvényességi idõtartama nem egyezik,
visszavásárlásnak csak abban az esetben van helye, ha az
érvényesség még nem kezdõdött el, vagy ha már elkezdõ-
dött, akkor az eltelt idõszakban a másik jogosultság teljes
idõtartamban érvényes volt. Az általános forgalmi adót is
tartalmazó szolgáltatások díja 1000 Ft.”

9. §

Az R. 2. mellékletének helyébe e rendelet melléklete lép.

10. §

(1) Ez a rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba, egy-
idejûleg az R. 3–7. melléklete hatályát veszti.

(2) Ez a rendelet a hatálybalépését követõ napon hatá-
lyát veszti.

Dr. Kákosy Csaba s. k.,
gazdasági és közlekedési miniszter
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Melléklet
a 108/2007. (XII. 23.) GKM rendelethez

„2. melléklet
a 36/2007. (III. 26.) GKM rendelethez

A díjköteles útszakaszok és az e-matricaárusító
helyek jelölése

A gazdasági és közlekedési miniszter
109/2007. (XII. 23.) GKM

rendelete
az átvételi kötelezettség alá esõ villamos energiának

az átviteli rendszerirányító által történõ
szétosztásáról és a szétosztás során alkalmazható árak

meghatározásának módjáról

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. tör-
vény 170. § (2) bekezdés 13. pontjában kapott felhatalma-
zás alapján, a gazdasági és közlekedési miniszter feladat-
és hatáskörérõl szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet
1. § g) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a
következõket rendelem el:

I. BEVEZETÕ RENDELKEZÉSEK

Értelmezõ rendelkezések

1. §

(1) E rendelet alkalmazásában:
a) átadási profil: az a kereskedelmi szabályzatban

meghatározott jellemzõkkel rendelkezõ teljesítmény-idõ-
sor, amelyet az átviteli rendszerirányító mint KÁT mérleg-
kör-felelõs (a továbbiakban: Befogadó) alkalmaz a közötte
és a KÁT átvevõk közötti szállítások meghatározása
során,

b) kereskedelmi menetrend: az a kereskedelmi szabály-
zatban meghatározott jellemzõkkel rendelkezõ menetrend,
amelyet két magyarországi bejegyzésû mérlegkör közötti
szállítás elszámolása során kell figyelembe venni,

c) KÁT: a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból
nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kap-
csoltan termelt villamos energia kötelezõ átvétele a villa-
mos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény
(a továbbiakban: VET) 9. § (2) bekezdése, valamint a köte-
lezõ átvétel szabályairól szóló külön jogszabály alapján
létrehozott eljárásrend szerint,

d) KÁT mérlegköri allokálási menetrendek: a KÁT
mérlegkörbõl a többi mérlegkör felé irányuló kereskedel-
mi menetrendek, amely menetrendek összege egyenlõ a
KÁT mérlegkör összesített, a kereskedelmi szabályzatban
meghatározott kereskedelmi menetrendjével,

e) KÁT átadási menetrend: a KÁT átvevõ kötelezõ vil-
lamos energia átvételének menetrendje, amely az átviteli
rendszerirányító által meghatározott átadási profil alapján
kerül kialakításra,

f) KÁT mérlegkör: a VET 10. § (4) bekezdése alapján
az átviteli rendszerirányító mint Befogadó által az átvételi
kötelezettség alá esõ villamos energia elszámolására létre-
hozott és mûködtetett mérlegkör, amelynek mérlegkör-fe-
lelõse a Befogadó,

g) KÁT átvevõ: a VET 13. § (1) bekezdése szerint az át-
vételi kötelezettség alá esõ villamos energia átvételére kö-
telezett villamosenergia-kereskedõ, egyetemes szolgálta-
tó, termelõi engedélyes és a villamos energiát importáló
felhasználó,

h) KÁT átvevõ tény fogyasztási adata: a KÁT átvevõ
engedélyesek tekintetében a felhasználóik részére értéke-
sített villamos energia mennyisége adott hónapban, a villa-
mos energiát importáló felhasználó tekintetében a saját
maga által importált villamos energia mennyisége adott
hónapban,

i) KÁT átvevõ tervezett fogyasztási adata: a KÁT átve-
võ engedélyesek tekintetében a felhasználóik részére érté-
kesíteni tervezett villamos energia mennyisége a követke-
zõ hónapban, a villamos energiát importáló felhasználó te-
kintetében a saját maga által importálni tervezett villamos
energia mennyisége a következõ hónapban,

j) KÁT szétosztási aránytényezõ: a KÁT átvevõre vo-
natkozó, a VET 13. § (1) bekezdésében meghatározottak-
nak megfelelõ részesedési mérték a KÁT termelés kötele-
zõ átvételére,

k) havi termelési menetrend: az Értékesítõ által a Befo-
gadó részére elõzetesen megadott tervezett termelési ada-
tait a hónap minden napjára vonatkozó bontásban tartal-
mazó menetrend,

l) összesített KÁT termelés: a havi termelési menetren-
dek alapján meghatározott összesített villamos energia,

m) KÁT egységára: a KÁT átvevõk részére szétosztott,
átvételi kötelezettség alá esõ villamos energia adott hónap-
ra megállapított elszámolási ára.
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(2) Az (1) bekezdésben meg nem határozott fogalmakat
a VET, valamint az annak felhatalmazása alapján kiadott
jogszabályok, különösen a megújuló energiaforrásból
vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos ener-
gia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötele-
zõ átvételérõl szóló jogszabály rendelkezései szerint kell
értelmezni.

II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Az Értékesítõ menetrendadási és adatszolgáltatási
kötelezettségei

2. §

(1) Az Értékesítõ köteles minden év szeptember 10-ig
éves villamosenergia-termelési prognózist adni a Befoga-
dó részére a következõ évre vonatkozóan, havi bontásban.

(2) Az Értékesítõ köteles minden naptári hónap 7. mun-
kanapjáig a Befogadó részére a következõ hónapra vonat-
kozó havi termelési menetrendjét megadni.

(3) Az Értékesítõ jogosult minden hét harmadik napja
9.00 óráig a következõ hétre vonatkozó heti termelési me-
netrendet adni, és minden munkanap 9.00 óráig a követke-
zõ munkanapra és a következõ munkanapig terjedõ idõ-
szakra napi termelési menetrendet adni a Befogadó ré-
szére.

(4) A Befogadó a (2) bekezdés szerint az Értékesítõ ré-
szérõl megadott havi menetrendek alapján meghatározott
villamosenergia-mennyiség összege alapján állapítja meg
a következõ havi tervezett összesített KÁT termelés
mennyiségét.

A mérlegkör-felelõs menetrendadási és adatszolgáltatási
kötelezettségei

3. §

(1) Minden mérlegkör-felelõs köteles minden naptári
hónap 8. munkanapjáig a Befogadó részére megadni a
mérlegkörébe tartozó minden egyes KÁT átvevõ elõzõ hó-
napra vonatkozó tény fogyasztási adatait és a következõ
hónapra vonatkozó fogyasztási tervadatait.

(2) Több villamosenergia-vásárlási szerzõdéssel rendel-
kezõ felhasználót az egyes szerzõdések alapján történõ vil-
lamosenergia-fogyasztásának arányában a vele jogvi-
szonyban álló valamennyi KÁT átvevõ fogyasztási adatai-
nak meghatározása során figyelembe kell venni.

(3) A Befogadó köteles a mérlegkör-felelõsök (1) be-
kezdésben meghatározott adatszolgáltatása alapján össze-
síteni a KÁT átvevõk tény fogyasztási adatait (a továb-
biakban: összesített tény fogyasztási adat), és a KÁT átve-
võk tervezett fogyasztási adatait (a továbbiakban: összesí-
tett tervezett fogyasztási adat).

(4) A Befogadó a tárgyhót követõ hónap tekintetében
irányadó szétosztási aránytényezõt a KÁT átvevõre vetít-
ve az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatás alapján meg-
adott, a KÁT átvevõ tárgyhót követõ hónapra vonatkozó
tervezett fogyasztási adatai és a (3) bekezdés szerinti szá-
mítás alapján megállapított, a tárgyhót követõ hónap
összesített tervezett fogyasztási adatai arányában állapítja
meg.

(5) A kötelezõ átvétel alá esõ villamos energiát termelõ
KÁT átvevõ a kötelezõ átvételi rendszerben történõ érté-
kesítés helyett a saját maga által termelt kötelezõ átvétel
alá esõ villamos energiát a ráesõ szétosztási aránytényezõ-
be beszámíthatja, ha a tárgyévet megelõzõ évre vonatkozó
eredetigazolással igazolja, hogy az általa termelt villamos
energia megfelel a kötelezõ átvételre vonatkozó jogszabá-
lyi követelményeknek, és errõl, valamint a következõ évre
várható termelési prognózisról szeptember 10-ig az ere-
detigazolás egyidejû megküldésével tájékoztatja a
Befogadót.

(6) Az (5) bekezdés szerinti beszámítás esetén a mérleg-
kör-felelõs az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatást a
KÁT átvevõ által termelt kötelezõ átvétel alá esõ villamos
energia mennyiségre vonatkozóan is elvégzi.

A Befogadó mint KÁT mérlegkör-felelõs feladatai

4. §

(1) A Befogadó köteles az összesített KÁT termelés és a
szétosztási aránytényezõk alapján tervezni a következõ
havi KÁT átadási menetrendek és KÁT mérlegkör alloká-
lási menetrendek mennyiségeit. Ennek során a KÁT átve-
võ által kötelezõen átveendõ havi villamos energia
mennyiség a KÁT átvevõre vonatkozó szétosztási arányté-
nyezõ és az összesített KÁT termelés szorzataként kerül
megállapításra.

(2) A Befogadó köteles minden naptári hónap 10. mun-
kanapjáig meghatározni és a mérlegkör-felelõsök részére
elektronikusan megküldeni, honlapján közzétenni a követ-
kezõ hónapra vonatkozó havi KÁT mérlegköri allokálási
menetrendet, továbbá a KÁT átvevõ részére elektroniku-
san megküldeni, honlapján közzétenni a havi KÁT átadási
menetrendet, valamint az adott KÁT átvevõre vonatkozó
szétosztási aránytényezõt.

(3) A Befogadó jogosult az átadási profilját az összesí-
tett KÁT termelés statisztikai elemzéssel meghatározott
termelési profilja alapján kialakítani. Az átadási profil jel-
lemzõi háromhavonta módosíthatók. Az átadási profil jel-
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lemzõk meghatározásának további részletszabályait a ke-
reskedelmi szabályzat tartalmazza.

5. §

(1) A KÁT egységára a tárgyhó minden elszámolási mé-
rési idõintervallumára azonos érték, meghatározásánál a
Befogadó figyelembe veszi az Értékesítõkkel és a KÁT át-
vevõkkel való elszámolásait, a KÁT mérlegkör kiegyenlí-
téséhez kapcsolódó kiadásait, az elõzõ hónap KÁT mér-
legkör mûködtetéséhez kötõdõ pénzforgalmi szaldóját.

(2) A KÁT egységár meghatározása során a Befogadó
elõjelhelyesen a következõ tételeket veszi figyelembe:

a) az egyes Értékesítõk tervezett havi termelése zóna-
idõnkénti bontásban és a külön jogszabályban meghatáro-
zott, az adott Értékesítõre vonatkozó hatósági ár szorzatai-
nak összege,

b) az Értékesítõ elõzõ havi termelési menetrendje sze-
rint tervezett termelés és az Értékesítõ elõzõ havi tény ter-
melésének a különbözete zónaidõnkénti bontásban és az
adott Értékesítõre vonatkozó hatósági ár szorzatainak az
összege,

c) a KÁT mérlegkör kiegyenlítése során elõzõ hónap-
ban igénybe vett szabályozási energia költsége, csökkent-
ve az Értékesítõk által fizetendõ szabályozási pótdíjak, va-
lamint a jogosulatlanul értékesített villamos energia után
fizetett visszatérítések összegével,

d) a KÁT mérlegkör pénzforgalmának likviditását biz-
tosító pénzügyi költségek,

e) a KÁT mérlegkör mûködtetésének, a KÁT mérleg-
kör-felelõsi feladatok elvégzésének a Magyar Energia Hi-
vatal által elismert, indokolt költségei.

6. §

A Befogadó köteles minden naptári hónap 10. munka-
napjáig meghatározni, valamint honlapján nyilvánosságra
hozni a következõ naptári hónapra érvényes KÁT egység-
árat, és közzétenni a kiszámítása során felhasznált összesí-
tett adatokat.

III. AZ ÁTVÉTELI KÖTELEZETTSÉG ALÁ ESÕ
VILLAMOS ENERGIA SZÉTOSZTÁSÁNAK KÜLÖNÖS

SZABÁLYAI

A menetrendkezelés különös szabályai

7. §

(1) A Befogadó és a többi mérlegkör-felelõs köteles
minden munkanapon a következõ munkanapra és a követ-
kezõ, munkanapig terjedõ idõszakra vonatkozó napi KÁT
mérlegköri allokálási menetrendeket a kereskedelmi sza-
bályzatban meghatározottak szerint bejelenteni.

(2) Ha a Befogadó mérlegköre és valamely másik mér-
legkör egymás viszonylatában értett, (1) bekezdés szerinti
menetrendje eltérõ, akkor az átviteli rendszerirányító a
KÁT mérlegkör menetrendjét tekinti érvényesnek, és eb-
ben az értelemben módosítja az érintett mérlegkör-felelõs
menetrendjét.

Mérés, szabályozási pótdíj megállapítás

8. §

A Befogadó köteles minden hónap 6. munkanapjáig a
végleges mérési adatok, utasított eltérési adatok, napi me-
netrend adatok alapján megállapítani az Értékesítõkre vo-
natkozó mérési tényadatokat, ez alapján kiszámítani a
megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energi-
ával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan ter-
melt villamos energia kötelezõ átvételérõl és átvételi árá-
ról szóló jogszabályban meghatározott szabályozási pótdíj
értékeket.

Számlázás, a fizetési kötelezettségek teljesítésének
különös szabályai

9. §

(1) A Befogadó a KÁT átvevõ részére havonta két
számlát állít ki a KÁT átadási menetrendek és a terv-, illet-
ve tényadatok összevetése alapján a kereskedelmi szabály-
zat szerint elvégzett pénzügyi korrekció alapján.

(2) A Befogadó jogosult az adott hónap elsõ felére vo-
natkozó félhavi számláját a teljesítés hónapja 16. napján
vagy az azt követõ elsõ munkanapon a KÁT átvevõ részére
benyújtani. A Befogadó jogosult az adott hónap második
felére vonatkozó félhavi számláját a teljesítést követõ hó-
nap elsõ munkanapján a KÁT átvevõ részére benyújtani.

(3) A Befogadó köteles számláját a KÁT átvevõ részére
úgy benyújtani, hogy azt a kötelezett a számlában feltünte-
tett esedékesség idõpontját legalább öt banki nappal meg-
elõzõen kézhez vehesse.

(4) A fizetési kötelezettségekkel kapcsolatos számlákra
vonatkozó kifogásokat a számla kézhezvételétõl számított
négy munkanapon belül lehet az átviteli rendszerirányító-
val – az átvételre kötelezett mérlegkör-felelõsének egyide-
jû tájékoztatása mellett – közölni. A számlára vonatkozó
kifogás esetén a nem vitatott részek esedékessége nem vál-
tozik.

(5) A fizetési kötelezettségek késedelmes teljesítése
esetén a KÁT átvevõ a késedelembe esés napjától a kifize-
tés napjáig terjedõ idõszakra a jegybanki alapkamattal
megegyezõ mértékû késedelmi kamatot köteles meg-
fizetni.
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A KÁT átvevõ taggal rendelkezõ (illetve KÁT átvevõnek
minõsülõ) mérlegkör-felelõsök feladatai a KÁT allokálás

folyamata során

10. §

(1) A KÁT átvevõ taggal rendelkezõ mérlegkör-felelõs
a 3. § (1) bekezdés szerinti adatok összegyûjtéséért, azok-
nak a Befogadó felé történõ továbbításáért, a kereskedelmi
menetrendek befogadásáért, kezeléséért, a KÁT átvevõ ré-
szérõl átvenni kötelezett villamos energia átvételéért, to-
vábbá a KÁT átvevõ részére kiszámlázott villamosener-
gia-díj megfizetéséért a mérlegkörébe tartozó KÁT átve-
võkkel egyetemlegesen felel.

(2) A KÁT átvevõ köteles a rá vonatkozó adatok szol-
gáltatása tekintetében a mérlegkör-felelõsével együttmû-
ködni, továbbá a mérlegkör-felelõsét és a Befogadót hat-
van nappal megelõzõen tájékoztatni arról, ha mérlegkört
kíván váltani. Mérlegkör-váltás esetén köteles a mérleg-
kör-váltást megelõzõen a Befogadóval és a mérlegkör-fe-
lelõsével a jelen rendelet alapján felmerülõ fizetési kötele-
zettségei tekintetében elszámolni.

(3) A mérlegkör-felelõs által az átviteli rendszerirányító
részére a mérlegkör-szerzõdés alapján nyújtott pénzügyi
biztosítékot az átviteli rendszerirányító mint Befogadó jo-
gosult a jelen rendelet szerint a mérlegkör-felelõs és a mér-
legkörébe tartozó KÁT átvevõ lejárt fizetési kötelezettsé-
ge kielégítése céljából lehívni.

Az átviteli rendszerirányító közzétételi kötelezettségei

11. §

(1) Az átviteli rendszerirányító köteles meghatározni és
honlapján közzétenni

a) minden harmadik naptári hónap 10. munkanapjáig a
közzétételt követõ idõszakban alkalmazandó átadási profil
jellemzõit,

b) minden év szeptember 25. napjáig közzétételt köve-
tõ évben az átvételi kötelezettség alá tartozó termelõi en-
gedélyesek összesített havonta várható termelését.

(2) Az (1) bekezdés a) pont szerinti adatok honlapon
történõ elérhetõségét azok teljes érvényességi ideje alatt
biztosítani kell.

IV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

12. §

(1) Ez a rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba.

(2) A Befogadó – a 4. § (2) bekezdésben meghatározott
határidõktõl eltérõen – a 2008. január során alkalmazandó
havi KÁT mérlegköri allokálási menetrendet, KÁT átadási

menetrendet, valamint a KÁT szétosztási aránytényezõket
e rendelet hatálybalépésének napján küldi meg a 4. §
(2) bekezdés szerinti érintetteknek, és teszi közzé honlap-
ján.

Dr. Kákosy Csaba s. k.,
gazdasági és közlekedési miniszter

A gazdasági és közlekedési miniszter
110/2007. (XII. 23.) GKM

rendelete
a nagy hatásfokú, hasznos hõenergiával kapcsoltan

termelt villamos energia és a hasznos hõ mennyisége
megállapításának számítási módjáról

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. tör-
vény 170. § (2) bekezdés 6. pontjában, továbbá az energia-
felhasználó termékek öko-tervezési kötelezettségének elõ-
írásáról, valamint forgalomba hozatalának és megfelelõ-
ségértékelésének általános feltételeirõl szóló 217/2007.
(VIII. 15.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdés a) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, a gazdasági és közlekedési
miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 163/2006.
(VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) és g) pontjában meghatá-
rozott feladatkörömben eljárva a következõket rende-
lem el:

A rendelet alkalmazási köre

1. §

(1) A rendelet alkalmazási köre kiterjed a kapcsoltan
termelt villamos energiának a villamos energiáról szóló
2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: VET) 9. §-a
szerinti kötelezõ átvételi rendszerben történõ értékesítésé-
hez szükséges – a VET 12. §-ában, továbbá a megújuló
energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával ter-
melt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villa-
mos energia kötelezõ átvételérõl és átvételi áráról szóló
389/2007. (XII. 23.) Korm. rendeletben (a továbbiakban:
R.) meghatározott – eredetigazolás kiadását megalapozó, a
nagy hatásfokú, hasznos hõenergiával kapcsoltan termelt
villamos energia és a hasznos hõ mennyisége megállapítá-
sának számítási módjára.

(2) Az e rendelet szerinti számítási módot a következõ
villamosenergia-termelési eljárásokra kell alkalmazni:

a) gáz- és gõzturbinával kombinált ciklusú körfolya-
matban,
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b) ellennyomású gõzturbinával,
c) kondenzációs megcsapolásos (elvételes) gõzturbi-

nával,
d) gázturbinával (hõhasznosítással),
e) belsõ égésû motorral,
f) mikroturbinával,
g) Stirling-motorral,
h) üzemanyagcellával,
i) gõzgéppel,
j) organikus „Rankine” körfolyamatban, vagy
k) bármely egyéb technológiával vagy ezek kombiná-

ciójával történõ hasznos hõenergiával kapcsolt villamos-
energia-termelésre.

Értelmezõ rendelkezések

2. §

(1) E rendelet alkalmazásában:
a) fajlagos kapcsolt villamosenergia-termelési mutató

(∂): a kapcsolt energiatermelésbõl származó villamos és
hasznos hõenergia aránya,

b) kapcsolt energiatermelõ erõmûegység: olyan erõ-
mûegység, amely kapcsolt energiatermelés meg-
valósítására képes,

c) kapcsolt energiatermelésbõl származó energia: a
kapcsolt energiatermeléssel elõállított villamos-, mozgási
és hasznos hõenergia összege,

d) kapcsolt energiatermelésbõl származó villamos
energia: hasznos hõenergiával kapcsoltan termelt villa-
mos energia,

e) kis kapcsolt energiatermelõ berendezés: olyan kap-
csolt energiatermelõ berendezés, amelynek névleges villa-
mos teljesítménye kisebb 1 MWe,-nél,

f) mikro kapcsolt energiatermelõ berendezés: olyan
kapcsolt energiatermelõ berendezés, amelynek legna-
gyobb villamos teljesítménye kisebb 50 kWe-nál,

g) nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelés: a jelen
rendeletben foglalt feltételeket kielégítõ kapcsolt energia-
termelés,

h) összhatásfok (mennyiségi hatásfok): a megtermelt
villamos-, mozgási és kiadott hasznos hõenergia éves
mennyisége osztva a kapcsolt energiatermelési folyamatba
bevitt összes energiával (a tüzelõanyag alsó fûtõértékével
számolva),

i) referencia-hatásfok: a külön-külön történõ hõ- és
villamosenergia-termelés hatásfoka.

(2) Az (1) bekezdésben meg nem határozott fogalmakat
a VET, a távhõszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. tör-
vény, a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert
energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan
termelt villamos energia kötelezõ átvételérõl szóló jogsza-
bály rendelkezései szerint kell értelmezni.

Általános rendelkezések

3. §

(1) Az R. 8. §-a szerinti eredetigazolás szempontjából
figyelembe vehetõ, nagy hatásfokú, hasznos hõenergiával
kapcsoltan termelt villamos energia mennyiségét az 1. szá-
mú melléklet szerint kell meghatározni.

(2) Csak olyan villamosenergia-mennyiségre adható ki
az R. 8. §-a szerinti eredetigazolás, amely megfelel a
2. számú mellékletben meghatározott energia-megtakarítá-
si követelményeknek.

(3) Az (1)–(2) bekezdés szerinti számítások elvégzése
során a VET 5. §-ának megfelelõen az átviteli rendszerirá-
nyító által a rendszerszintû szolgáltatások biztosításához
igényelt villamosenergia-termelést a Magyar Energia Hi-
vatal figyelmen kívül hagyja.

Záró rendelkezések

4. §

(1) Ez a rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba.

(2) A gáznemû vagy folyékony tüzelõanyaggal üzemelõ
melegvízkazánok hatásfok-követelményeirõl és megfele-
lõségének tanúsításáról szóló 20/1998. (IV. 17.) IKIM ren-
delet 1. § (2) bekezdése a következõ f) ponttal egészül ki:

[Nem terjed ki a rendelet alkalmazási köre:]
„f) a külön jogszabály szerinti kapcsolt energiatermelõ

erõmûegységrekre.”
(3) 2008. január 2-án hatályát veszti a 4. § (2) bekezdés.

E bekezdés 2008. január 3-án hatályát veszti.

Az Európai Unió jogának való megfelelés

5. §

(1) Ez a rendelet a hasznos hõigényen alapuló kapcsolt
energiatermelés belsõ piacon való támogatásáról és a
92/42/EGK irányelv módosításáról szóló, 2004. február
11-i 2004/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek
való megfelelést szolgálja.

(2) Ez a rendelet a 2004/8/EK európai parlamenti és ta-
nácsi irányelv alkalmazásában a külön hõ- és villamos-
energiatermelésre vonatkozó egységes hatásfok-referen-
ciaértékek megállapításáról szóló, 2007. december 21-i
2007/74/EK bizottsági határozat végrehajtásához szüksé-
ges rendelkezéseket állapítja meg.

Dr. Kákosy Csaba s. k.,
gazdasági és közlekedési miniszter
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A gazdasági és közlekedési miniszter
114/2007. (XII. 29.) GKM

rendelete
a digitális archiválás szabályairól

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint
az információs társadalommal összefüggõ szolgáltatások
egyes kérdéseirõl szóló 2001. évi CVIII. törvény 17. §-a
(2) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alap-
ján, a gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatás-
körérõl szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet
1. §-ának h) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva a
következõket rendelem el:

1. §

(1) Ha törvény iratnak vagy okiratnak a megõrzését, il-
letve eredeti példány megõrzését írja elõ, a megõrzési kö-
telezettséget elektronikus úton e rendelet szerint lehet tel-
jesíteni.

(2) E rendelet hatálya nem terjed ki az állami vagy helyi
önkormányzati feladatot, vagy jogszabályban meghatáro-
zott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy által
végzett elektronikus archiválásra.

2. §

(1) A megõrzésre kötelezett a megõrzési kötelezettség
lejártáig folyamatosan köteles biztosítani, hogy az elektro-
nikus dokumentumok megõrzése olyan módon történjen,
amely kizárja az utólagos módosítás lehetõségét, valamint
védi az elektronikus dokumentumokat a törlés, a megsem-
misítés, a véletlen megsemmisülés és sérülés, illetve a jo-
gosulatlan hozzáférés ellen.

(2) A megõrzésre kötelezett köteles biztosítani, hogy az
õrzött elektronikus dokumentumok értelmezhetõsége (ol-
vashatósága) – a dokumentumok megjeleníthetõségét le-
hetõvé tevõ szoftver- és hardverkörnyezet biztosításával –
a megõrzési kötelezettség idõtartama alatt megmaradjon.

3. §

A megõrzés az alábbi módokon végezhetõ, amennyiben
ennek során teljesítik a 2. §-ban foglalt követelményeket:

a) az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV.
törvényben (a továbbiakban: Eat.) meghatározott legalább
fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott doku-
mentum 4. § szerinti megõrzésével,

b) az 5. §-ban meghatározott zárt rendszer alkalmazá-
sával,

c) a 6. §-ban meghatározott esetben elektronikus adat-
csere rendszer igénybevételével.

4. §

(1) Ha a megõrzésre szánt elektronikus dokumentumot
az Eat. szerinti legalább fokozott biztonságú elektronikus
aláírással látták el, a megõrzésre kötelezett a megõrzéssel
az Eat.-ban meghatározott archiválási szolgáltatót is meg-
bízhat. Ha a legalább fokozott biztonságú elektronikus alá-
írással ellátott dokumentum megõrzésérõl a megõrzésre
kötelezett nem az Eat.-ban meghatározott archiválási szol-
gáltató útján gondoskodik, akkor az e §-ban foglaltak sze-
rint kell eljárnia a 2. § (1) bekezdés szerinti utólagos mó-
dosítás lehetõségének kizárása érdekében.

(2) Ha több elektronikus dokumentumon helyeztek el
egyetlen, az Eat. szerinti legalább fokozott biztonságú
elektronikus aláírást, akkor ezeket a dokumentumokat a
megõrzés során együtt kell kezelni.

(3) A megõrzésre kötelezett köteles az elektronikus alá-
írás érvényességét ellenõrizni, majd – ha az elektronikus
aláíráson még nincs elhelyezve – az Eat. szerinti minõsített
szolgáltató által kibocsátott idõbélyegzõt elhelyeztetni az
elektronikus dokumentum aláírásán.

(4) Ha a megõrzési kötelezettség idõtartama hosszabb,
mint az elektronikus aláírás elhelyezésétõl számított 11 év,
a megõrzésre kötelezett

a) gondoskodik az elektronikus aláírás hosszú távú ér-
vényesítéséhez szükséges információk (az érvényességi
lánc) beszerzésérõl és megõrzésérõl;

b) az Eat. szerinti minõsített szolgáltató által kibocsá-
tott idõbélyegzõt helyeztet el az érvényességi láncon;

c) a b) pontban meghatározott idõbélyegzést megis-
métli akkor, ha a b) pont szerint korábban elhelyezett idõ-
bélyegzõ kriptográfiai algoritmusa az Eat. szabályai sze-
rint már nem biztonságos.

5. §

(1) Amennyiben az elektronikus dokumentumot nem
látták el legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírás-
sal, vagy az elektronikus adatcsere rendszer alkalmazásá-
val létrehozott elektronikus dokumentum megõrzése nem
a 6. § szerint történik, akkor az elektronikus dokumentum
megõrzésére olyan rendszer használható, amelyrõl akkre-
ditált tanúsító szervezet által kiállított tanúsítvány igazol-
ja, hogy megfelel a 2. § (1) bekezdésében foglalt követel-
ményeknek (megõrzés zárt rendszer alkalmazásával).

(2) Az akkreditált tanúsító szervezet az (1) bekezdés
szerinti tanúsítványt külsõ, független vizsgáló laboratóri-
um által kiadott értékelési jelentés alapul vételével, vala-
mely – informatikai termékek és rendszerek technológiai
biztonsági értékelési követelményeit tartalmazó – szab-
vány vagy nyilvános mûszaki követelményrendszer elõ-
írásainak való megfelelés alapján állítja ki.
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6. §

(1) A külön jogszabály szerinti ajánlott tartalommal,
elõzetesen, írásban kötött szerzõdés alapján elektronikus
adatcsere rendszer alkalmazásával létrehozott elektro-
nikus dokumentum esetében – amennyiben nem a 4. vagy
5. § alapján történik a megõrzés – a kötelezett a megõrzési
kötelezettségnek olyan elektronikus adatcsere rendszer
igénybevételével is eleget tehet, amely kielégíti a 2. §
(1) bekezdésében foglalt követelményeket, valamint biz-
tosítja az elektronikus dokumentum megõrzését mind a ki-
bocsátó, mind a befogadó oldalán.

(2) Elektronikus adatcsere rendszer alkalmazásával lét-
rehozott elektronikus dokumentum esetében az utólagos
módosítás lehetõségének kizárása biztosítható az elektro-
nikus dokumentumon az Eat. szerinti minõsített szolgálta-
tó által kibocsátott idõbélyegzõ elhelyezésével is. Ha több,
elektronikus adatcsere rendszer alkalmazásával létreho-
zott elektronikus dokumentumon helyeznek el egyetlen, az
Eat. szerinti minõsített szolgáltató által kibocsátott idõbé-
lyegzõt, akkor ezeket a dokumentumokat a továbbiakban
együtt kell kezelni.

7. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetésétõl számított 8. napon lép
hatályba.

(2) E rendelet szabályait azokra a dokumentumokra kell
alkalmazni, amelyek megõrzése a rendelet hatálybalépése
után kezdõdik.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti a digitális archiválás szabályairól, valamint az infor-
mációs társadalommal összefüggõ szolgáltatásokkal kap-
csolatos elektronikus archiválás szabályairól szóló
7/2005. (VII. 18.) IHM rendelet.

Dr. Kákosy Csaba s. k.,
gazdasági és közlekedési miniszter

A gazdasági és közlekedési miniszter
115/2007. (XII. 29.) GKM

rendelete
a villamosenergia-piaci egyetemes szolgáltatás

árképzésérõl, valamint az egyetemes szolgáltatás
keretében nyújtandó termékcsomagokról

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. tör-
vény 170. § (2) bekezdés 1. pontjában kapott felhatalma-
zás alapján, a gazdasági és közlekedési miniszter feladat-
és hatáskörérõl szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet

1. § g) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következõket rendelem el:

A rendelet alkalmazási köre

1. §

(1) E rendelet alkalmazási köre az egyetemes szolgál-
tató által az egyetemes szolgáltatás keretében az arra jogo-
sult felhasználók részére kínált termékcsomagok megálla-
pítására, az egyetemes szolgáltatás árának kialakítására
vonatkozó szabályokra, valamint ezen árak alkalmazási
feltételeinek megállapítására terjed ki.

(2) E rendelet alkalmazási köre nem terjed ki az egyete-
mes szolgáltatási engedéllyel rendelkezõ vállalkozás által
villamosenergia-kereskedelmi engedély alapján értékesí-
tett villamos energiára.

Értelmezõ rendelkezések

2. §

(1) E rendelet alkalmazásában:
a) árszabás: az egyetemes szolgáltató által kötelezõen

kínált villamos energia termékcsomag ellenértéke,
b) zónaidõ: egy napon belül a többi napszaktól eltérõ

mértékû villamos energia kereslettel jellemzett napszak.

(2) Az (1) bekezdésben meg nem határozott fogalmakat
a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény
(a továbbiakban: VET), valamint az annak felhatalmazása
alapján kiadott jogszabályok rendelkezései szerint kell
értelmezni.

Általános rendelkezések

3. §

(1) Az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó
által egyetemes szolgáltatás keretében vásárolt villamos
energia elszámolására vonatkozóan az egyetemes szolgál-
tatónak a következõ árszabásokra kell ajánlatot tennie:

a) általános, egy zónaidõs (,,A1”) árszabás,
b) általános, két zónaidõs (,,A2”) árszabás,
c) idõszakos (,,B”) árszabás.

(2) Az „A1” árszabás esetén az egyetemes szolgáltató
– napszaktól függetlenül – egy naptári napon belül azonos
árakat köteles alkalmazni.

(3) Az „A2” árszabás esetén az egyetemes szolgáltató az
1. számú mellékletben meghatározott zónaidõk esetében
eltérõ, az adott zónaidõre jellemzõ piaci keresletet és kíná-
latot is figyelembe vevõ árakat köteles alkalmazni. Az

60 GAZDASÁGI KÖZLÖNY 1. szám



„A2” árszabást a zónaidõnkénti villamosenergia-fogyasz-
tás mérési feltételeinek megléte esetén lehet alkalmazni.

(4) A „B” árszabás szerint számolható el a felhasználó
által meghatározott bármely, szakaszosan is biztonságosan
üzemeltethetõ, külön mért – az elosztó vezérlõberendezé-
sével a vezérelt elosztó hálózati áramkörre állandó jelleg-
gel rögzített, állagsérelem nélkül nem elválasztható mó-
don, nem dugaszolhatóan csatlakoztatott – felhasználói
berendezés fogyasztása.

(5) A felhasználó az „A1” vagy az „A2” árszabás mellé
„B” árszabást is választhat.

(6) A (4) bekezdés szerinti felhasználói berendezések
részére az egyetemes szolgáltató – az elosztóval, valamint
az átviteli rendszerirányítóval kötendõ megállapodás alap-
ján – naponta összesen minimum 8 (a nyári idõszámítás
idején 6) óra idõtartamra köteles a villamosenergia-ellátást
biztosítani, amibõl munkanapokon legalább 5, legfeljebb 6
(a nyári idõszámítás idején legalább 4, legfeljebb 5) óra
eshet az 1. számú mellékletben meghatározott völgyidõ-
szakba.

(7) Az (1) bekezdésben meghatározott árszabások alap-
ján történõ villamosenergia-fogyasztás leghosszabb elszá-
molási idõszaka 12 hónap, amelynek kezdõ és záró napját
a villamosenergia-szerzõdés rögzíti, és amely nem feltétle-
nül egyezik meg a naptári évvel.

(8) Az elszámolási idõszakon belül bekövetkezõ árvál-
tozás esetén az árváltozáskor a fogyasztásmérõ berende-
zésnek az egyetemes szolgáltató által – az elosztói engedé-
lyesen keresztül – biztosított leolvasásával, az egyetemes
szolgáltató kezdeményezésére történõ fogyasztói önbeval-
lással vagy ennek elmaradása esetén a fogyasztás idõará-
nyos megosztásával kell eljárni.

4. §

(1) Az egyetemes szolgáltatási ár – a 3. § (1) bekezdés-
ben meghatározott árszabásoknak megfelelõen – a villa-
mos energia fogyasztásával arányos (Ft/kWh alapú) ár.

(2) Az egyetemes szolgáltatási ár a külön jogszabály
szerinti rendszerhasználati díjak, a VET 147. §-ában meg-
határozott pénzeszközök, az általános forgalmi adó, vala-
mint az energiaadó összegét nem tartalmazza.

Az egyetemes szolgáltatási ár képzésére
vonatkozó szabályok

5. §

(1) Az egyetemes szolgáltató az egyetemes szolgáltatási
árat a 2. számú melléklet szerinti képletnek megfelelõen
képzi.

(2) A 2. számú melléklet szerinti piaci alapú villamos
energia beszerzésnek az egyetemes szolgáltatás árképzé-
sénél figyelembe vehetõ összehasonlító ára 15,7 Ft/kWh,
amit legfeljebb a külön jogszabályban meghatározott
500 m3/h-nál nagyobb teljesítménylekötésû, közüzemi
értékesítésû földgáz árának évközi változásának idõará-
nyosan számított 25%-ával lehet korrigálni.

(3) Az egyetemes szolgáltató által a (2) bekezdés sze-
rinti összehasonlító ár felett alkalmazható kereskedelmi
árrés éves átlagos értéke legfeljebb 1,9 Ft/kWh lehet.

Záró rendelkezések

6. §

(1) Ez a rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet 5. § (2)–(3) bekezdése 2009. január 1-jén
hatályát veszti.

Átmeneti rendelkezések

7. §

A villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény sze-
rinti közüzemi szerzõdéseknek a villamos energiáról szóló
2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek vég-
rehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet
120. § (6)–(7) bekezdés szerinti felülvizsgálatáig az ezen
szerzõdések alapján jogfolytonosan vételezett villamos-
energia-fogyasztást – a felhasználó termékcsomag-vál-
tásra vonatkozó igényébejelentésének hiányában – az
egyetemes szolgáltatás alábbi árszabási kategóriái szerint
kell elszámolni:

Közüzemi árszabás
Egyetemes szolgáltatási

árszabás

Lakossági általános (,,A”)
„A1”

Kisfeszültség, alapdíjas, egy tarifás

Lakossági vezérelt, külön mért (,,B”)
„B”Kisfeszültség, alapdíjas, vezérelt,

külön mért

Kisfeszültség, alapdíjas, kéttarifás
„A2”

Kisfeszültség, teljesítménydíjas

8. §

(1) Az egyetemes szolgáltatónak e rendelet hatálybalé-
pésétõl az általa benyújtott árváltoztatási javaslatának a
Magyar Energia Hivatal által történt jóváhagyását követõ
közzétételi kötelezettség teljesítéséig – legalább a jóváha-
gyást követõ 15. napig – a következõ egyetemes szolgálta-
tási árakat kell alkalmaznia:
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„A1” árszabás: 21,90 Ft/kWh

„A2” árszabás csúcsidõszakban: 26,14 Ft/kWh

völgyidõszakban: 16,14 Ft/kWh

„B” árszabás: 13,71 Ft/kWh

(2) Az egyetemes szolgáltató a villamos energiáról
szóló 2001. évi CX. törvény szerinti azon lakossági
fogyasztók esetében, akik 2007. évi utolsó elszámolása a
lakossági fogyasztók részére a közüzemi szolgáltató által
szolgáltatott villamos energia árának megállapításáról
szóló 58/2002. (XII. 29.) GKM rendelet szerinti lakossági
általános (,,A”) árszabás szerint történt, köteles biztosí-
tani, hogy a villamosenergia-ellátásban történõ részesülés
érdekében fizetendõ ár – figyelembe véve a külön jogsza-
bály szerinti rendszerhasználati díjakat és a VET
147. §-ában meghatározott pénzeszközöket is – 2008. ápri-
lis 1-ig legfeljebb 9,8%-kal haladja meg a 2007. február 1.
és 2007. december 31. közötti idõszakra alkalmazott (köz-
üzemi) villamosenergia-árat.

Dr. Kákosy Csaba
gazdasági és közlekedési miniszter

1. számú melléklet
a 115/2007. (XII. 29.) GKM rendelethez

Az egyes zónaidõk idõtartama

1. Az egyes zónaidõk idõtartamát munkanapokon

– a mindenkor érvényes (közép-európai) idõszámítás
(a továbbiakban: téli idõszámítás), valamint

– a külön jogszabály szerint elrendelt nyári idõszámítás
tartama alatt a következõképpen kell figyelembe venni:

Napszakok (zónaidõk) Téli idõszámítás Nyári idõszámítás

Csúcsidõszak 06–22 óra között 07–23 óra között

Völgyidõszak 22–06 óra között 23–07 óra között

2. Nem munkanapnak számító napokon a csúcsidõszak
is völgyidõszaknak minõsül.

2. számú melléklet
a 115/2007. (XII. 29.) GKM rendelethez

Az egyetemes szolgáltatási ár képzése

Az egyetemes szolgáltató az átlagos egyetemes szolgál-
tatási árat az alábbi képlet figyelembevételével képezi:

E
v p v p

v v
M=

+
+

+1 1 2 2

1 2

* *

ahol:

E: az átlagos egyetemes szolgáltatási ár [a 3. § (1) be-
kezdés szerinti árszabások egyetemes szolgáltatási
árainak az adott egyetemes szolgáltató villamos-
energia-vásárlási szerkezetére jellemzõsúlyozott
átlaga] maximális mértéke, Ft/kWh,

v1: a piaci alapú villamos energia beszerzés mennyi-
sége, kWh,

v2: a külön jogszabály alapján a kötelezõ átvétel kere-
tében beszerzett villamos energia mennyisége,
kWh,

p1: a piaci alapú villamos energia beszerzés 5. § (2) be-
kezdés szerinti összehasonlító ára, Ft/kWh,

p2: a külön jogszabály alapján a kötelezõ átvétel kere-
tében beszerzett villamos energia átlagos ára,
Ft/kWh,

M: az egyetemes szolgáltatás 5. § (3) bekezdés szerinti
legnagyobb átlagos kereskedelmi árrése, Ft/kWh.
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A gazdasági és közlekedési miniszter
116/2007. (XII. 29.) GKM

rendelete
a villamosenergia-iparban fennálló vagy eltöltött
munkaviszonnyal összefüggésben igénybe vehetõ

villamosenergia-vásárlási kedvezményrõl

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. tör-
vény 170. § (2) bekezdés 15. pontjában kapott felhatalma-
zás alapján, a gazdasági és közlekedési miniszter feladat-
és hatáskörérõl szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet
1. § g) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következõket rendelem el:

A rendelet hatálya

1. §

E rendelet hatálya a villamosenergia-iparban fennálló
vagy eltöltött munkaviszonnyal összefüggésben kedvez-
ményes áron történõ villamosenergia-vásárlásra jogosult
személyek körére, a kedvezményes villamosenergia-árra,
valamint a kedvezmény biztosításával összefüggõ eljárási,
elszámolási szabályokra és igazolási kötelezettségekre ter-
jed ki.

Értelmezõ rendelkezések

2. §

(1) E rendelet alkalmazásában
1. illetékes egyetemes szolgáltató: az az egyetemes

szolgáltató, amelynek a mûködési engedélyében meghatá-
rozott szolgáltatási területe tartalmazza a kedvezményre
jogosult fogyasztó olyan felhasználási helyét, amelyen a
kedvezményre jogosult fogyasztó a kedvezményt igénybe
kívánja venni,

2. kedvezmény: az e rendelet 1. számú melléklete sze-
rinti csökkentett villamosenergia-díj,

3. nyugdíjas: az öregségi nyugdíjas, a rokkant nyugdí-
jas, a végkielégítésben, illetve önkéntes újrakezdési prog-
ramban nem részesült elõnyugdíjas, a bányásznyugdíjas, a
korkedvezményes vagy korengedményes nyugdíjas,

4. öregségi nyugdíj: a társadalombiztosítási nyugellá-
tásról szóló 1997. évi LXXXI. törvényben meghatározott
öregségi nyugdíj,

5. villamosenergia-ipari munkavállaló: a Munka Tör-
vénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény (a továb-
biakban: Mt.) hatálya alá esõ munkaszerzõdés alapján tel-
jes vagy részmunkaidõben foglalkoztatott munkavállaló,
akinek a munkáltatója villamosenergia-ipari társaság,

6. villamosenergia-ipari nyugdíjas: a villamosener-
gia-ipari munkavállaló villamosenergia-ipari társaságtól
történõ nyugdíjba vonulását követõen mint nyugdíjas,

továbbá 2008. január 1-jét megelõzõen a lakossági
fogyasztók részére a közüzemi szolgáltató által szolgálta-
tott villamos energia árának megállapításáról szóló
58/2002. (XII. 29.) GKM rendelet (a továbbiakban: R.)
szerinti villamosenergia-ipari „C” díjszabással (a továb-
biakban: „C” díjszabás) villamos energiát vételezõ nyug-
díjas,

7. villamosenergia-ipari özvegy: a villamosenergia-
ipari munkavállaló és a villamosenergia-ipari nyugdíjas
halála után annak túlélõ házastársa,

8. villamosenergia-ipari társaság: e rendelet hatályba-
lépését megelõzõen az R. szerint villamosenergia-ipari tár-
saságnak minõsülõ vállalkozás, továbbá a munkáltatói
listán szereplõ szakszervezet jogelõdje; az e rendelet
hatálybalépését követõen a mindenkori munkáltatói listán
szereplõ vállalkozás, illetve szakszervezet,

9. finanszírozó: a kedvezmény 37. § szerinti megtérí-
tése vonatkozásában a munkáltatói listán szereplõ munkál-
tató és az átviteli rendszerirányító.

(2) Az (1) bekezdésben nem szereplõ fogalmak megha-
tározását a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI.
törvény (a továbbiakban: VET) 3. §-a, a villamos energiá-
ról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezé-
seinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 1. §-a, az Mt., valamint
a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény
(a továbbiakban: Ptk.) tartalmazza.

Munkáltatói lista

3. §

(1) A munkáltatói lista az e rendelet 2. számú mellékle-
tében felsorolt vállalkozásokat és szakszervezeteket tartal-
mazza. A munkáltatói listát az energiapolitikáért felelõs
miniszter (a továbbiakban: miniszter) hagyja jóvá.

(2) A munkáltatói lista módosítására a villamosenergia-
iparban mûködõ ágazati szakszervezetek, illetve a villa-
mosenergia-iparban mûködõ reprezentatív munkáltatói
érdekképviselet szükség szerint, de legfeljebb félévente
egyszer tesznek javaslatot.

(3) A munkáltatói listára a (4) és (5) bekezdésben meg-
határozott esetekben kerülhet fel új vállalkozás.

(4) Ha a munkáltatói listán szereplõ vállalkozás szemé-
lyében bekövetkezõ jogutódlás esetén új vállalkozás jön
létre a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény
(a továbbiakban: Gt.) szerinti átalakulásának vagy a vállal-
kozás által végzett tevékenység kiszervezésének eredmé-
nyeként (ilyen esetnek minõsül az is, ha a kedvezményre
jogosult munkavállaló vonatkozásában a munkáltató sze-
mélyében bekövetkezett jogutódlás valósul meg), a jog-
elõd vállalkozás a munkahelyi szakszervezetekkel egyet-
értésben eldöntheti, hogy
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a) az átalakuláshoz, illetve kiszervezéshez kapcsoló-
dóan a munkahelyi szakszervezetekkel közösen javasolja
a jogutód vállalkozás munkáltatói listára való felvételét,
vagy

b) a munkahelyi szakszervezetekkel történõ megálla-
podás alapján a kedvezményre jogosult munkavállaló,
illetve annak özvegye részére kompenzációt ad, és nem
kéri a munkáltatói listára való felvételt.

(5) Ha új, jogelõddel nem rendelkezõ, a VET 3. §
13. pontja szerinti engedélyes vállalkozás jön létre, a villa-
mosenergia-iparban mûködõ ágazati szakszervezetek és
az új vállalkozás közösen javasolják a munkáltatói listára
való felkerülést.

4. §

A munkáltatói listáról vállalkozás abban az esetben
kerülhet törlésre, ha

a) a vállalkozás jogutód nélkül megszûnik, vagy
b) a vállalkozás és a munkahelyi szakszervezetek közö-

sen kezdeményezik a társaság munkáltatói listáról való
törlését.

5. §

A munkáltatói listáról szakszervezet abban az esetben
kerülhet törlésre, ha a szakszervezet jogutód nélkül meg-
szûnik.

6. §

(1) A munkáltatói lista módosítására vonatkozó elõter-
jesztést a 3–5. §-nak megfelelõen a villamosenergia-ipar-
ban mûködõ ágazati szakszervezetek állítják össze a villa-
mosenergia-iparban mûködõ reprezentatív munkáltatói
érdekképviselettel egyeztetve.

(2) Ha a munkáltatói lista módosítására vonatkozó elõ-
terjesztést a miniszter

a) elfogadja, az új munkáltatói listát 30 napon belül
rendelettel hirdeti ki,

b) elutasítja, az elutasítás tényét és indoklását az eluta-
sító döntést követõ 30 napon belül megküldi a villamos-
energia-iparban mûködõ ágazati szakszervezeteknek és a
reprezentatív munkáltatói érdekképviseletnek. Az elutasí-
tás indoklása alapján a munkáltatói lista módosítására vo-
natkozó elõterjesztést a villamosenergia-iparban mûködõ
ágazati szakszervezetek a villamosenergia-iparban mûkö-
dõ reprezentatív munkáltatói érdekképviselettel egyeztet-
ve fél éven belül legfeljebb egy alkalommal módosíthat-
ják, és újból a miniszter elé terjeszthetik.

(3) A miniszter kérheti egyes vállalkozások, illetve
szakszervezetek a munkáltatói listára történõ felvételére,

illetve törlésére vonatkozó javaslat indoklását. Az indok-
lás megadásának idõtartamával a munkáltatói lista módo-
sítására vonatkozó elõterjesztés elfogadásának, illetve
elutasításának határideje meghosszabbodik.

A jogosultak köre

7. §

(1) E rendelet szerint a kedvezményre jogosult
a) a villamosenergia-ipari munkavállaló,
b) a villamosenergia-ipari nyugdíjas,
c) a villamosenergia-ipari özvegy.

(2) Nem jogosult kedvezményre az a villamosenergia-
ipari nyugdíjas és villamosenergia-ipari özvegy, aki szén-
járandóságban részesül.

8. §

(1) Villamosenergia-ipari társaságnál új munkaviszonyt
létesítõ villamosenergia-ipari munkavállaló a munkavi-
szony harmadik hónapját követõ naptári hónap elsõ napjá-
tól jogosult a kedvezményre.

(2) Ha az új munkaviszonyt létesítõ munkavállaló az új
munkaviszony létesítését megelõzõ munkanapon a ked-
vezményben villamosenergia-ipari munkavállalóként ré-
szesült, az új munkaviszony elsõ napjától jogosult a ked-
vezményre.

9. §

(1) A villamosenergia-ipari nyugdíjas jogosult a ked-
vezményre, ha 2007. június 21-én az R. szerint „C” díjsza-
bással villamos energiát vételezett.

(2) A villamosenergia-ipari társaságtól nyugdíjba
vonult villamosenergia-ipari munkavállaló, aki 2007. jú-
nius 21-én villamosenergia-ipari nyugdíjasként nem véte-
lezett az R. szerint „C” díjszabással villamos energiát, vil-
lamosenergia-ipari nyugdíjasként

a) idõbeni korlátozás nélkül jogosult a kedvezményre,
ha a nyugdíjazást megelõzõen legalább tíz évet villamos-
energia-ipari munkavállalóként töltött el,

b) a nyugdíjazást megelõzõen villamosenergia-ipari
munkavállalóként eltöltött munkaviszonynak megfelelõ
idõtartamig (hónapra kerekítve) jogosult a kedvezményre,
ha tíz évet még nem, de legalább öt évet villamosener-
gia-ipari munkavállalóként már eltöltött a nyugdíjba vonu-
lást megelõzõen,

c) nem jogosult a kedvezményre, ha a nyugdíjba vonu-
lást megelõzõen legalább öt évet nem töltött el villamos-
energia-ipari munkavállalóként.

(3) A kedvezményre vonatkozó jogosultság (2) bekez-
dés szerinti meghatározása során a különbözõ villamos-
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energia-ipari társaságoknál villamosenergia-ipari munka-
vállalóként eltöltött munkaviszonyok idõtartamát össze-
vontan kell figyelembe venni.

(4) A nyugdíjazást követõen nyugdíjasként nem jogo-
sult a kedvezményre a korábban villamosenergia-ipari tár-
saságnál teljes vagy részmunkaidõben nem foglalkozta-
tott, 2007. március 21-ét követõen munkaviszonyt létesítõ
villamosenergia-ipari munkavállaló.

10. §

(1) A villamosenergia-ipari özvegy jogosult a kedvez-
ményre, ha 2007. június 21-én az R. szerint „C” díjszabás-
sal villamos energiát vételezett.

(2) A „C” díjszabással történõ vételezésre, illetve a ked-
vezményre jogosult villamosenergia-ipari munkavállaló
halála esetén annak túlélõ házastársa, aki 2007. június
21-én villamosenergia-ipari özvegyként nem vételezett az
R. szerint „C” díjszabással villamos energiát, a haláleset
idõpontjától számított 5 évig jogosult a kedvezményre.

(3) Ha a halál idõpontját követõen az elhunyt villamos-
energia-ipari munkavállaló volt munkáltatója a munkálta-
tói listáról a 4–5. § szerint törlésre kerül, illetve jogutód
nélkül megszûnik, a túlélõ házastárs kedvezményre való
jogosultsága megszûnik.

(4) A „C” díjszabással történõ vételezésre, illetve a ked-
vezményre jogosult villamosenergia-ipari nyugdíjas halá-
la esetén annak túlélõ házastársa

a) idõbeni korlátozás nélkül jogosult a kedvezményre,
ha a haláleset idõpontját követõ 5 éven belül öregségi
nyugdíjra válik jogosulttá,

b) a haláleset idõpontjától számított 5 évig jogosult
a kedvezményre, ha a halálesetet követõ 5 éven belül nem
válik öregségi nyugdíjra jogosulttá.

A kedvezmény igénybevételének feltételei

11. §

(1) A kedvezmény csak lakossági fogyasztó egyetemes
szolgáltatótól történõ villamosenergia-vásárlása esetén
vehetõ igénybe.

(2) A kedvezmény nem vehetõ igénybe a szakaszosan
is biztonságosan üzemeltethetõ, külön mért – az elosztó
vezérlõberendezésével a vezérelt elosztó hálózati áram-
körre fixen, nem dugaszolhatóan csatlakoztatott – felhasz-
nálói berendezés fogyasztására.

12. §

A 7–10. §-ban meghatározott jogosult két, általa meg-
választott, felhasználási helyen vételezhet e rendelet sze-

rinti kedvezménnyel villamos energiát, naptári évenként
összesen legfeljebb 15 000 kWh mennyiségben, amelyen
belül a második kedvezményes felhasználási helyen nap-
tári évenként legfeljebb 2500 kWh vehetõ igénybe.

13. §

(1) A kedvezményes felhasználási hely(ek)rõl és a ked-
vezményesen fogyasztani kívánt villamosenergia-mennyi-
ség(ek)rõl a jogosult a 22. § (1) bekezdésben meghatáro-
zott igénylõlap (a továbbiakban: igénylõlap) kitöltésével
és annak a 21. § szerinti kapcsolattartásra kijelölt szerve-
zetnek (a továbbiakban: kapcsolattartásra kijelölt szerve-
zet) való megküldésével nyilatkozik.

(2) A kedvezményes felhasználási hely(ek) évente csak
egyszer változtatható(k) meg, a következõ naptári évre
vonatkozóan. A változás átvezetéséhez az igénylõlapot
minden naptári évben szeptember 15. és november 15. kö-
zött kell megküldeni a kapcsolattartásra kijelölt szervezet-
nek, kivéve, ha az adott felhasználási helyre vonatkozó,
a kedvezményes villamosenergia-fogyasztás feltételét
jelentõ, a 14. §-ban meghatározott jogviszony megszûnik.
A jogviszony megszûnésérõl a jogosult haladéktalanul
köteles értesíteni a kapcsolattartásra kijelölt szervezetet.

14. §

(1) A kedvezmény igénybevételének feltétele, hogy a
kedvezményes felhasználási helyen a jogosult kizárólagos
vagy házastársával közös, illetve a jogosult házastársa
kizárólagos tulajdonjoggal, haszonélvezeti joggal vagy
bérleti joggal rendelkezzen, valamint a villamos energiát a
jogosult saját célra használja.

(2) Ha a jogosult társbérletben (ennek minõsül a rokoni
kapcsolatban álló, több önálló háztartás egy lakó ingatlan-
ban történõ együttélése is) vagy albérletben lakik, csak
külön mért fogyasztásra alkalmazható a kedvezmény.

(3) Nem alkalmazható a kedvezmény a jövedelemszer-
zésre irányuló tevékenység céljára történõ fogyasztásra.

(4) A kedvezményesen vásárolt villamos energia nem
adható tovább.

15. §

A kedvezményre jogosult fogyasztó a kedvezményes
áron történõ villamosenergia-vásárlás mellett a lakossági
fogyasztók által igénybe vehetõ egyéb egyetemes szolgál-
tatói díjat, árszabást is választhat.
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A kedvezmény mértéke

16. §

(1) A kedvezményre jogosult részére az illetékes egye-
temes szolgáltató az 1. számú mellékletben meghatározott
kedvezményt köteles nyújtani az egyetemes szolgáltató
részére egyébként fizetendõ díjból.

(2) A kedvezményes fogyasztás feletti részért a jogo-
sultnak a kedvezményre nem jogosult lakossági fogyasz-
tóra egyébként vonatkozó egyetemes szolgáltatói díjat kell
megfizetnie.

(3) Az e rendelet szerinti kedvezményes villamosener-
gia-díjakat az egyetemes szolgáltatók az üzletszabályza-
tukban is kötelesek feltüntetni.

17. §

Az egyetemes szolgáltató részére egyébként fizetendõ
díj, amely a kedvezmény meghatározásának alapját ké-
pezi,

a) abban az esetben, ha a VET 63. § (1) bekezdése alap-
ján az egyetemes szolgáltató a kedvezményre jogosult
hálózathasználati és villamosenergia-vásárlási szerzõdé-
seit megbízottként vagy bizományosként összevontan
kezeli, akkor

1. az adott, kedvezményre jogosult fogyasztó ellátásá-
hoz tartozó, külön jogszabályban meghatározott
rendszerhasználati díjakat,

2. a VET 147. §-ában meghatározott pénzeszközöket,
3. az egyetemes szolgáltatás (a külön jogszabályban

meghatározott típusú termékcsomagok és árszabá-
sok alapján szolgáltatott villamos energia) díját

tartalmazza,
b) abban az esetben, ha a kedvezményre jogosult a há-

lózati engedélyessel külön hálózathasználati szerzõdést
kötött, akkor

1. a VET 147. §-ában meghatározott pénzeszközöket,
2. az egyetemes szolgáltatás (a külön jogszabályban

meghatározott típusú termékcsomagok és árszabá-
sok alapján szolgáltatott villamos energia) díját

tartalmazza.

A jogosultság megszûnése

18. §

Az átviteli rendszerirányító erre vonatkozó értesítése
alapján az egyetemes szolgáltató a jogosultság megszûné-
sét követõ naptári hónap elsõ napjától megszünteti a ked-
vezményes villamosenergia-elszámolás lehetõségét.

19. §

(1) A kedvezmény igénybevételére vonatkozó jogosult-
ság megszûnik, és ezt követõen a kedvezményt újra igé-
nyelni nem lehet, ha a jogosult

a) a felhasználási helyet másnak bármilyen jogcímen
átadja,

b) a kedvezményesen vásárolt villamos energiát
jövedelemszerzésre irányuló tevékenység céljára veszi
igénybe,

c) a megengedettnél több felhasználási helyen vásárol
kedvezményesen villamos energiát,

d) a kedvezmény igénybevétele érdekében hamis ada-
tokat közöl, vagy hamis nyilatkozatot tesz,

e) az egyetemes szolgáltató, illetve az elosztó üzletsza-
bályzatában meghatározott szerzõdésszegést követ el (ide
nem értve azt az esetet, ha a kedvezményre jogosult a villa-
mos energia díját késedelmesen fizette meg, ha a késede-
lem nem haladja meg a hatvan napot).

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a kedvezménnyel
visszaélõ jogosult köteles a visszaélés kezdõ idõpontjára
visszamenõleg az egyébként fizetendõ díj és a kedvezmé-
nyes díj különbözetét az egyetemes szolgáltató részére egy
összegben megfizetni. Az egyetemes szolgáltató az üzlet-
szabályzatában rendelkezhet az (1) bekezdésében megha-
tározott visszaélés esetére vonatkozó jogkövetkezmények
alkalmazásáról.

(3) Az (1) bekezdés szerinti esetben a kedvezményes
fogyasztáshoz kapcsolódó 37. § szerinti térítést a fogyasz-
tó által visszafizetett összegnek megfelelõ mértékben az
egyetemes szolgáltató visszafizeti a finanszírozó szerve-
zetnek.

20. §

A kedvezményre vonatkozó jogosultság megszünteté-
sérõl az egyetemes szolgáltató jegyzõkönyvet vesz fel, és
azt az átviteli rendszerirányítónak, valamint a korábbi
jogosultnak megküldi. Az átviteli rendszerirányító a jogo-
sultság megszüntetésérõl értesíti a kapcsolattartásra kije-
lölt szervezetet.

A jogosultság igazolása, értesítések, nyilvántartás

21. §

A kedvezmény igénybevételéhez kapcsolódóan a villa-
mosenergia-fogyasztóval a kapcsolattartásra kijelölt szer-
vezet tartja a szükséges közvetlen kapcsolatot. A kapcso-
lattartásra kijelölt szervezet

a) villamosenergia-ipari munkavállaló esetén a mun-
káltató,

b) villamosenergia-ipari nyugdíjas és villamosenergia-
ipari özvegy esetén az illetékes egyetemes szolgáltató.
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22. §

(1) A kedvezményt igénybe venni kívánó lakossági fo-
gyasztó (igénylõ) ezen szándékáról igénylõlap kitöltésével
és megküldésével nyilatkozik. Az igénylõlapot e rendelet
3. számú melléklete tartalmazza.

(2) Az igénylõlapon a lakossági fogyasztó hozzájárul
személyes adatainak az átviteli rendszerirányító részére
történõ átadásához és az átviteli rendszerirányító általi ke-
zeléséhez. Az e rendelet végrehajtása során és érdekében
megkapott személyes adatokat az átviteli rendszerirányító
csak az e rendeletben meghatározott célok érdekében
használhatja fel és adhatja tovább a VET 151. § (4) bekez-
désében meghatározott kivételekkel.

(3) Az igénylõlapot, valamint az annak kitöltésére vo-
natkozó tájékoztatót minden egyetemes szolgáltató az
állandó ügyfélszolgálati irodában és az ügyfélszolgálati
fiókirodában hozzáférhetõvé teszi, és honlapján elektroni-
kusan letölthetõ formátumban is közzéteszi. A munkálta-
tói listán szereplõ vállalkozás és szakszervezet a munka-
vállalók számára az igénylõlapot, valamint az annak kitöl-
tésére vonatkozó tájékoztatót nyomtatott és elektronikus
formátumban is hozzáférhetõvé teszi.

(4) Az igénylõlapot a kedvezményt igénybe venni kívá-
nó lakossági fogyasztó tölti ki és juttatja el a kapcsolattar-
tásra kijelölt szervezetnek írásban, vagy elektronikus for-
mában, ha ezt az illetékes egyetemes szolgáltató üzletsza-
bályzata lehetõvé teszi. Egy igénylõnek csak egy igénylõ-
lapot kell megküldenie.

(5) A kapcsolattartásra kijelölt szervezet ellenõrzi, hogy
az igénylõ minden szükséges adatot megadott-e az igény-
lõlapon. A kapcsolattartásra kijelölt szervezet ellenõrzi
továbbá azt is, hogy az igénylõ nem jelölt-e meg a 12. §
szerinti mennyiségeket meghaladó kedvezményesen véte-
lezni kívánt villamosenergia-mennyiséget.

(6) Ha hiánypótlás, illetve az igénylõlap módosítása
szükséges, a kapcsolattartásra kijelölt szervezet az igény-
lõlap kézhezvételét követõ 5 munkanapon belül tájékoz-
tatja errõl az igénylõt.

(7) Ha az igénylõ korábban e rendelet szerint nem része-
sült kedvezményben, vagy az igénylõ korábban e rendelet
szerint kedvezményben részesült, de a munkáltató szemé-
lyében változás következett be, illetve az igénylõ
7–10. §-ban meghatározott jogosultsági alapja megválto-
zott – kivéve, ha a kedvezményt igénybe vevõ villamos-
energia-ipari munkavállaló nyugdíjba vonult –, az igény-
lõlaphoz mellékelni kell a kedvezményre való jogosultság
igazolását is. A jogosultság igazolása

a) villamosenergia-ipari munkavállaló esetén a mun-
káltató,

b) a 9. § (2) bekezdésben meghatározott esetben a mun-
káltató (amelytõl az igénylõ nyugdíjba vonult),

c) a 10. § (2) bekezdésben meghatározott esetben az
elhunyt villamosenergia-ipari munkavállaló volt munkál-
tatója,

d) a 10. § (3) bekezdésben meghatározott esetben az
igénylõ
feladata. Az igazolást az e bekezdés szerinti b), c) és
d) esetekben az igénylõnek, az a) esetben a munkáltatónak
kell az igénylõlaphoz mellékelnie.

(8) A (7) bekezdés d) pontja esetében a nyilatkozatnak
ki kell terjednie a házastársi kapcsolatra, valamint az
igénylõ öregségi nyugdíjra való jogosulttá válásának idõ-
pontjára vonatkozó nyilatkozatra is.

(9) A jogosultságra vonatkozó igazolás meglétét a kap-
csolattartásra kijelölt szervezet ellenõrzi.

23. §

(1) A szükséges adatokat tartalmazó, kitöltött igénylõla-
pot a kapcsolattartásra kijelölt szervezet a kézhezvételt
követõ 5 munkanapon belül megküldi az átviteli rendszer-
irányító részére az átviteli rendszerirányító által megadott
elektronikus formátumban, és – ha az igénylõlap ilyen
módon rendelkezésre áll – írásos formában is.

(2) Az átviteli rendszerirányító az igénylõlapot elektro-
nikus formátumban – annak kézhezvételét követõ 3 mun-
kanapon belül – megküldi az igénylõlapon megjelölt ille-
tékes egyetemes szolgáltató(k) részére.

(3) Az illetékes egyetemes szolgáltató ellenõrzi az
igénylõlapon szereplõ, a 3. számú mellékletben külön
megjelölt adatok egyezõségét az igénylõ és az egyetemes
szolgáltató közötti villamosenergia-vásárlási szerzõdés
tartalmával.

(4) Az illetékes egyetemes szolgáltató az igénylõlap
kézhezvételét követõ 5 munkanapon belül – az átviteli
rendszerirányító által megadott elektronikus formátum-
ban – értesíti az átviteli rendszerirányítót az esetleges elté-
résekrõl, illetve azok hiányáról.

(5) Ha az illetékes egyetemes szolgáltató az igénylõla-
pon szereplõ, a kedvezményes felhasználási helyre vonat-
kozó adatok és a villamosenergia-vásárlási szerzõdés tar-
talma között eltéréseket azonosít, és ezeket az igénylõla-
pon szereplõ adatok javításával a villamosenergia-vásár-
lási szerzõdés alapján egyértelmûen korrigálni tudja,
akkor az átviteli rendszerirányító részére megküldött érte-
sítésben a korrigált adatokat szerepelteti, azok külön ki-
emelésével.

(6) Ha az illetékes egyetemes szolgáltató az ellenõrzés
során nem korrigálható eltéréseket azonosít, az átviteli
rendszerirányító az illetékes egyetemes szolgáltató értesí-
tése alapján, az értesítés kézhezvételét követõ 5 munkana-
pon belül, visszaküldi az igénylõlapot elektronikus formá-
tumban az adott kérelmezõ kapcsolattartásra kijelölt szer-
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vezetének az illetékes egyetemes szolgáltató által megha-
tározott eltérések megjelölésével.

(7) Ha az igénylõlap módosítása szükséges, a kapcsolat-
tartásra kijelölt szervezet az igénylõlap kézhezvételét kö-
vetõ 4 munkanapon belül tájékoztatja errõl az igénylõt.

(8) Ha az illetékes egyetemes szolgáltató az ellenõrzés
során nem azonosít nem korrigálható eltéréseket, az átvi-
teli rendszerirányító az igénylõlapot feldolgozza, és az
igénylést nyilvántartásba veszi.

(9) Ha az igénylés nyilvántartásba vétele során az átvi-
teli rendszerirányító a kedvezmény igénybevételének
11–15. §-ban meghatározott feltételeihez képesti eltérést,
illetve az adatok közötti logikai ellentmondást azonosít, az
átviteli rendszerirányító az eltérések, ellentmondások
megjelölésével az illetékes egyetemes szolgáltató (4) be-
kezdés szerinti értesítésének kézhezvételétõl számított
5 munkanapon belül visszaküldi az igénylõlapot az adott
kérelmezõ esetén kapcsolattartásra kijelölt szervezetnek,
amely az eltérések, ellentmondások megjelölésével az
igénylõlap kézhezvételét követõ 4 munkanapon belül tájé-
koztatja az igénylõt az igénylõlap módosításának szüksé-
gességérõl.

(10) Ha az igénylés megfelelõ és nyilvántartásba vehe-
tõ, az átviteli rendszerirányító az illetékes egyetemes szol-
gáltató (4) bekezdés szerinti értesítésének kézhezvételétõl
számított 5 munkanapon belül a 4. számú melléklet szerinti
adatok közlésével elektronikus úton értesíti az illetékes
egyetemes szolgáltatót a kedvezményre vonatkozó jogo-
sultság fennállásáról és jellemzõirõl, valamint értesíti a
kedvezményre való jogosulttá válásról a kapcsolattartásra
kijelölt szervezetet is, ha az nem egyetemes szolgáltató.

(11) Az illetékes egyetemes szolgáltató ezt követõen
10 munkanapon belül értesíti a kedvezményre jogosultat
a jogosultság fennállásáról és jellemzõirõl külön kiemelve
az (5) bekezdés szerint korrigált eltéréseket. A kedvez-
ményre jogosult fogyasztó az értesítést követõ 20 munka-
napon belül észrevételt tehet az illetékes egyetemes szol-
gáltatónál, amelyet az egyetemes szolgáltató a kézhezvé-
teltõl számított 5 munkanapon belül továbbít az átviteli
rendszerirányító részére.

24. §

(1) Az igénylõlap kitöltésével, a jogosultság igazolásá-
val, az igénylés nyilvántartásba vételével, a kedvezmény
érvényesítésével, a jogosultság megszüntetésével vagy
felfüggesztésével kapcsolatos fogyasztói panaszok ügyé-
ben a fogyasztóvédelmi hatóság jár el a VET 57. §-ának
megfelelõen.

(2) Ha az igénylõlap ellenõrzésére, feldolgozására,
továbbküldésére, valamint az igénylõlaphoz és kedvez-
mény érvényesítéséhez kapcsolódó értesítésekre vonatko-
zó e rendelet szerinti határidõket a kapcsolattartásra kije-

lölt szervezet, az átviteli rendszerirányító, illetve az illeté-
kes egyetemes szolgáltató neki felróható okból nem tartja
be, köteles a fogyasztó kárát megtéríteni.

25. §

(1) A kedvezményt az illetékes egyetemes szolgáltató a
kedvezményre való jogosultságra vonatkozó, az átviteli
rendszerirányító általi értesítés kézhezvételét követõ nap-
tári hónap elsõ napjától érvényesíti a jogosult villamos-
energia-díjában a 46. § szerinti kivétellel.

(2) Ha az egyetemes szolgáltató a kedvezményt az
(1) bekezdésben meghatározott határidõtõl nem érvénye-
síti, köteles a fogyasztó ezzel kapcsolatban felmerült kárát
az üzletszabályzatában meghatározottak szerint megtérí-
teni.

26. §

2008. február 29-ét követõen a kedvezmény csak akkor
vehetõ igénybe, ha az igénylõlap alapján a kedvezményre
vonatkozó jogosultság nyilvántartásba vételérõl az átviteli
rendszerirányító a 23. § szerint értesítette az illetékes
egyetemes szolgáltatót.

27. §

(1) Az egyetemes szolgáltató csak azon villamosener-
gia-fogyasztó kedvezményes fogyasztása után jogosult a
37. § szerinti térítésre, amelynek jogosultságáról az átviteli
rendszerirányítótól a 23. § szerinti értesítést kapott.

(2) Az átviteli rendszerirányító a tudomására jutástól
számított 5 munkanapon belül értesíti az illetékes egyete-
mes szolgáltatót a kedvezményes fogyasztásra jogosult
fogyasztó vonatkozásában a térítésért felelõs szervezet
személyében történt változásról.

(3) Az egyetemes szolgáltató kérésére az átviteli rend-
szerirányító 5 munkanapon belül köteles tájékoztatást adni
arról, hogy a 37. § szerinti térítést adott jogosult esetén ki
fizeti meg.

28. §

Az egyetemes szolgáltató 2008. december 31-ét köve-
tõen minden naptári év 7–8. hetében köteles az átviteli
rendszerirányítótól tájékoztatást kérni, hogy az általa
e rendelet szerinti kedvezménnyel ellátott lakossági
fogyasztók jogosultak-e a kedvezmény igénybevételére.
Az átviteli rendszerirányító a kérelem kézhezvételét kö-
vetõ 10 munkanapon belül küldi meg a tájékoztatást az
egyetemes szolgáltató részére elektronikus formátumban.
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29. §

(1) A kedvezményt igénybe vevõ villamosenergia-ipari
munkavállaló nyugdíjba vonulása esetén a munkáltató az
errõl való tudomásszerzést követõ 5 munkanapon belül
írásban és az átviteli rendszerirányító által megadott elekt-
ronikus formátumban értesíti az átviteli rendszerirányítót,
és igazolja (a jogosultsági idõtartam pontos megjelölésé-
vel) a villamosenergia-ipari munkavállaló mint villamos-
energia-ipari nyugdíjas kedvezményre vonatkozó jogo-
sultságát.

(2) Az (1) bekezdés szerinti változásról az átviteli rend-
szerirányító az (1) bekezdés szerinti értesítés kézhezvéte-
lét követõ 5 munkanapon belül értesíti az illetékes egyete-
mes szolgáltatót.

30. §

A villamosenergia-ipari társaság a jogutód nélküli meg-
szûnésérõl, valamint a Gt. szerinti átalakulásáról az erre
vonatkozó társasági döntést követõen haladéktalanul érte-
síti az átviteli rendszerirányítót.

31. §

(1) Az igénylõlapon szereplõ adatokban bekövetkezõ
változásokról a kedvezményre jogosult az igénylõlap
ismételt kitöltésével (az igénylõlapon megjelölve, hogy
annak kitöltésére adatváltozás miatt került sor) és annak a
megküldésével értesíti a kapcsolattartásra kijelölt szerve-
zetet, amely az értesítés kézhezvételét követõ 5 munkana-
pon belül továbbküldi az értesítést az átviteli rendszerirá-
nyítónak. Az igénylõlap nem megfelelõ kitöltése esetén a
22–23. § szerinti eljárást kell követni.

(2) A kedvezmény igénybevételéhez kapcsolódó villa-
mosenergia-vásárlási szerzõdés megszûnésérõl az egyete-
mes szolgáltató a tudomására jutástól számított 5 munka-
napon belül – az átviteli rendszerirányító által megadott
elektronikus formátumban – értesíti az átviteli rendszerirá-
nyítót.

32. §

(1) A kedvezményre jogosultakra vonatkozóan az átvi-
teli rendszerirányító országosan egységes, egyedi adatokat
tartalmazó nyilvántartást alakít ki és kezel. Az átviteli
rendszerirányító ennek keretében köteles legalább azon
adatokat nyilvántartani, amelyek alapján ellenõrizhetõk az
e rendelet szerinti kedvezményes áron történõ villamos-
energia-vásárlás jellemzõi, különösen az egyes fogyasztók
jogosultsága, a kedvezményes villamosenergia-vásárlás
lehetséges és megvalósult mennyisége, a kedvezményes

villamosenergia-vásárlás értéke, a kapcsolódó térítés
összege, a térítés megfizetéséért felelõs szervezet.

(2) Az átviteli rendszerirányító az egyes jogosultakra
vonatkozó adatokat az adatkezelési cél megszûnését köve-
tõen haladéktalanul törli.

33. §

Az átviteli rendszerirányító jogosult ellenõrizni az
igénylõlapon szereplõ adatok valóságtartalmát, a
11–15. §-ban meghatározott feltételek betartását, valamint
a kedvezményre való jogosultság fennállását. Az ellenõr-
zés során kérheti a kedvezményre jogosulttól és a munkál-
tatótól a 22. § (7) bekezdés és a 44. § szerinti nyilatkozato-
kat, az igénylõlapon szereplõ adatokat igazoló dokumen-
tumok bemutatását.

34. §

Annak érdekében, hogy az egyetemes szolgáltató szá-
mára fizetendõ 17. § szerinti díj egyértelmûen megállapít-
ható legyen, az egyetemes szolgáltató tájékoztatja az átvi-
teli rendszerirányítót, hogy a kedvezményre jogosult
fogyasztó hálózathasználati és villamosenergia-vásárlási
szerzõdéseit megbízottként vagy bizományosként össze-
vontan kezeli-e, valamint, hogy a jogosult fogyasztó ese-
tén mekkora az egyetemes szolgáltató kedvezmény nélküli
(egyébként fizetendõ) díja.

Tájékoztatás

35. §

Az e rendelet elõírásaira, végrehajtására, a kedvezmény
igénybevételére vonatkozóan a lakossági fogyasztó az ille-
tékes egyetemes szolgáltatótól, ha ilyen nincsen, akkor
bármely egyetemes szolgáltatótól – a villamosenergia-ipa-
ri munkavállaló a munkáltatótól is – tájékoztatást kérhet.

A kedvezmény finanszírozása

36. §

(1) A kedvezményt igénybe vevõ fogyasztó villamos-
energia-fogyasztását az illetékes egyetemes szolgáltató a
16. §-ban meghatározott kedvezményes díjon számolja el
a 12. §-ban meghatározott mennyiségi korlátot meg nem
haladó fogyasztásra.

(2) A fogyasztó részére kiállított számlán az illetékes
egyetemes szolgáltató a 16. §-ban meghatározott kedvez-
ményes díjat szerepelteti.
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37. §

Az egyetemes szolgáltató részére egyébként fizetendõ
díj és a kedvezményes díj közötti különbözetet az egyete-
mes szolgáltató részére

a) ha a kedvezményre jogosult villamosenergia-ipari
munkavállaló – kivéve a munkáltatói listán szereplõ szak-
szervezetek alkalmazottait –, a villamosenergia-ipari mun-
kavállalót foglalkoztató, munkáltatói listán szereplõ mun-
káltató téríti meg,

b) ha a kedvezményre jogosult a 10. § (2) bekezdésben
meghatározott villamosenergia-ipari özvegy, az elhunyt
volt munkáltatója téríti meg,

c) egyéb jogosultak esetén az átviteli rendszerirányító
a VET 147. § (1) bekezdés b) pontja szerint beszedett
pénzeszközökbõl téríti meg.

38. §

A Magyar Energia Hivatal az átviteli rendszerirányító,
az elosztó hálózati engedélyes és az egyetemes szolgáltató
esetén a kedvezmény 37. § szerinti térítéséhez, valamint
az e rendelet végrehajtásához kapcsolódó minden felme-
rülõ indokolt egyszeri és folyamatos költséget – külön jog-
szabályban meghatározott módon – az indokolt mûködési
költségek és tõkeköltségek között figyelembe veszi.

39. §

Az egyetemes szolgáltató a munkáltatói listán szereplõ
munkáltatók – kivéve a szakszervezetek – és az egyéb
érintett egyetemes szolgáltatók a közöttük megkötésre
kerülõ szerzõdésben rendezik a kedvezmény 37. § szerinti
térítésére vonatkozó részletszabályokat.

40. §

A 37. § szerinti térítésre az egyetemes szolgáltató által
a nyújtott kedvezmény összegének megfelelõ mértékben,
havi rendszerességgel kiállított, az általános forgalmi adó-
ról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa
törvény) szerinti számlának nem minõsülõ számviteli
bizonylat (a továbbiakban: számviteli bizonylat) alapján
kerülhet sor. A kedvezmény elszámolásához kapcsolódó
részletszabályokat az 5. számú melléklet tartalmazza.

41. §

(1) Ha a finanszírozó az egyetemes szolgáltató által
megfelelõen kiállított és nem kifogásolt számviteli
bizonylatot a fizetés esedékességét követõen nem egyenlí-
ti ki, az érintett felek (az egyetemes szolgáltató, a fizetésre

kötelezett munkáltató, valamint a helyi, illetve ágazati
szakszervezet) elõzetes egyeztetési eljáráson vesznek
részt.

(2) Ha a finanszírozó az egyetemes szolgáltató által
megfelelõen kiállított és nem kifogásolt számviteli bi-
zonylatot a fizetés esedékességét követõ három hónapon
belül nem egyenlíti ki, és az (1) bekezdés szerinti egyezte-
tési eljárás a fizetés esedékességét követõ harmadik hónap
végéig nem vezet eredményre, a számviteli bizonylat kése-
delmi kamatokkal növelt összegének megfizetéséig az
egyetemes szolgáltató jogosult a finanszírozó munkaválla-
lóinak a kedvezmény érvényesítését felfüggeszteni. Ha
a finanszírozó ezt követõen a követelés késedelmi kama-
tokkal növelt összegét az egyetemes szolgáltatónak meg-
fizeti, az egyetemes szolgáltató a finanszírozó munkavál-
lalói részére a kedvezményt a felfüggesztés idõtartamára
vonatkozóan visszamenõlegesen érvényesíti.

(3) A kedvezmény felfüggesztésérõl az egyetemes szol-
gáltató haladéktalanul értesíti az átviteli rendszerirányítót.

Átmeneti rendelkezések

42. §

Az e rendelet kihirdetésekor „C” díjszabással villamos
energiát vételezõ lakossági fogyasztót, valamint a „C” díj-
szabással történõ villamosenergia-vételezést az e rendelet
kihirdetése és 2007. december 31. között megkezdõ
fogyasztót az õt ellátó egyetemes szolgáltató 2008. január
5-ig írásban tájékoztatja a „C” díjszabás 2008. január 1-jé-
tõl történõ megszûnésérõl és e rendelet hatálybalépésérõl
az igénylõlap, valamint az annak kitöltésére vonatkozó
felhívás és tájékoztató megküldésével.

43. §

(1) Ha igénybe kívánja venni a kedvezményt, minden
2007. december 31-én „C” díjszabással villamos energiát
vételezõ fogyasztónak ki kell töltenie az igénylõlapot, és
2008. január 15-ig meg kell azt küldenie a kapcsolattartás-
ra kijelölt szervezetnek. A 2008. március 3-ig terjedõ idõ-
szakban az igénylõlap kitöltésére, megküldésére és elbírá-
lására a 22–23. §-ban meghatározottak az alábbi eltérések-
kel alkalmazandók.

(2) A 2008. január 15-ig beérkezett igénylõlapot a kap-
csolattartásra kijelölt szervezet a 22. § (5) bekezdés szerint
ellenõrzi. A formailag megfelelõen kitöltött igénylõlapot a
kapcsolattartásra kijelölt szervezet 2008. január 31-ig
küldi meg az átviteli rendszerirányítónak elektronikus for-
mátumban. Ha hiánypótlás, illetve az igénylõlap módosí-
tása szükséges, a kapcsolattartásra kijelölt szervezet 2008.
január 31-ig tájékoztatja errõl az igénylõt. A módosított,
illetve kiegészített igénylõlapot az igénylõnek 2008. feb-
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ruár 11-ig kell eljuttatnia a kapcsolattartásra kijelölt szer-
vezet részére, amelyet – ha az igénylõlap a 22. § (5) bekez-
dés szerinti ellenõrzés alapján megfelelõen kitöltött –
a kapcsolattartásra kijelölt szervezet 2008. február 15-ig
küld meg az átviteli rendszerirányítónak.

(3) Az átviteli rendszerirányító a 2008. január 31-ig kéz-
hez vett igénylõlapot 2008. február 8-ig, a 2008. február
15-ig kézhez vett igénylõlapot 2008. február 19-ig küldi
meg elektronikus formátumban az igénylõlapon megjelölt
illetékes egyetemes szolgáltató(k) részére.

(4) Az illetékes egyetemes szolgáltató a 23. § (3) bekez-
dés szerinti ellenõrzést követõen az igénylõlap 2008. feb-
ruár 8-ig történõ kézhezvétele esetén 2008. február 15-ig,
az igénylõlap 2008. február 19-ig történõ kézhezvétele
esetén 2008. február 25-ig értesíti az átviteli rendszerirá-
nyítót az esetleges eltérésekrõl, illetve azok hiányáról.

(5) Ha az illetékes egyetemes szolgáltató nem azonosí-
tott nem korrigálható eltérést és az igénylés nyilvántartás-
ba vétele során az átviteli rendszerirányító sem azonosított
a kedvezmény igénybevételének 11–15. §-ban meghatáro-
zott feltételeihez képesti eltérést, illetve az adatok közötti
logikai ellentmondást, akkor az átviteli rendszerirányító
az illetékes egyetemes szolgáltató (4) bekezdés szerinti
értesítésének 2008. február 15-ig történõ kézhezvétele
esetén 2008. február 22-ig, az értesítés 2008. február 25-ig
történõ kézhezvétele esetén 2008. február 28-ig elektroni-
kus úton értesíti az illetékes egyetemes szolgáltatót a ked-
vezményre vonatkozó jogosultság fennállásáról és jellem-
zõirõl a 4. számú melléklet szerinti adatok közlésével.

(6) Az igénylõlapnak a kapcsolattartásra kijelölt szerve-
zet általi továbbküldésére és elbírálására a 22–23. §-ban
meghatározott határidõk szempontjából – függetlenül a
beérkezés tényleges dátumától – 2008. március 3-at kell
figyelembe venni az igénylõ által a kapcsolattartásra kije-
lölt szervezet részére 2008. március 3-ig eljuttatott igény-
lõlapnak a kapcsolattartásra kijelölt szervezet általi átvé-
teli idõpontjaként, ha az alábbi feltételek bármelyike telje-
sül:

a) az igénylõ az (1) és (2) bekezdésben meghatározott
határidõket nem tartja be,

b) a (2) bekezdés szerint módosított, illetve kiegészí-
tett, a kapcsolattartásra kijelölt szervezet részére 2008.
február 11-ig eljuttatott igénylõlap a 22. § (5) bekezdés
szerinti ellenõrzés alapján nincsen megfelelõen kitöltve,

c) a 23. § (3) bekezdés szerinti ellenõrzés alapján az
igénylõlap nem korrigálható eltérést tartalmaz, és a javított
igénylõlapot az igénylõ 2008. március 3-ig ismételten el-
juttatja a kapcsolattartásra kijelölt szervezetnek,

d) a 23. § (6) bekezdés szerint az igénylés nyilvántar-
tásba vétele során az átviteli rendszerirányító a kedvez-
mény igénybevételének 11–15. §-ban meghatározott felté-
teleihez képesti eltérést, illetve az adatok közötti logikai
ellentmondást azonosít, és a javított igénylõlapot az
igénylõ 2008. március 3-ig ismételten eljuttatja a kapcso-
lattartásra kijelölt szervezetnek.

44. §

(1) A 22. § (7) bekezdés szerinti jogosultság igazolása:

a) a 9. § (2) bekezdésben meghatározott esetben – ha
a villamosenergia-ipari munkavállaló munkavállalóként
nem vette igénybe a kedvezményt – a munkáltató (amely-
tõl az igénylõ nyugdíjba vonult), – ha a munkáltató jog-
utód nélkül megszûnt – az igénylõ nyilatkozatával tör-
ténik,

b) a 10. § (3) bekezdésben meghatározott esetben, ha a
villamosenergia-ipari nyugdíjas nem vette igénybe a ked-
vezményt

1. az elhunyt jogosultságára vonatkozóan az elhunyt
volt munkáltatója nyilatkozik,

2. és, ha az elhunyt volt munkáltatója jogutód nélkül
megszûnt, az igazolás az elhunyt túlélõ házastársá-
nak nyilatkozatával történik.

Igazolásként továbbá benyújtandó az igénylõnek a há-
zastársi kapcsolatra vonatkozó nyilatkozata, valamint az
igénylõ öregségi nyugdíjra való jogosulttá válásának idõ-
pontjára vonatkozó nyilatkozata is,

c) a 10. § (3) bekezdésében meghatározott esetben, ha
a villamosenergia-ipari nyugdíjas az elhalálozás idõpont-
jában „C” díjszabással vételezett, az igénylõ a „C” díjsza-
bással történõ vételezést a (2) bekezdés szerint köteles iga-
zolni, továbbá köteles benyújtani az elhalálozás idõpont-
jára vonatkozó igazolást, valamint a házastársi kapcsolatra
vonatkozó nyilatkozatát, továbbá az igénylõ öregségi
nyugdíjra való jogosulttá válásának idõpontjára vonat-
kozó nyilatkozatát is.

(2) A 2007. június 21-én „C” díjszabással villamos
energiát vételezõ villamosenergia-ipari nyugdíjasnak és
villamosenergia-ipari özvegynek az igénylõlaphoz a jogo-
sultság igazolásaként az erre vonatkozó nyilatkozatot,
valamint az alábbiakat kell mellékelnie:

a) a 2007. június 21-ét is tartalmazó idõszakra vonat-
kozóan kiállított („C” díjszabást tartalmazó) villamosener-
gia-számla másolatát, vagy

b) azon közüzemi szolgáltató (vagy annak jogutódja)
a 2007. június 21-én „C” díjszabással történõ vételezésre
vonatkozó igazolását, amelytõl az igénylõ 2007. június
21-én „C” díjszabással villamos energiát vételezett.

45. §

(1) A 2007. december 31-én „C” díjszabással villamos
energiát vételezõ fogyasztó e rendelet hatálybalépésétõl
2008. február 29-ig a jelen rendelet feltételei szerinti ked-
vezménnyel vásárolhat villamos energiát.
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(2) A fogyasztó azon felhasználási helyei, amelyeken
2007. december 31-én „C” díjszabással vételezett villamos
energiát, a fizetendõ villamosenergia-ár vonatkozásában
2008. február 29-ig e rendelet szerinti elsõ kedvezményes
fogyasztási helynek minõsülnek.

(3) Ha a fogyasztó a megküldött igénylõlapon a (2) be-
kezdés szerinti felhasználási helyektõl eltérõ kedvezmé-
nyes felhasználási helyeket határoz meg, illetve meghatá-
rozza, hogy a (2) bekezdés szerinti felhasználási helyek
közül melyik minõsül e rendelet szerinti elsõ és második
kedvezményes felhasználási helynek, a fogyasztó és az
illetékes egyetemes szolgáltató a kedvezményes villamos-
energia-díj és a kedvezményt nem tartalmazó, egyébként
fizetendõ villamosenergia-díj alapján a Vhr. 1. számú mel-
léklet 7. §-a és 9. §-a szerint – a 2008. február 29-ét köve-
tõen nem kedvezményes felhasználási helynek, illetve
nem elsõ kedvezményes felhasználási helynek minõsülõ
(2) bekezdés szerinti felhasználási helyek tekintetében –
2008. február 29-re elszámolnak egymással.

(4) Az egyetemes szolgáltató a (3) bekezdés szerinti
esetben 2008. március 11-ig értesíti az átviteli rendszerirá-
nyítót a fogyasztó által 2008. január és február hónapban
az egyes felhasználási helyeken fogyasztott villamos ener-
gia mennyiségérõl a (2) bekezdés szerinti felhasználási
helyek külön megjelölésével.

(5) A kedvezményes felhasználási helyek (3) bekezdés
szerinti meghatározása nem minõsül a kedvezményes fel-
használási hely 13. § szerinti megváltoztatásának.

46. §

(1) Ha a 2007. december 31-én „C” díjszabással villa-
mos energiát vételezõ fogyasztó

a) a 43. §, illetve a 22. § szerint nem küldi meg a kitöl-
tött igénylõlapot a kijelölt kapcsolattartó szervezet részé-
re, vagy

b) az átviteli rendszerirányító a kedvezményre való
jogosultságról 2008. február 29-ig nem értesíti az illetékes
egyetemes szolgáltatót (különösen, ha a fogyasztó e rende-
let szerint nem jogosult kedvezményes villamosenergia-
vételezésre vagy az igénylõ túl késõn küldte meg az igény-
lõlapot),
akkor a fogyasztónak 2008. januárra és februárra vonat-
kozóan kedvezményt nem tartalmazó villamosenergia-árat
kell fizetnie az egyetemes szolgáltató részére.

47. §

Az egyetemes szolgáltató elsõ alkalommal 2008. április
14. és 25. között, második alkalommal 2008. szeptember
15. és szeptember 26. között köteles az átviteli rendszerirá-

nyító állásfoglalását kérni, hogy az általa e rendelet sze-
rinti kedvezménnyel ellátott lakossági fogyasztók jogosul-
tak-e a kedvezmény igénybevételére. Az átviteli rendszer-
irányító a kérelem kézhezvételét követõ 10 munkanapon
belül küldi meg állásfoglalását az egyetemes szolgáltató
részére elektronikus formátumban.

48. §

Az 5. számú melléklet szerinti elszámolás keretében az
egyetemes szolgáltató 2008. januárra és februárra vonat-
kozóan egy (összevont) számviteli bizonylatot állít ki és
küld meg a finanszírozóknak.

Záró rendelkezések

49. §

Ez a rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba.

Dr. Kákosy Csaba s. k.,
gazdasági és közlekedési miniszter

1. számú melléklet
a 116/2007. (XII. 29.) GKM rendelethez

A kedvezmény mértéke

A kedvezményes villamosenergia-díj az elsõ kedvez-
ményes felhasználási helyen az éves villamosenergia-
fogyasztástól függõen a jogosult számára villamos ener-
giát értékesítõ egyetemes szolgáltató részére egyébként fi-
zetendõ díjnak az alábbiakban meghatározott százaléka.

Kategória Kedvezményes fogyasztás mértéke
Csökkentett villamosenergia-díj
az egyetemes szolgáltató részére

egyébként fizetendõ díj százalékában*

I. 0 kWh-tól 6 000 kWh-ig 37 %

II. 6 000 kWh-tól
9 000 kWh-ig

40 %

III. 9 000 kWh-tól
12 000 kWh-ig

50 %

IV. 12 000 kWh-tól
15 000 kWh-ig

60 %

* A kedvezményes villamosenergia-díj növekménye a fogyasztástöbb-
letre vonatkozik, tehát például az elsõ kedvezményes felhasználási helyen
8000 kWh éves kedvezményes fogyasztás esetén 6000 kWh az egyetemes
szolgáltató részére egyébként fizetendõ díj 37 %-án, 2000 kWh az egyetemes
szolgáltató részére egyébként fizetendõ díj 40 %-án vételezhetõ.

A második kedvezményes felhasználási helyen a jogosult az egyetemes
szolgáltató részére egyébként fizetendõ díj 60 %-ának megfelelõ csökkentett
díjon vásárolhat villamos energiát.
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2. számú melléklet a 116/2007. (XII. 29.) GKM rendelethez

Munkáltatói lista

Név Cím

1. AES Borsodi Energetikai Kft. 3701 Kazincbarcika, Ipari út 7.

2. AES Tisza Erõmû Kft. 3580 Tiszaújváros, Verebély L. u. 2.

3. Árpád Energia Kft. 1054 Budapest, Szabadság tér 7.

4. Atel Energia Kft. 1054 Budapest, Szabadság tér 7.

5. Bakonyi Erõmû Zrt. 8401 Ajka, Gyártelep

6. Bánhida Erõmû Kft. 2800 Tatabánya, Környei út 38.

7. BDK Budapesti Dísz és Közvilágítási Kft. 1203 Budapest, Csepeli átjáró 1–3.

8. Budapesti Energiakereskedõ Kft. 1043 Budapest, Dugonics u. 11.

9. Budapesti Erõmû Zrt. 1117 Budapest, Budafoki út 52.

10. CEZ Magyarország Villamosenergiaipari Keres-
kedelmi Kft.

1053 Budapest, Károlyi M. u. 12.

11. DÉL-ÁSZ AUTÓ Kft. 6724 Szeged, Kossuth L. sgt. 89.

12. Délmagyarországi Áramszolgáltató Zrt. (DÉMÁSZ) 6720 Szeged, Klauzál tér 9.

13. DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. 6720 Szeged, Klauzál tér 1.

14. DÉMÁSZ Partner Hálózatüzemeltetõ és
Szolgáltató Kft.

6724 Szeged, Kossuth L. sgt. 64–66.

15. DÉMÁSZ Primavill Hálózatszerelõ Ipari Kft. 6724 Szeged, Pulcz u. 42.

16. D-Energia Kereskedelmi Kft. 6724 Szeged, Kossuth L. sgt. 64–66.

17. Dorog Esztergom Erõmû Kft. 2510 Dorog, Esztergomi út 17.

18. DOTENERGO Energetikai és Épületgépészeti Zrt. 6000 Kecskemét, Hegedûs köz. 28.

19. Dunamenti Erõmû Zrt. 2440 Százhalombatta, Erõmû u. 2.

20. E.ON Dél-dunántúli Áramszolgáltató Zrt. 7626 Pécs, Rákóczi út 73/b.

21. E.ON Energiakereskedõ Kft. 1051 Budapest, Roosevelt tér 7–8.

22. E.ON Energiaszolgáltató Kft. 1051 Budapest, Roosevelt tér 7–8.

23. E.ON Energiatermelõ Kft. 4030 Debrecen, Mikepércsi u. 1.

24. E.ON Észak-dunántúli Áramszolgáltató Zrt. 9027 Gyõr, Kandó K. u. 11–13.

25. E.ON EÜT Erõmûüzemelõ és Szolgáltató Kft. 4030 Debrecen, Mikepércsi út 1.

26. E.ON Hálózati Szolgáltató Kft. 7636 Pécs, Malomvölgyi u. 2.

27. E.ON Hungária Energetikai Zrt. 1051 Budapest, Roosevelt tér 7–8.

28. E.ON Tiszántúli Áramszolgáltató Zrt. 4024 Debrecen, Kossuth u. 41.

29. E.ON Ügyfélszolgálati Kft. 1051 Budapest, Roosevelt tér 7–8.

30. EFT Budapest Zrt. 1051 Sas u. 10–12.

31. ELMÛ Hálózati Kft. 1132 Budapest, Váci út 72–74.

32. ELMÛ Nyrt. 1132 Budapest, Váci út 72–74.

33. ELMÛ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Kft. 1132 Budapest, Váci út 72–74.

34. ELMÛ-ÉMÁSZ Ügyfélszolgálati Kft. 1132 Budapest, Váci út 72–74.

35. ÉMÁSZ Hálózati Kft. 1132 Budapest, Váci út 72–74.

36. ÉMÁSZ Nyrt. 3525 Miskolc Dózsa Gy. út 13.

37. Energo Holding Kft. 6000 Kecskemét, Hegedûs köz 26.

38. ENERGO-HOLDING Energetikai, Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft.

6000 Kecskemét, Hegedûs köz 28.

39. Energo-Merkur Kft. 1239 Budapest, Grassalkovich u. 255.

40. Entrade Hungary Kft. 1054 Budapest, Szabadság tér 7.
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Név Cím

41. ERBE Energetikai Kft. 1117 Budapest, Budafoki út 95.

42. Fûzfõi Erõmû Energiatermelõ Kft. 8184 Fûzfõgyártelep, Belterület 1498/133 Hrsz.

43. GTER Gázturbinás Erõmûveket Üzemeltetõ és
Karbantartó Kft.

1011 Budapest, Vám u. 5–7.

44. HEBÜ Hõszolgáltató és Energetikai Berendezéseket
Üzemeltetõ Kft.

6724 Szeged, Damjanich u. 21.

45. Hernádvíz Vizerõmû Kft. 3579 Kesznyéten, Vízerõmû telep 013/1 Hrsz.

46. Jank Magyarország Vízerõmû Kft. 9983 Alsószölnök, Fõ u. 126/b.

47. Komlói Fûtõerõmû Zrt. 7300 Komló, Bem J. u. 24.

48. Magyar Áramszolgáltató Kft. 1132 Budapest, Váci út 72–74.

49. Magyar Villamos Mûvek Zrt. 1011 Budapest, Vám u. 5–7.

50. Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszer-
irányító Zrt. (MAVIR)

1014 Budapest, Petermann bíró u. 5–7.

51. Mátrai Erõmû Zrt 3272 Visonta Erõmû u. 11.

52. MIFÜ Kft. 3531 Miskolc, Tatár út 29/b.

53. Mosonmagyaróvári Energiatermelõ Kft. 9200 Mosonmagyaróvár, Alkotmány u. 13.

54. MVM Észak-Buda Projekt Kft. 1011 Budapest, Iskola u. 13.

55. MVM Kontó Zrt. 7030 Paks, Gagarin u. 1.

56. MVM Partner Zrt. 1011 Budapest, Vám u. 5–7.

57. MVM Villamosenergia Kereskedelmi Zrt. 1011 Budapest, Vám u. 5–7.

58. MVMI Informatika Zrt. 7031 Paks, Pf. 110

59. Neutron Gépészeti és Építõipari Kft. 7030 Paks, Szabó Erzsébet u. 16/4

60. NYKCE Nyíregyházi Kombinált Ciklusú Erõmû Kft. 4400 Nyíregyháza, Bethlen G. u. 92.

61. Országos Villamostávvezeték Zrt. 1158 Budapest, Körvasút sor 105.

62. Paksi Atomerõmû Zrt 7031 Paks, Pf. 71. Hrsz 8803/10

63. Pannon Hõerõmû Zrt 7630 Pécs, Edison u. 1.

64. Pannonpower Holding Zrt. 1117 Budapest, Budafoki út 91–93.

65. Pannontrading Energetikai és Általános Keres-
kedelmi Kft.

7630 Pécs, Edison u. 1.

66. SIEMENS Erõmûtechnika Kft. 1158 Budapest, Késmárk u. 24–28.

67. Székesfehérvári Fûtõerõmû Kft. 8000 Székesfehérvár, Királysor u. 1/b.

68. Szombathelyi Erõmû Zrt. 9700 Szombathely, Március 15 tér 5. A. ép.

69. Szombathelyi Vízerõmû Kft. 9756 Ikervár, Vízerõtelep

70. Tatabánya Erõmû Kft. 2800 Tatabánya Vájár köz 2.

71. Tiszavíz Vízerõmû Energetikai Kft. 4450 Tiszalök, Vízerõmû

72. Vértesi Erõmû Zrt. 2841 Oroszlány Pf. 23.

73. VILLKESZ Kft. 1138 Budapest, Révész u. 18.

74. ZSG Hungaria Kft. 5300 Karcag, Madarasi u. 54.

75. Bánya és Energiaipari Dolgozók Szakszervezte 1068 Budapest, Városligeti fasor 46–48.

76. Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti
Szövetsége

1011 Budapest, Fõ u. 34–36.
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3. számú melléklet a 116/2007. (XII. 29.) GKM rendelethez
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( )

IGÉNYL LAP 

a villamosenergia-ipari munkavállalók és nyugdíjasok, illetve özvegyeik  
kedvezményes árú villamosenergia-vételezéséhez 

Kérjük, hogy a helyes kitöltés érdekében olvassa el a mellékelt tájékoztatót! 
Az igényl lapon „*”-gal megjelölt adatok villamosenergia-vásárlási szerz dés tartalmával való összhangját az 
illetékes egyetemes szolgáltató ellen rzi.

Az igénybejelentés típusa: 

Új igény Módosítás Megszüntetés
Új igény és módosítás esetén valamennyi kért adatot, a megszüntetés esetén az igényl  személyes adatait és a 
kedvezményes vételezés megszüntetésével kapcsolatosan kért adatokat kell feltüntetni az igényl lapon! 

1. Az igényl  személyes adatai 
Családi és utónév*: 
Születési név*: 
Anyja születési neve*: 
Születési hely, id *: , év  hó  nap 
Lakcím*: 

Telefonszám (amennyiben van):
E-mail cím (amennyiben van):

2. A jogosultságra vonatkozó adatok 
A jogosultság alapja: 
(Kérjük, csak egy 
jogosultsági kategóriát 
jelöljön meg!) 

1. Munkavállaló  
(nem szakszervezeti alkalmazott) 

3. Munkavállaló özvegye 
(nem szakszervezeti alkalmazott 
özvegye)

5. Szakszervezeti alkalmazott 

7. Szakszervezeti alkalmazott 
özvegye 

2. Nyugdíjas  
(nem nyugdíjazott szakszervezeti alkalmazott) 

4. Nyugdíjas özvegye 
(nem nyugdíjazott szakszervezeti alkalmazott 
özvegye)

6. Nyugdíjazott szakszervezeti 
alkalmazott 

8. Nyugdíjazott szakszervezeti 
alkalmazott özvegye 

Amennyiben Ön munkavállalóként, illetve szakszervezeti alkalmazottként kívánja igénybe venni a kedvezményt, 
kérjük, adja meg az alábbi adatokat! 

A jelenlegi munkáltató/szakszervezet 
megnevezése: 
A munkáltató/szakszervezet székhelye: 

Amennyiben Ön nyugdíjasként kívánja igénybe venni a kedvezményt, kérjük, adja meg az alábbi adatokat! 

Nyugdíjas törzsszáma:  

Az utolsó munkáltató megnevezése: 
Az utolsó munkáltató székhelye: 

Amennyiben Ön özvegyként kívánja igénybe venni a kedvezményt, kérjük, adja meg az alábbi adatokat! 

Az elhunyt házastárs 
családi és utóneve: 
Az elhunyt születési neve: 
Az elhunyt anyjának 
születési neve: 
Az elhunyt születési helye, 
ideje: 

, év  hó  nap 

Az elhalálozás id pontja: év  hó  nap 
Halotti anyakönyvi kivonat száma: 
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Az elhunyt utolsó munkáltatójának megnevezése: 
Az elhunyt utolsó munkáltatójának székhelye: 

Az elhunyttal kötött házasságra vonatkozó 
házassági anyakönyvi kivonat száma: 

Az Ön (igényl ) öregségi nyugdíjra való 
jogosultságának várható kezdete: 

év  hó  nap 

3. A kedvezményes villamosenergia-vételezésre vonatkozó adatok 
Hány felhasználási helyen kíván kedvezményesen villamos energiát vételezni?  

Egy 
(Csak az els  számú kedvezményes 

felhasználási helyen) 
Kett

A kedvezményesen vételezhet  villamos energia mennyisége évente a két felhasználási helyen összesen 
legfeljebb 15 000 kWh, amelyb l a második fogyasztási helyen évente legfeljebb 2500 kWh vehet  igénybe. A 
kedvezményes villamosenergia-fogyasztás az egyetemes szolgáltató, illetve az elosztó által leolvasott aktuális 
mér állástól, ennek hiányában a kedvezmény igénybevételének kezdetére becsült mér állástól számítva kerül 
elszámolásra (a becslés az igényl  által az alábbi táblázatban feltüntetett mér állás, illetve az igényl  havi 
átlagos villamosenergia-fogyasztása alapján történik). 

I. Els  kedvezményes felhasználási hely 

Címe*:
A kedvezményes felhasználási hely azonosítója*: 

A használat jogcíme: 
(az igényl  és/vagy a 
házastárs kizárólagos, illetve 
közös fennálló joga)

tulajdon 

haszonélvezet 

bérlet 

albérlet 

társbérlet

A fogyasztásmér (k) száma*: 
Jelenlegi mér állás*:

A tárgyévben kedvezményesen vételezni kívánt 
villamosenergia-mennyiség: 

kWh/naptári év 

Az egyetemes szolgáltató megnevezése*: 
Székhelye*: 
Az igényl  egyetemes szolgáltató szerinti 
vev kódja/ügyfélszáma/partnerszáma*: 
Szerz désszám*: 

II. Második kedvezményes felhasználási hely 

Címe*:
A kedvezményes felhasználási hely azonosítója*: 

A használat jogcíme: 
(az igényl  és/vagy a 
házastárs kizárólagos, illetve 
közös fennálló joga)

tulajdon 

haszonélvezet 

bérlet 

albérlet 

társbérlet

A fogyasztásmér (k) száma*: 
Jelenlegi mér állás*:

A tárgyévben kedvezményesen vételezni kívánt 
villamosenergia-mennyiség: 

kWh/naptári év 

Az egyetemes szolgáltató megnevezése*: 
Székhelye*: 
Az igényl  egyetemes szolgáltató szerinti 
vev kódja/ügyfélszáma/partnerszáma*: 
Szerz désszám*: 



1. szám GAZDASÁGI KÖZLÖNY 77

4. A kedvezményes vételezés megszüntetéséhez kapcsolódó adatok 
Kérjük, töltse ki az alábbi táblázatokat amennyiben Ön  

meg kívánja változtatni a kedvezményes felhasználási helyeket (erre évente egyszer, szeptember 15. és 
november 15. között van lehet sége, a kedvezmény feltételét jelent  jogcím változása miatti módosítás nem 
min sül ilyen változtatásnak)  
meg kívánja szüntetni az adott kedvezményes felhasználási hely(ek)en a kedvezmény igénybevételét, vagy 
a kedvezményes felhasználási hely(ek)en a kedvezmény feltételét jelent  jogviszony (a használat jogcíme) 
megsz nése miatt megszünteti az adott felhasználási hely(ek)en történ  kedvezményes vételezést! 

I. Kedvezményes vételezés megszüntetése az els  kedvezményes felhasználási helyen 

A kedvezményes vételezés megszüntetésének oka: 

A kedvezményes 
felhasználási helyek 
megváltoztatása 
(évente egyszer lehetséges)

A kedvezmény 
igénybevételének 
megszüntetése 

A kedvezményes felhasználási 
helyek megváltoztatása a 
kedvezmény feltételét jelent
használati jogcím megsz nése miatt

A kedvezményes felhasználási hely címe*: 
A kedvezményes felhasználási hely azonosítója*: 

A fogyasztásmér (k) száma*:    
Jelenlegi mér állás*:    

Az egyetemes szolgáltató megnevezése*: 
Székhelye*: 
Az igényl  egyetemes szolgáltató szerinti 
vev kódja/ügyfélszáma/partnerszáma*: 
Szerz désszám*: 

II. Kedvezményes vételezés megszüntetése a második kedvezményes felhasználási helyen 

A kedvezményes vételezés megszüntetésének oka: 

A kedvezményes 
felhasználási helyek 
megváltoztatása 
(évente egyszer lehetséges)

A kedvezmény 
igénybevételének 
megszüntetése 

A kedvezményes felhasználási 
helyek megváltoztatása a 
kedvezmény feltételét jelent
használati jogcím megsz nése miatt

A kedvezményes felhasználási hely címe*: 
A kedvezményes felhasználási hely azonosítója*: 

A fogyasztásmér (k) száma*:    
Jelenlegi mér állás*:    

Az egyetemes szolgáltató megnevezése*: 
Székhelye*: 
Az igényl  egyetemes szolgáltató szerinti 
vev kódja/ügyfélszáma/partnerszáma*: 
Szerz désszám*: 

5. Nyilatkozat 
Jelen igényl lap aláírásával hozzájárulok az igényl lapon megadott személyes adataimnak a MAVIR Magyar 
Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító ZRt. mint átviteli rendszerirányító részére történ  átadásához és 
az átviteli rendszerirányító általi kezeléséhez. Tudomásul veszem, hogy személyes adataimat az átviteli 
rendszerirányító csak a 116/2007. (XII. 29.) GKM rendeletben meghatározott célok érdekében használhatja fel. 

Büntet jogi felel sségem tudatában kijelentem, hogy szénjárandóságban nem részesülök és a 116/2007. 
(XII. 29.) GKM rendelet szerint kedvezményesen vételezett villamos energiát saját célra kívánom igénybe venni, 
jövedelemszerzésre irányuló tevékenységhez azt nem használom. Továbbá kijelentem, hogy a kérelemben 
feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek és a kedvezményt a 116/2007. (XII. 29.) GKM rendeletben meg-
határozott feltételekkel veszem igénybe. Tudomásul veszem, hogy az átviteli rendszerirányító MAVIR ZRt. az 
igényl lapon feltüntetett adatokat, illetve a jogosultság feltételeinek fennállását ellen rizheti és t lem ezek 
alátámasztását kérheti, az erre szolgáló igazolásokat köteles vagyok a MAVIR ZRt. részére az erre vonatkozó 
felszólítás kézhezvételét követ  30 napon belül megküldeni. 

Tudomásul veszem, hogy az igényl lapon feltüntetett adataim megváltozásáról köteles vagyok 15 napon belül új 
igényl lap megküldésével értesíteni a tájékoztató szerinti kapcsolattartásra kijelölt szervezetet.  

Dátum: 20...  …………….. hó …… nap 

………………………………………………………………………. 

                       igényl  aláírása 
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Kérjük, hogy az igényl lap 2. pontjában megjelölt jogosultsági kategória alapján az 
alábbiaknak megfelel en mellékelje a jogosultságra vonatkozó kitöltött igazolást! 

Kitöltött igazolást az alábbi esetekben kell mellékelni: 

– az igényl  a 116/2007. (XII. 29.) GKM rendelet szerinti kedvezményt korábban nem vette igénybe, 

– az igényl  a 116/2007. (XII. 29.) GKM rendelet szerinti kedvezményt korábban igénybe vette, illetve jelenleg is 
igénybe veszi, de a kedvezményre vonatkozó jogosultsági alapja (az igényl lap 2. pontjában megjelölt 
jogosultsági kategória, vagy az elhunyt házastárs személye) megváltozott (kivéve ha a kedvezményt igénybe 
vev  munkavállaló, illetve szakszervezeti alkalmazott nyugdíjba vonult), 

– az igényl  a 116/2007. (XII. 29.) GKM rendelet szerint kedvezményt korábban igénybe vette, illetve jelenleg is 
igénybe veszi, de a munkáltató személyében változás következett be. 

Ha Ön 1-es jogosultsági kategóriába tartozó munkavállaló vagy 5-ös jogosultsági kategóriába tartozó
szakszervezeti alkalmazott, igényl lapjához az 1. számú igazolást kell kitöltve mellékelnie. 

Ha Ön 2-es jogosultsági kategóriába tartozó nyugdíjas vagy 6-os jogosultsági kategóriába tartozó
nyugdíjazott szakszervezeti alkalmazott és 

o 2007. június 21-én nyugdíjasként az 58/2002. (XII. 29.) GKM rendelet szerinti villamosenergia-ipari („C”) 
díjszabással vételezett villamos energiát, igényl lapjához a 2. számú igazolást kell kitöltve mellékelnie, 

o 2007. június 21-én nyugdíjasként nem vételezett az 58/2002. (XII. 29.) GKM rendelet szerinti 
villamosenergia-ipari („C”) díjszabással villamos energiát, és mint munkavállaló, vagy mint nyugdíjas 
nem vette igénybe a 116/2007. (XII. 29.) GKM rendelet szerinti kedvezményt, igényl lapjához a 
3. számú igazolást kell kitöltve mellékelnie. 

Ha Ön 3-as jogosultsági kategóriába tartozó munkavállalói özvegy vagy 7-es jogosultsági kategóriába 
tartozó szakszervezeti alkalmazotti özvegy és

o 2007. június 21-én munkavállaló özvegyeként az 58/2002. (XII. 29.) GKM rendelet szerinti 
villamosenergia-ipari („C”) díjszabással vételezett villamos energiát, igényl lapjához a 2. számú 
igazolást kell kitöltve mellékelnie, 

o 2007. június 21-én munkavállaló özvegyeként nem vételezett az 58/2002. (XII. 29.) GKM rendelet 
szerinti villamosenergia-ipari („C”) díjszabással villamos energiát, igényl lapjához a 4. számú igazolás
kell kitöltve mellékelnie. 

Ha Ön 4-es jogosultsági kategóriába tartozó nyugdíjas özvegye vagy 8-as jogosultsági kategóriába 
tartozó nyugdíjazott szakszervezeti alkalmazott özvegye és

o 2007. június 21-én nyugdíjas özvegyeként az 58/2002. (XII. 29.) GKM rendelet szerinti villamosenergia-
ipari („C”) díjszabással vételezett villamos energiát, igényl lapjához a 2. számú igazolást kell kitöltve 
mellékelnie, 

o 2007. június 21-én nyugdíjas özvegyeként nem vételezett az 58/2002. (XII. 29.) GKM rendelet szerinti 
villamosenergia-ipari („C”) díjszabással villamos energiát, valamint 

az elhunyt nyugdíjas házastárs igénybe vette a 116/2007. (XII. 29.) GKM rendelet szerinti 
kedvezményt, igényl lapjához az 5. számú igazolást kell kitöltve mellékelnie, 

az elhunyt nyugdíjas házastárs nem vette igénybe a 116/2007. (XII. 29.) GKM rendelet szerinti 
kedvezményt, igényl lapjához a 6. számú igazolást kell mellékelve kitöltenie, 

az elhunyt nyugdíjas házastárs elhalálozásakor az 58/2002. (XII. 29.) GKM rendelet szerinti 
villamosenergia-ipari („C”) díjszabással vételezett villamos energiát, igényl lapjához a 7. számú 
igazolást kell kitöltve mellékelnie (ebben az esetben a jogosultság a 6. számú igazolás kitöltésével 
is igazolható). 

Az igazolás szövegében „/” jellel elválasztott, d lt bet vel szedett lehet ségek közül, kérjük, aláhúzással 
jelezze a megfelel t! 

Kérjük, az alábbi táblázatban jelölje meg, hogy hányas számú igazolást mellékelte az igényl laphoz! 

1. számú igazolás 4. számú igazolás 7. számú igazolás 

2. számú igazolás 5. számú igazolás 

3. számú igazolás 6. számú igazolás
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Igazolás
villamosenergia-ipari/ szakszervezeti munkavállaló jogosultságáról 

Az igazolás kiállítója: ………………………………………………………….. 

Igazolom, hogy ……………..………… (név) (születési hely, id : ………………….., anyja születési neve: 
…………………………..…, lakcím: ……………………………………………) teljes vagy részmunkaid ben történ
foglalkoztatásra irányuló munkaviszonya társaságunkkal/szakszervezetünkkel fennáll és legalább három hónapos 
folyamatos, a 116/2007. (XII. 29.) GKM rendelet szerinti villamosenergia-ipari munkaviszonnyal rendelkezik. 

A fennálló teljes vagy részmunkaid s munkaviszony alapján, annak megsz néséig villamosenergia-ipari 
munkavállalóként/szakszervezeti alkalmazottként jogosult a 116/2007. (XII. 29.) GKM rendelet szerinti 
kedvezményes villamosenergia-vételezésre. 

Dátum: 20...  …………….. hó …… nap 

       …………………………………………… 
            igazoló (cégszer ) aláírása 

Igazolás
2007. június 21-én az 58/2002. (XII. 29.) GKM rendelet szerinti villamosenergia-ipari („C”) díjszabással villamos 

energiát vételez  villamosenergia-ipari nyugdíjas/ özvegy jogosultságáról 

Alulírott, …………………………… (az igényl  neve) (születési hely, id : …………………………….., anyja 
születési neve: ……………………………., lakcím: ……………………………………………..) mint igényl
kijelentem, hogy 2007. június 21-én mint villamosenergia-ipari nyugdíjas/ özvegy az 58/2002. (XII. 29.) GKM 
rendelet szerinti villamosenergia-ipari („C”) díjszabással vételeztem villamos energiát. 

Dátum: 20...  …………….. hó …… nap 
             …………………………………………… 
                  igényl  aláírása 

(A villamosenergia-ipari („C”) díjszabás igénybevételének számlamásolattal 
történ  igazolása esetén töltend  ki!) 

A fenti igazoláshoz mellékelem a 2007. június 21-ét is tartalmazó id szakra vonatkozóan kiállított 
villamosenergia-számla másolatát. 

A mellékelt számlához kapcsolódó adatok az alábbiak: 

A fogyasztási hely címe: 
Fogyasztási hely azonosítója: 
A fogyasztásmér  száma: 
A közüzemi szolgáltató megnevezése: 

Dátum: 20...  …………….. hó …… nap 
             …………………………………………… 
                  igényl  aláírása 

(A villamosenergia-ipari („C”) díjszabás igénybevételének volt közüzemi szolgáltató, illetve jogutódja által 
történ  igazolása esetén töltend  ki!) 

Az igazolás kiállítója: ………………………………………………………….. 

Igazolom, hogy az igényl  2007. június 21-én az 58/2002. (XII. 29.) GKM rendelet szerinti villamosenergia-ipari 
(„C”) díjszabással vételezett villamos energiát. 

A kedvezményes fogyasztási hely adatai az alábbiak: 

A fogyasztási hely címe: 
Fogyasztási hely azonosítója: 
A fogyasztásmér  száma: 

Dátum: 20...  …………….. hó …… nap 
              …………………………………………… 
         igazoló (cégszer ) aláírása 

1. számú igazolás 

2. számú igazolás 
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Igazolás
2007. június 21-én villamosenergia-ipari nyugdíjasként az 58/2002. (XII. 29.) GKM rendelet szerinti 

villamosenergia-ipari („C”) díjszabással villamos energiát nem vételez  és munkavállalóként, vagy nyugdíjasként 
a 116/2007. (XII. 29.) GKM rendelet szerinti kedvezményt igénybe nem vev  villamosenergia-ipari nyugdíjas 

jogosultságáról   

(A volt munkáltató, vagy jogutódjának m ködése esetén töltend  ki!)

Az igazolás kiállítója: ………………………………………………………….. 

Igazolom, hogy társaságunktól/szakszervezetünkt l, illetve annak jogel djét l (a(z): 
……………………………………………….. (jogel d megnevezése) -tól/t l) nyugdíjba vonult 
……………………………………… (név) (születési hely, id : …………………………………, anyja születési neve: 
…………………………………………, lakcím: ………………………………………………..) nyugdíjazásának id -
pontjában ……………………… (nyugdíjazás dátuma: év, hó, nap)-án/én ……………………… (munkaviszony 
tartama: év, hónap) a 116/2007. (XII. 29.) GKM rendelet szerinti villamosenergia-ipari munkaviszonnyal rendelkezett. 

A fenti munkaviszony id tartama alapján villamosenergia-ipari nyugdíjasként/nyugdíjazott szakszervezeti 
alkalmazottként jogosult a 116/2007. (XII. 29.) GKM rendelet szerinti kedvezményes villamosenergia-vételezésre. 
A jogosultság id tartama a nyugdíjazás id pontjától számított  ………………………… (év, hónap) / id ben nem 
korlátozott.

Dátum: 20...  …………….. hó …… nap 

       …………………………………………… 
          igazoló (cégszer ) aláírása 

(A volt munkáltató jogutód nélküli megsz nése esetén töltend  ki!)

Alulírott, …………………………… (az igényl  neve) (születési hely, id : …………………………….., anyja 
születési neve: ……………………………., lakcím: ……………………………………………..) mint igényl
kijelentem, hogy a ……………………………………………………….……… (cégnév/szakszervezet neve, 
székhelye)-tól/t l vonultam nyugdíjba és összesen ……………………………. (év, hónap) a 116/2007. (XII. 29.) 
GKM rendelet szerinti villamosenergia-ipari munkaviszonnyal rendelkezem, nyugdíjazásom id pontja 
………………… (év, hónap, nap). 

A fenti munkaviszony id tartama alapján villamosenergia-ipari nyugdíjasként/nyugdíjazott szakszervezeti 
alkalmazottként jogosult vagyok a 116/2007. (XII. 29.) GKM rendelet szerinti kedvezményes villamosenergia-
vételezésre, jogosultságom id tartama a nyugdíjazás id pontjától számított ………………………… (év, hónap) / 
id ben nem korlátozott.

Dátum: 20...  …………….. hó …… nap 
       …………………………………………… 
               igényl  aláírása 

Igazolás
2007. június 21-én villamosenergia-ipari munkavállaló/ szakszervezeti alkalmazott  özvegyeként az 58/2002. 

(XII. 29.) GKM rendelet szerinti villamosenergia-ipari („C”) díjszabással villamos energiát nem vételez  özvegy 
jogosultságáról  

Az igazolás kiállítója: ………………………………………………………….. 

Igazolom, hogy elhunyt munkavállalónk, illetve jogel dünk, (a(z) ………………………….…………………………. 
(jogel d megnevezése)) elhunyt munkavállalója ……………………………………… (név) (születési hely, id :
…………………………………, anyja születési neve: …………………………………………) elhalálozásának 
id pontjában ………………… (év, hónap, nap) legalább három hónapos folyamatos, a 116/2007. (XII. 29.) GKM 
rendelet szerinti villamosenergia-ipari munkaviszonnyal rendelkezett, illetve munkavállalóként jogosult volt az 
58/2002. (XII. 29.) GKM rendelet szerinti villamosenergia-ipari („C”) díjszabással történ  vételezésre.  

Az elhunyt munkavállaló házastársa …………………………… (az igényl  neve) (születési hely, id :
…………………………….., anyja születési neve: ……………………………., lakcím: 
……………………………………………..) villamosenergia-ipari özvegyként jogosult a 116/2007. (XII. 29.) GKM 
rendelet szerinti kedvezményes villamosenergia-vételezésre.  

A jogosultság id tartama az elhalálozás id pontjától számított öt év. 

Dátum: 20...  …………….. hó …… nap 
                         …………………………………………… 
        igazoló (cégszer ) aláírása 

3. számú igazolás 

4. számú igazolás 
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Igazolás
a 116/2007. (XII. 29.) GKM rendelet szerinti kedvezményben részesült, elhunyt villamosenergia-ipari 

nyugdíjas/nyugdíjazott szakszervezeti alkalmazott özvegyének jogosultságáról 

Alulírott, …………………………… (az igényl  neve) (születési hely, id : …………………………….., anyja 
születési neve ……………………………., lakcím: ……………………………………………..) mint igényl
kijelentem, hogy ………………………………………-nak/nek (név) (születési hely, id :
…………………………………, anyja születési neve: …………………………………………) elhalálozásáig 
házastársa voltam. 

Dátum: 20...  …………….. hó …… nap 
              ……………………………………………... 
                  igényl  aláírása 

Igazolás
2007. június 21-én nyugdíjas özvegyeként az 58/2002. (XII. 29.) GKM rendelet szerinti villamosenergia-ipari („C”) 
díjszabással villamos energiát nem vételez  és a 116/2007. (XII. 29.) GKM rendelet szerinti kedvezményt igénybe 

nem vev villamosenergia-ipari nyugdíjas/nyugdíjazott szakszervezeti alkalmazott özvegyének jogosultságáról  

(A volt munkáltató, vagy jogutódjának m ködése esetén töltend  ki!)

Az igazolás kiállítója: ………………………………………………………….. 

Igazolom, hogy  ……………………………………… (név) (születési hely, id : …………………………………, anyja 
születési neve: …………………………………………), társaságunktól/szakszervezetünkt l, illetve annak 
jogel djét l (a(z): ……………………………………………….. (jogel d megnevezése) -tól/t l) vonult nyugdíjba és 
elhalálozásának id pontját (………………… (év, hónap, nap)) megel z en legalább három hónapos folyamatos, 
a 116/2007. (XII. 29.) GKM rendelet szerinti villamosenergia-ipari munkaviszonnyal rendelkezett.  

Dátum: 20...  …………….. hó …… nap 
                         …………………………………………… 
        igazoló (cégszer ) aláírása 

Alulírott, …………………………… (az igényl  neve) (születési hely, id : …………………………….., anyja 
születési neve: ……………………………., lakcím: ……………………………………………..) mint igényl
kijelentem, hogy ………………………………………-nak/nek (név) (születési hely, id :
…………………………………, anyja születési neve: …………………………………………) elhalálozásáig 
házastársa voltam. 

Dátum: 20...  …………….. hó …… nap 
              ……………………………………………... 
                  igényl  aláírása 

(A volt munkáltató jogutód nélküli megsz nése esetén töltend  ki!)

Alulírott,  …………………………… (az igényl  neve) (születési hely, id : …………………………….., anyja 
születési neve: ……………………………., lakcím: ……………………………………………..) mint igényl
kijelentem, hogy ……………………………………… (név) (születési hely, id : …………………………………, anyja 
születési neve: …………………………………………) elhalálozását megel z en a …………………………… 
(cégnév/szakszervezet neve, székhely)-tól/t l vonult nyugdíjba és elhalálozásának id pontját, ………………… 
(év, hónap, nap)-t megel z en legalább három hónapos folyamatos, a 116/2007. (XII. 29.) GKM rendelet szerinti 
villamosenergia-ipari munkaviszonnyal rendelkezett.  

Továbbá kijelentem, hogy a fent megnevezett………………………………………-nak/nek elhalálozásáig 
házastársa voltam. 

Dátum: 20...  …………….. hó …… nap 
            …………………………………………… 
                  igényl  aláírása 

5. számú igazolás 

6. számú igazolás 
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Igazolás
elhunyt, elhalálozásakor az 58/2002. (XII. 29.) GKM rendelet szerinti villamosenergia-ipari („C”) díjszabással 

villamos energiát vételez  nyugdíjas özvegyének jogosultságáról 

Alulírott, …………………………… (az igényl  neve) (születési hely, id : …………………………….., anyja 
születési neve ……………………………., lakcím: ……………………………………………..) mint igényl
kijelentem, hogy  …………………………… (az elhunyt nyugdíjas neve) (születési hely, id :
…………………………….., anyja születési neve: …………………………….) elhalálozásának id pontjában 
(………………………. (év, hó, nap)) mint villamosenergia-ipari nyugdíjas/nyugdíjazott szakszervezeti alkalmazott
az 58/2002. (XII. 29.) GKM rendelet szerinti villamosenergia-ipari („C”) díjszabással vételezett villamos energiát. 

Továbbá kijelentem, hogy a fent megnevezett ………………………………………-nak/nek (név) elhalálozásáig 
házastársa voltam. 

Dátum: 20...  …………….. hó …… nap 
             …………………………………………… 
                  igényl  aláírása 

(A villamosenergia-ipari („C”) díjszabás igénybevételének számlamásolattal 
történ  igazolása esetén töltend  ki!) 

Igazolásomhoz mellékelem fenti elhunyt házastársam elhalálozásának id pontját is tartalmazó id szakra 
vonatkozóan kiállított villamosenergia-számla másolatát. 

A mellékelt számlához kapcsolódó adatok az alábbiak: 

A fogyasztási hely címe: 
Fogyasztási hely azonosítója: 
A fogyasztásmér  száma: 
A közüzemi szolgáltató megnevezése: 

Dátum: 20...  …………….. hó …… nap 
             …………………………………………… 
                  igényl  aláírása 

(A villamosenergia-ipari („C”) díjszabás igénybevételének volt közüzemi szolgáltató, illetve jogutódja által 
történ  igazolása esetén töltend  ki!) 

Az igazolás kiállítója: ………………………………………………………….. 

Igazolom, hogy a fent megnevezett elhunyt ……………………….. (név) elhalálozásának id pontjában
(………………………. (év, hó, nap)) az 58/2002. (XII. 29.) GKM rendelet szerinti villamosenergia-ipari („C”) 
díjszabással vételezett villamos energiát. 

A kedvezményes fogyasztási hely adatai az alábbiak: 

A fogyasztási hely címe: 
Fogyasztási hely azonosítója: 
A fogyasztásmér  száma: 

Dátum: 20...  …………….. hó …… nap 
              …………………………………………… 
         igazoló (cégszer ) aláírása 

7. számú igazolás 



4. számú melléklet a 116/2007. (XII. 29.) GKM rendelethez

A kedvezményes villamosenergia-vételezésre jogosultakról szóló értesítés adatai

A jogosultságra vonatkozó értesítés nyilvántartási száma

A jogosult fogyasztó
családi és utóneve
születési neve
anyja születési neve
születési helye, ideje
lakcíme
a jogosult fogyasztó egyetemes szolgáltató szerinti vevõkódja/ügyfélszáma/partnerszáma

A jogosultság alapja
A jogosultság kezdetének idõpontja
A jogosultság megszûnésének idõpontja (amennyiben ismert)

A 116/2007. (XII. 29.) GKM rendelet 37. §-a szerinti finanszírozó neve
A finanszírozó székhelye

A kedvezményes felhasználási hely(ek) címe
A kedvezményes felhasználási hely(ek) azonosítója
A fogyasztásmérõ(k) száma (kedvezményes felhasználási helyenként)
A kedvezményesen vételezhetõ villamosenergia-mennyiség adott naptári évben (kedvezményes felhasználási

helyenként)

Dátum

5. számú melléklet a 116/2007. (XII. 29.) GKM rendelethez

A kedvezmény elszámolására vonatkozó részletszabályok

1. A 37. § szerinti térítésre az egyetemes szolgáltató által a nyújtott kedvezmény összegének megfelelõ mértékben,
havi rendszerességgel kiállított, az Áfa törvény szerint számlának nem minõsülõ számviteli bizonylat alapján kerülhet
sor. Az egyetemes szolgáltató havonta egy számviteli bizonylatot állít ki és nyújt be a finanszírozónak. Az egyetemes
szolgáltató a térítésre vonatkozó számviteli bizonylatot a tárgyhót követõ hónap 20. napjáig küldheti meg a finanszírozó-
nak. A számviteli bizonylat mellékleteként az egyetemes szolgáltató a 6. számú melléklet szerinti kimutatást is megküldi
a finanszírozónak.

2. Az egyetemes szolgáltató az általa foglalkoztatott és vele villamosenergia-vásárlási szerzõdést kötött villamos-
energia-ipari munkavállaló kedvezményes villamosenergia-fogyasztásának térítéséhez kapcsolódóan nem állít ki szám-
viteli bizonylatot. A kapcsolódó, 37. § szerint meghatározott térítési igényt külön nyilvántartja. A térítési igény mértéké-
rõl és a kapcsolódó fogyasztási adatokról az egyetemes szolgáltató havonta tájékoztatja az átviteli rendszerirányítót.

3. Az egyetemes szolgáltató köteles együttmûködni az átviteli rendszerirányítóval a tárgyhónapra vonatkozó hiteles
mennyiségi adatok elõállítása és átadása érdekében. Az egyetemes szolgáltató az általa ellátott kedvezményre jogosult
fogyasztónak felhasználási helyenként értékesített villamos energia mennyiségére vonatkozó, a felhasználási hely méré-
sére szolgáló fogyasztásmérõ-berendezés elosztó általi leolvasásából származó vagy az adatrögzítéssel nyert egyedi ada-
tokat megküldi – az átviteli rendszerirányító által megadott elektronikus formátumban – az átviteli rendszerirányítónak
az azok kézhezvételétõl számított 5 munkanapon belül.

4. Az egyetemes szolgáltató a finanszírozó részére a számviteli bizonylatot úgy állítja ki és küldi meg, hogy azt a kö-
telezett az esedékesség idõpontját legalább 8 munkanappal megelõzõen kézhez vehesse. A fizetés esedékessége a szám-
viteli bizonylat átvételétõl számított 8 munkanap.
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5. Az egyetemes szolgáltató által kiállított számviteli bizonylatra vonatkozó kifogást annak kézhezvételétõl számított
4 munkanapon belül lehet az egyetemes szolgáltatóval közölni. A kifogás közlése esetén a nem vitatott részek esedékes-
sége nem változik.

6. Ha a munkáltató a részére megküldött számviteli bizonylat tartalmát kifogásolja, erre vonatkozóan az ok megjelö-
lésével írásos értesítést küld az egyetemes szolgáltatónak és az átviteli rendszerirányítónak.

7. Ha az egyetemes szolgáltató és a kedvezményre jogosult fogyasztó közötti, a Vhr. 1. számú melléklet 7. §-a és
9. §-a szerinti, továbbá a kedvezmény igénybevételének megszûnéséhez kapcsolódó elszámolás eredményeként az egye-
temes szolgáltató által bizonylatolt és a ténylegesen fogyasztott villamosenergia-mennyiség között eltérés mutatkozik,
akkor ezt az eltérést az egyetemes szolgáltató által az 1. pont szerint kiállított, a Vhr. 1. számú melléklet 7. §-a és 9. §-a
szerinti elszámolás idõpontjára vonatkozó tárgyhavi számviteli bizonylatban kell elszámolni, az eltérés bemutatásával.

8. Az egyetemes szolgáltatónak a neki felróható okból jogosulatlanul elszámolt összeget a Ptk. 301/A. § (2) bekezdé-
se szerinti kamattal növelt összegben a finanszírozók javára vissza kell fizetnie.

9. A kedvezményt igénybevevõ fogyasztó egyetemes szolgáltatásra vonatkozó elszámolási idõszaka januártól de-
cemberig tart. Minden naptári év végén az egyetemes szolgáltató tömbelszámolást végez.

10. A tömbelszámolás szerint az 1. számú mellékletben meghatározott kategóriák mint tömbök szerinti villamosener-
gia-díjak kerülnek elszámolásra. A fogyasztó havi számlájában a tömbök alapján az elszámolás idõarányosan történik az
egész éves fogyasztásra vonatkozóan. Az év végi elszámoló számlában a havi számlákban elszámolt fogyasztás és az
éves fogyasztás különbözete szerepel.

11. A tömbelszámolás alapját a felhasználási hely mérésére szolgáló fogyasztásmérõ-berendezés leolvasásával, adat-
rögzítéssel, illetve az egyetemes szolgáltató kezdeményezésére történt felhasználói adatközléssel, ennek hiányában a
felhasználás idõarányos megosztásával megállapított mérõállás képezi. Az év végi tömbelszámolást azon a fogyasztási
helyen kell elvégezni, ahol a decemberi fogyasztási idõszak elszámolása történik. Ennek megvalósítása érdekében az
illetékes egyetemes szolgáltatónak minden szükséges fogyasztási adatot meg kell kapnia ahhoz, hogy az éves tömbelszá-
molást el tudja végezni, Ha is, ha év közben a fogyasztó egyetemes szolgáltatót vált. Szolgáltatóváltás esetén a szükséges
adatokat az új egyetemes szolgáltató részére – az illetékes egyetemes szolgáltatók által biztosított adatok alapján – az át-
viteli rendszerirányító küldi meg.

12. A fogyasztó által fizetendõ kedvezményes díj összegét a felhasználási helyen igényelt villamos energia mennyi-
ségének figyelembevételével a kedvezmény igénybevételének év közbeni megkezdése, illetve megszûnése esetén naptá-
ri éven belül idõarányosan kell elszámolni. Az elszámolást napra arányosítva kell alkalmazni.

6. számú melléklet a 116/2007. (XII. 29.) GKM rendelethez

Kimutatás a 116/2007. (XII. 29.) GKM rendelet szerinti kedvezmény térítésérõl

Az egyetemes szolgáltató megnevezése:
Az egyetemes szolgáltató székhelye:
Az egyetemes szolgáltató adószáma:
Az egyetemes szolgáltató bankszámlaszáma:

Az ügyintézõ neve és elérhetõségei:
Térítési igény sorszáma:
Az adatszolgáltatás idõszaka (tárgyidõszak):
A táblázat valamennyi, az adott egyetemes szolgáltatótól kedvezményesen vételezõ fogyasztó vonatkozásában össze-

sítve, valamint a számviteli bizonylat címzettjétõl függõen az alábbi jogosulti csoportok vonatkozásában külön-külön
töltendõ ki:

– a munkáltatók általi térítés esetén a villamosenergia-ipari munkavállalók, valamint a villamosenergia-ipari özve-
gyek 116/2007. (XII. 29.) GKM rendelet 37. § a) és b) pontja szerinti csoportjára vonatkozóan,
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– az átviteli rendszerirányító általi térítés esetén a szakszervezeti alkalmazottak, a villamosenergia-ipari nyugdíjasok,
valamint a villamosenergia-ipari özvegyek 116/2007. (XII. 29.) GKM rendelet 37. § c) pontja szerinti csoportjára vonat-
kozóan.

A táblázat tárgyidõszaki adatokat tartalmaz!

Elsõ kedvezményes felhasználási hely

Második kedvezményes
felhasználási hely

Összesen

A kedvezményes villamosenergia-fo-
gyasztás mértékére, illetve a kedvez-
ményes díjra vonatkozó, a 116/2007.
(XII. 29.) GKM rendelet 1. számú
melléklete szerinti kategória

I. II. III. IV.

Kedvezményesen villamos energiát
vételezõ felhasználási helyek

(db)

Kedvezményes áron értékesített villa-
mos energia mennyisége*

(MWh)

A kedvezményes áron értékesített vil-
lamos energia kedvezmény nélküli át-
lagára

ÁFA nélkül (Ft/kWh)

ÁFÁ-val (Ft/kWh)

A kedvezményes áron értékesített vil-
lamos energia értékesítésébõl szárma-
zó árbevétel kedvezmény nélküli
átlagáron számítva

ÁFA nélkül (Ft)

ÁFÁ-val (Ft)

A kedvezményes áron történõ értéke-
sítésbõl származó árbevétel

ÁFA nélkül (Ft)

ÁFÁ-val (Ft)

Egyetemes szolgáltató térítési igénye
ÁFA nélkül

(Ft)

ÁFÁ-val (Ft)

* A halmozódás kiküszöbölése érdekében az adott elsõ kedvezményes felhasználási hely teljes villamosenergia-fogyasztása egy kategórián belül kerül
elszámolásra.

Dátum: ........ év .............. hónap ..... nap

....................................................................
egyetemes szolgáltató (cégszerû aláírás)
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Elszámoló táblázat

Év végén, illetve a 116/2007. (XII. 29.) GKM rendelet 5. számú melléklete szerinti évközbeni elszámoláskor töltendõ ki.

A táblázat a ...... év ...... hó ... naptól ... év ...hó ...napig terjedõ idõszak adatait tartalmazza!

Elsõ kedvezményes felhasználási hely

Második kedvezményes felhasználási hely Összesen

A kedvezményes villamosenergia-fo-
gyasztás mértékére, illetve a kedvez-
ményes díjra vonatkozó, a 116/2007.
(XII. 29.) GKM rendelet 1. számú
melléklete szerinti kategória

I. II. III. IV.

Kedvezményes áron
értékesített villamos
energia mennyisége*

Elszámolt (MWh)

Tényleges (MWh)

Kedvezményes áron
értékesített villamos
energia értékesítésébõl
származó árbevétel a
kedvezmény nélküli
átlagáron számolva

El-
szá-
molt

ÁFA
nél-
kül

(Ft)

ÁFÁ-
val

(Ft)

Tény-
leges

ÁFA
nél-
kül

(Ft)

ÁFÁ-
val

(Ft)

A kedvezményes árú
fogyasztásból származó
árbevétel

El-
szá-
molt

ÁFA
nél-
kül

(Ft)

ÁFÁ-
val

(Ft)

Tény-
leges

ÁFA
nél-
kül

(Ft)

ÁFÁ-
val

(Ft)

Egyetemes szolgáltató
térítési igénye

El-
szá-
molt

ÁFA
nél-
kül

(Ft)

ÁFÁ-
val

(Ft)

Tény-
leges

ÁFA
nél-
kül

(Ft)

ÁFÁ-
val

(Ft)

A tényleges térítési igény és az idõszak
során az egyetemes szolgáltató részére
megfizetett térítés különbözete

ÁFA nélkül

(Ft)

ÁFÁ-val (Ft)

* A halmozódás kiküszöbölése érdekében az adott elsõ kedvezményes felhasználási hely teljes villamosenergia-fogyasztása egy kategórián belül kerül el-
számolásra.
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A gazdasági és közlekedési miniszter
117/2007. (XII. 29.) GKM

rendelete
a közcélú villamos hálózatra csatlakozás pénzügyi

és mûszaki feltételeirõl

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. tör-
vény 170. § (2) bekezdés 11. és 17. pontjában kapott felha-
talmazás alapján, a gazdasági és közlekedési miniszter fel-
adat- és hatáskörérõl szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. ren-
delet 1. § g) pontjában meghatározott feladatkörömben
eljárva a következõket rendelem el:

A rendelet hatálya

1. §

(1) E rendelet állapítja meg
a) a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. tör-

vény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.)
2. melléklete szerint igénybejelentést benyújtó leendõ
rendszerhasználó – aki az igény benyújtásakor közcélú há-
lózati csatlakozással nem rendelkezik – közcélú hálózatra
való csatlakozása esetén igényelt villamos teljesítmény,
illetve

b) a közcélú hálózaton a rendszerhasználó által – a már
rendelkezésre álló teljesítményen felül – villamos energia
betáplálásra vagy vételezésre igényelt többletteljesítmény
biztosításáért a rendszerhasználó által a hálózati engedé-
lyes részére csatlakozási pontonként fizetendõ csatlako-
zási díj mértékét és alkalmazási feltételeit.

(2) A továbbiakban e rendelet alkalmazásában az (1) be-
kezdés a) és b) pont szerinti igénybejelentést benyújtó
együttesen: „csatlakozó rendszerhasználó”.

(3) A hálózati engedélyes közcélú hálózatára betápláló
erõmûvek csatlakozásának részletes mûszaki elõírásait a
villamosenergia-ellátási szabályzatok tartalmazzák.

Értelmezõ rendelkezések

2. §

(1) E rendelet alkalmazásában
a) csatlakozóvezeték: a csatlakozóberendezés részét

képezõ vezetékrendszer, amely az átviteli vagy elosztó há-
lózat leágazási pontját a csatlakozóberendezés valamely
elemével vagy a csatlakozási ponttal köti össze,

b) kiindulási pont: az a pont, amely a csatlakozó rend-
szerhasználó igénybejelentésekor kerül kijelölésre a rend-
szerhasználó számára legkedvezõbb módon a közcélú
hálózaton, amely ponttól a rendszerhasználó csatlakozta-
tásához szükséges új csatlakozási pontig új villamos köz-
célú hálózatot kell építeni,

c) névleges áramerõsség: az az áramerõsség, amellyel
a biztosító kiolvadás, illetve leoldás nélkül tartósan terhel-
hetõ,

d) túláramvédelmi készülék: kismegszakító, olvadóbiz-
tosító, (beállítható) túláram-korlátozóval rendelkezõ meg-
szakító,

e) ideiglenesen csatlakozó rendszerhasználó: az a
rendszerhasználó, aki határozott idejû, legfeljebb 12 hóna-
pos idõtartamra vonatkozó (amely egyszeri alkalommal
további 12 hónappal meghosszabbítható) villamosener-
gia-vásárlási, valamint hálózathasználati szerzõdést köt,
ha a rendszerhasználó csatlakozása a közcélú hálózaton
nem igényel beruházást, mivel az ideiglenes csatlakozóve-
zeték és -berendezés kiépítésének költségeit a rendszer-
használó viseli.

(2) Az (1) bekezdésben nem szereplõ fogalmakat a vil-
lamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény
(a továbbiakban: VET) 3. §-ában, illetve a Vhr. 1. §-ában
és 2. számú mellékleteként közzétett „Villamos hálózati
csatlakozási és hálózathasználati szabályzat” 2. §-ában
foglalt rendelkezései szerint kell értelmezni.

Általános rendelkezések

3. §

(1) Ha a rendszerhasználó az e rendeletben elõírt csatla-
kozási díjat a hálózati engedélyesnek megfizette, a csatla-
kozásnak a VET-ben, a Vhr.-ben és a villamosenergia-
ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló
jogszabály szerint akadálya nincs, továbbá, ha az egyete-
mes szolgáltatási vagy a villamosenergia-vásárlási, vala-
mint ennek teljesítéséhez szükséges hálózathasználati
szerzõdést a rendszerhasználó megkötötte, a hálózati
engedélyes köteles a hálózatra kapcsolást a mûszakilag in-
dokolt és lehetséges legrövidebb idõn belül elvégezni.

(2) A csatlakozási díj megfizetésével a rendszerhaszná-
ló a rendelkezésre álló teljesítmény igénybevételére az
adott csatlakozási ponton jogot szerez, amely jogosultság
a felhasználási hellyel együtt átruházható.

(3) A csatlakozási díj megfizetésével az adott csatla-
kozási pontra megszerzett jogosultság más felhasználási
helyre nem vihetõ át, kivéve a 7,36 kVA (32 A) feletti ren-
delkezésre álló teljesítményt, ha a két felhasználási hely a
kisfeszültségû hálózaton ugyanazon az áramkörön helyez-
kedik el.

(4) A rendelkezésre álló teljesítmény igénybevételére a
csatlakozási díj megfizetésével szerzett jogosultság akkor
sem szûnik meg, ha azt a rendszerhasználó nem veszi
igénybe. Ha a rendszerhasználó a rendelkezésére álló tel-
jesítményt 12 hónapon keresztül nem használja ki, a háló-
zati engedélyes – a rendszerhasználóval történõ megálla-
podás keretében – kezdeményezheti a rendelkezésre álló
teljesítmény csökkentését. Ebben az esetben a hálózati en-
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gedélyesnek a rendelkezésre álló teljesítménycsökkentés
mértékének megfelelõ, a rendszerhasználó által már ko-
rábban befizetett csatlakozási díj aktuális értékének ará-
nyos részét a rendszerhasználó részére vissza kell fizetnie.
A rendszerhasználó részére visszafizetendõ összeg kiszá-
mítása a melléklet szerint történik.

(5) A (4) bekezdés szerinti visszafizetést követõen a
rendszerhasználó csak 12 hónap elteltével vehet igénybe
ugyanarra a csatlakozási pontra magasabb rendelkezésre
álló teljesítményt. A csatlakozási díjat újabb teljesítmény-
növelés esetén – a többletteljesítményre vonatkozóan –
e rendelet szerint meg kell fizetni.

(6) Az 1. § a) pont szerinti csatlakozó rendszerhasználó
esetében a csatlakozási pontot és a kiindulási pontot a há-
lózati engedélyesnek és a rendszerhasználónak közösen
kell kijelölni a rendszerhasználó számára legkedvezõbb
mûszaki és pénzügyi szempontok figyelembevételével.

(7) A csatlakozást a mûszaki feltételek figyelembevéte-
lével a rendszerhasználó számára legkedvezõbb idõtarta-
mon belül lehetõvé kell tenni.

(8) A hálózati engedélyes a csatlakozó rendszerhaszná-
lótól az 1. § a) pont szerint igényelt villamos teljesítmé-
nyen, illetve az 1. § b) pont szerint már rendelkezésre álló
teljesítményen felül igényelt többletteljesítmény nyújtá-
sáért az e rendeletben foglaltakon kívüli jogcímen díjat
nem kérhet.

(9) E rendelet rendelkezéseit csatlakozási pontonként
önállóan kell alkalmazni.

(10) E rendelet szerinti csatlakozási díj megfizetése
fejében megépített és üzembe helyezett vezetékek, átala-
kító és kapcsoló berendezések a hálózati engedélyesek
tulajdonában lévõ közcélú hálózat részét képezik.

(11) A Magyar Energia Hivatal a VET 159. § s) pontja
szerint dönt a csatlakozással kapcsolatos rendszerhaszná-
lói panaszok ügyében.

A csatlakozási díj elemei és megfizetésének
általános szabályai

4. §

(1) A közcélú hálózatra csatlakozó rendszerhasználók
esetében a csatlakozási díj – a (2)–(7) bekezdésben foglalt
eltérésekkel –

a) csatlakozási alapdíjból (5. §),
b) csatlakozóvezeték-létesítési díjból (6. §), és
c) közcélú vezeték-létesítési díjból (7. §)

áll.

(2) Nagyfeszültségû vételezés céljából történõ csatlako-
zás esetén a rendszerhasználó szempontjait is figyelembe
vevõ legkedvezõbb és leggazdaságosabb csatlakozási
módban, valamint a csatlakozási díj mértékében a hálózati

engedélyes a rendszerhasználóval állapodik meg. Az így
fizetendõ díj mértéke nem haladhatja meg a szükséges és
tényleges beruházás aktivált értékének 70%-át. A meg-
állapodás létrehozásában – bármelyik szerzõdõ fél írásos
megbízása esetén, annak képviseletében – a villamosener-
gia-kereskedõ, illetve az egyetemes szolgáltató is közre-
mûködhet.

(3) Az erõmû csatlakozása érdekében a csatlakozó rend-
szerhasználó által fizetendõ csatlakozási díj mértékérõl – a
(4)–(8) bekezdés figyelembevételével – a hálózati engedé-
lyessel kell megállapodni.

(4) A hálózatbõvítést és a csatlakozóberendezés létesí-
tését a hálózati engedélyes a legkisebb költség elvének
figyelembevételével végzi. Ha ez a költség

a) kizárólag az adott erõmû csatlakozását teszi lehetõ-
vé, akkor csatlakozási díjként legfeljebb a beruházás akti-
vált értéke,

b) nem kizárólag az adott erõmû csatlakozását teszi
lehetõvé, akkor csatlakozási díjként a beruházás aktivált
értékének arányos része
kérhetõ.

(5) Ha a kereskedelmi üzembe lépõ erõmûegység – egy
naptári évben az indokolt karbantartás és a szükségleállá-
sokat kivéve – a teljes üzemelési idõ alatt termelt villamos
energia elõállításához, vagy a hasznos hõvel együtt termelt
villamos energia elõállításához szükséges más elsõdleges
energiaforrás felhasználása mellett, igazoltan legalább

a) 50%-ban megújuló energiaforrást használ, a fize-
tendõ csatlakozási díj nem haladhatja meg a (4) bekezdés
szerinti összeg 70%-át,

b) 90%-ban megújuló energiaforrást használ, a fizeten-
dõ csatlakozási díj nem haladhatja meg a (4) bekezdés sze-
rinti összeg 50%-át.

(6) Az (5) bekezdés szerint igénybevett csatlakozási
díj-kedvezményt mint támogatást, a kötelezõ átvétel idõ-
tartamának meghatározása során figyelembe kell venni.
A rendszerhasználó az (5) bekezdés szerinti csatlakozási
díj-kedvezményrõl a kötelezõ átvételi rendszerben történõ
értékesítésre tekintettel lemondhat.

(7) Mentesül a csatlakozási díj megfizetése alól
a) az erõmû – beleértve a háztartási méretû kiserõmû-

vet – csatlakozása esetén, ha a hálózati engedélyessel elõ-
zetesen egyeztetett és jóváhagyott kiviteli terv alapján
a villamosenergia-ellátási szabályzatoknak megfelelõ
hálózati csatlakozás érdekében szükséges eszközöket saját
beruházásban valósítja meg,

b) a rendszerhasználó, ha vételezését magasabb fe-
szültségszinten, de változatlan rendelkezésre álló teljesít-
ménnyel kívánja kielégíteni,

c) az ideiglenes csatlakozást kérõ rendszerhasználó.

(8) Az e rendeletben feltüntetett díjak az általános for-
galmi adó összegét nem tartalmazzák.
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(9) Ha a rendszerhasználó a villamosenergia-ipari épí-
tésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló jogsza-
bály elõírásai, illetve az ellátási szabályzatok által a közcé-
lú hálózatokra meghatározott mûszaki színvonalon és tar-
talommal, valamint a legkisebb költség elvének megfele-
lõen létesíthetõ csatlakozástól eltérõ kivitelû csatlakozásra
tart igényt (csupasz légvezeték helyett szigetelt légkábel
vagy földkábel alkalmazása, illetve az alkalmazhatónál
drágább kivitelû berendezések használata), a többletberu-
házás aktivált értékének

a) erõmû esetén 100%-a,
b) egyéb esetekben 70%-a

az igénylõ rendszerhasználó(ka)t terheli.

(10) A (9) bekezdés elõírásai nem alkalmazhatók a
rendszerhasználókra, ha a többletberuházásra a területileg
illetékes önkormányzati hatóság hatályos területrendezési
tervében foglalt elõírások vagy az elosztói engedélyes igé-
nye miatt van szükség.

(11) A befizetett csatlakozási díjak összegét a hálózati
engedélyes köteles külön számlán kezelni, és azt kizárólag
hálózatfejlesztésre (új hálózat létesítésére, a meglévõ meg-
hosszabbítására, a hálózat teljesítõképességének növelé-
sére, csatlakozóvezeték létesítésére), illetve a 3. § (4) be-
kezdésben, a 7. § (6) bekezdésben és a 8. § (3) bekezdés-
ben foglaltak szerinti visszafizetésekre használhatja fel.

(12) Ha a csatlakozási díj kiszámításakor figyelembe
vett beruházás aktivált érték és a beruházás megvalósítását
követõen igazolt tényleges érték között eltérés mutat-
kozik, a csatlakozó rendszerhasználó és a hálózati engedé-
lyes kötelesek egymással elszámolni.

A csatlakozási alapdíj

5. §

(1) A rendszerhasználótól kérhetõ csatlakozási alapdíj
mértéke

a) kisfeszültségû vételezés vagy betáplálás céljából
történõ csatlakozás esetén, a névleges áramerõsségek
együttes összegét alapul véve – a b) pontban foglaltak
kivételével – 3000 Ft/A,

b) kisfeszültségû vételezés céljából közép/kisfeszült-
ségû transzformátorállomáshoz történõ közvetlen csatla-
kozás esetén 12 000 Ft/kVA,

c) középfeszültségû vételezés céljából történõ csat-
lakozás esetén – a d) pontban foglaltak kivételével –
10 500 Ft/kVA,

d) középfeszültségû vételezés céljából nagy/középfe-
szültségû, közép/középfeszültségû transzformátorállomás-
hoz történõ közvetlen csatlakozás esetén 9500 Ft/kVA.

(2) Nem kérhetõ csatlakozási alapdíj
a) rendszerhasználótól a felhasználási helyen az igény-

bejelentés idõpontjában már a rendszerhasználó rendelke-
zésre álló teljesítményért,

b) az (1) bekezdés a) pont szerinti kisfeszültségû véte-
lezés vagy betáplálás céljából csatlakozó rendszerhaszná-
lótól, ha a fázisonként igényelt névleges áramerõsségek
együttes összege (az új csatlakozási igény, vagy a már
meglévõ szerzõdésben szereplõ érték és a többletigény
együttes összege) nem haladja meg a 32 A-t.

(3) Ha az (1) bekezdés a) pont szerinti kisfeszültségû
vételezés vagy betáplálás céljából csatlakozó rendszer-
használó rendelkezésre álló teljesítménye meghaladja
a 7,36 kVA-t (32 A), csatlakozási alapdíjat csak a
7,36 kVA-t meghaladó teljesítmény után kell fizetnie.

(4) Ha a rendszerhasználó az adott csatlakozási pontra
vonatkozóan a nem vezérelt vételezésen kívül külön mért,
vezérelt vételezésre is igényel villamos teljesítményt,
akkor csatlakozási alapdíjat az ezek közül nagyobb rendel-
kezésre álló teljesítmény után kell fizetnie, figyelembe
véve a (2) bekezdésben foglaltakat.

A csatlakozóvezeték-létesítés és díja

6. §

(1) A csatlakozóberendezés, illetve a csatlakozóvezeték
létesítésének kötelezettsége a hálózati engedélyest terheli.

(2) Ha az egy rendszerhasználóra jutó kisfeszültségû
csatlakozóvezeték hossza nem haladja meg

a) szabadvezetékes csatlakozás esetén a 30 métert,
b) földkábeles csatlakozás esetén a 15 métert,

a hálózati engedélyes a csatlakozóvezeték létesítéséért
csatlakozóvezeték-létesítési díjat a rendszerhasználótól
nem kérhet.

(3) A (2) bekezdésben meghatározottnál hosszabb csat-
lakozóvezeték létesítése esetén a rendszerhasználótól

a) a szabadvezetékes csatlakozóvezeték 30 métert
meghaladó részére legfeljebb 1000 Ft/m,

b) a földkábeles csatlakozóvezeték 15 métert megha-
ladó részére legfeljebb 2000 Ft/m
csatlakozóvezeték-létesítési díj kérhetõ.

(4) A (2) és (3) bekezdésekben megjelölt csatlakozóve-
zeték-hosszakat a földfelszínre vetített nyomvonalhossz
alapulvételével kell meghatározni.

(5) A csatlakozóvezeték és a csatlakozóberendezés
helyét és kialakításának módját a hálózati engedélyes – az
általa kidolgozott mûszaki elõírások, az alkalmazható
technológiák, valamint a jogszabályi elõírások figye-
lembevételével – a rendszerhasználóval együttmûködve
határozza meg.

(6) A rendszerhasználó az 1. § b) pont szerinti többlet-
teljesítmény biztosításához szükségessé váló csatlakozó-
vezeték-csere esetén köteles a hálózati engedélyesnek
megtéríteni a csere költségeit, ha a cserére szoruló vezeték
létesítésének költségeit a hálózati engedélyes vagy jog-
elõdje viselte. Ha ezt a hálózati engedélyes igazolni nem
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tudja, akkor az (1)–(5) bekezdésben foglalt rendelkezések
szerint kell eljárni.

A közcélú vezeték létesítése és díja

7. §

(1) A kiindulási ponttól mért – a közcélú vezeték-létesí-
tési díj megállapítása szempontjából a (2) és (3) bekezdé-
sekben számításba vehetõ – távolságokat a megvalósít-
ható, földfelszínre vetített nyomvonal hosszának alapulvé-
telével kell meghatározni.

(2) A rendszerhasználó(k) igényének kielégítése érde-
kében a hálózati engedélyes – eltérõ megállapodás hiányá-
ban – köteles a rendszerhasználót ellátó közcélú hálózatot
közvetlenül a leágazási pontig kiépíteni, ezen belül (szük-
ség szerint)

a) a kisfeszültségû közcélú elosztó hálózat kiépítése
esetén, rendszerhasználónként,

1. szabadvezeték (beleértve a szigetelt szabadveze-
téket is) esetén legfeljebb 50 méter,

2. földkábel esetén legfeljebb 25 méter
hosszúságú közcélú vezetéket,

b) a középfeszültségû hálózat kiépítése esetén, kisfe-
szültségû vételezésnél új közép/kisfeszültségû transzfor-
mátorállomásonként, középfeszültségû vételezésnél csat-
lakozási pontonként,

1. szabadvezeték esetén legfeljebb 300 méter,
2. földkábel esetén legfeljebb 150 méter

hosszúságú közcélú vezetéket,
c) nagy/középfeszültségû, közép/középfeszültségû,

közép/kisfeszültségû transzformátorállomás(oka)t
közcélú vezeték-létesítési díj megfizetése nélkül létesíte-
ni, valamint a már rendelkezésre álló hálózat kapacitását a
szükséges mértékben megnövelni.

(3) Ha a rendszerhasználók igényének kielégítéséhez a
(2) bekezdésben meghatározott hosszúságot meghaladó
közcélú vezeték létesítése szükséges, a hálózati engedé-
lyes a rendszerhasználó(k)tól a (2) bekezdésben feltünte-
tett vezetékhosszokon felüli részre – több rendszerhaszná-
ló esetén megállapodás alapján a rendszerhasználók között
arányosan megosztva – legfeljebb a következõ mértékû
közcélú vezeték-létesítési díjat kérheti:

a) kisfeszültségû hálózat építése esetén
1. szabadvezeték: 3000 Ft/m,
2. földkábel: 7000 Ft/m,

b) középfeszültségû hálózat építése esetén
1. szabadvezeték: 3500 Ft/m,
2. földkábel: 8000 Ft/m.

(4) A lakóparkok, többlakásos lakóépületek, engedély-
köteles magánvezetékek csatlakozási pontjáig kiépítendõ
közcélú hálózatok esetén a (3) bekezdés szerinti megálla-
podást a beruházó, illetve a magánvezeték üzemeltetõje is
megkötheti a hálózati engedélyessel. A csatlakozási díj

megfizetésével, illetve visszatérítésével kapcsolatos to-
vábbi részletes szabályokat a hálózati engedélyes az üzlet-
szabályzatában határozza meg.

(5) Ha a (3) bekezdésben meghatározott módon létesült
közcélú vezetékrõl, annak üzembe helyezésétõl számított
10 éven belül újabb rendszerhasználó igényét elégítik ki,
akkor az újabb rendszerhasználóra arányosan jutó közcélú
vezeték-létesítési díjat a hálózati engedélyes jogosult fel-
számítani. A csatlakozó rendszerhasználó által fizetendõ
díj megegyezik a létesítési díj inflációval növelt értékének,
valamint a csatlakozó rendszerhasználó által igényelt tel-
jesítmény és az adott hálózatra csatlakozó összes rendszer-
használó rendelkezésére álló teljesítmény hányadosának
szorzatával.

(6) A hálózati engedélyes a csatlakozási megállapodá-
sukban meghatározott módon köteles az újonnan csatla-
kozó rendszerhasználótól beszedett díjat visszatéríteni a
hálózatot létesítõ rendszerhasználók részére.

(7) Ha a hálózati engedélyes saját kockázatára a már is-
mert rendszerhasználók igényét meghaladó hosszúságú
közcélú vezetéket létesít, akkor az erre a vezetékszakaszra
késõbb csatlakozó rendszerhasználóktól közcélú vezeték-
létesítési díjat az (1)–(3) bekezdésnek e vezetékszakaszra
történõ alkalmazásával kérhet.

Záró rendelkezések

8. §

(1) Ez a rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a közcélú villamos hálózatra csatla-
kozás pénzügyi és mûszaki feltételeirõl szóló 58/2005.
(VII. 7.) GKM rendelet, a közcélú villamos hálózatra csat-
lakozás pénzügyi és mûszaki feltételeirõl szóló 58/2005.
(VII. 7.) GKM rendelet módosításáról szóló 11/2007.
(I. 26.) GKM rendelet. E bekezdés a rendelet hatálybalépé-
sét követõ napon hatályát veszti.

(3) A villamoshálózat-fejlesztési hozzájárulásról szóló
26/1995. (VIII. 25.) IKM rendelet 4. §-ában, a közcélú vil-
lamos hálózatra csatlakozás pénzügyi és mûszaki feltéte-
leirõl szóló 47/2002. (XII. 28.) GKM rendelet 5. §-ában,
valamint a közcélú villamos hálózatra csatlakozás pénz-
ügyi és mûszaki feltételeirõl szóló 58/2005. (VII. 7.) GKM
rendelet 7. §-ában szabályozott módon megépített hálóza-
tok létesítésében részt nem vett, és ilyen hálózaton új
igénnyel jelentkezõ csatlakozó rendszerhasználó a hálózat
létesítésekor a hálózatlétesítésre megállapított hálózatfej-
lesztési hozzájárulás vagy közcélú vezeték-létesítési díj
7. § (5) bekezdésben meghatározott arányos részét köteles
a hálózati engedélyesnek megfizetni. Az így befizetett
összeget a hálózati engedélyes köteles a korábbi befizetõk
részére – a megállapodásukban foglaltaknak megfele-
lõen – visszatéríteni. Ilyen esetben csatlakozási alapdíjat
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és csatlakozóvezeték-létesítési díjat az e rendeletben meg-
állapított módon kell fizetni.

(4) A hálózati engedélyes által e rendelet hatálybalépé-
séig kiadott elõzetes írásbeli tájékoztatóban már vállalt, de
még nem teljesített igényekre a közcélú villamos hálózatra
csatlakozás pénzügyi és mûszaki feltételeirõl szóló
58/2005. (VII. 7.) GKM rendelet elõírásait kell alkal-
mazni.

Az Európai Unió jogának való megfelelés

9. §

Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusoknak való
megfelelést szolgálja:

a) a villamos energia belsõ piacára vonatkozó közös
szabályokról és a 96/92/EK irányelv hatályon kívül helye-
zésérõl szóló 2003/54/EK (2003. június 26.) európai parla-
menti és tanácsi irányelv 20. cikk, 23. cikk (2) bekezdés
a) pont;

b) a belsõ villamosenergia-piacon a megújuló energia-
forrásokból elõállított villamos energia támogatásáról
szóló 2001/77/EK (2001. szeptember 27.) európai parla-
menti és tanácsi irányelv 7. cikk.

Dr. Kákosy Csaba s. k.,
gazdasági és közlekedési miniszter

Melléklet
a 117/2007. (XII. 29.) GKM rendelethez

A rendszerhasználó részére visszafizetendõ összeg
meghatározása teljesítménycsökkentés esetén

1. A rendszerhasználó részére visszafizetendõ összeg
meghatározása teljesítménycsökkentés esetén a következõ
képlet alapján történik:

A D Y
Tv

Tt
= × ×

2. Jelmagyarázat:

A a felhasználó részére visszafizetendõ összeg,
D a felhasználó által korábban fizetett csatlakozási díj,
Tv a felhasználó által visszaadott teljesítmény,
Tt a felhasználó által a korábban megfizetett csatlako-

zási díjjal megvásárolt teljesítmény,
Y a Magyar Nemzeti Bank által közzétett a csatlakozási

díj befizetése és a visszaigénylés közötti évekre vo-
natkozó fogyasztói árindex.

A gazdasági és közlekedési miniszter
118/2007. (XII. 29.) GKM

rendelete
egyes miniszteri rendeleteknek

a Rendõrség és a Határõrség integrációjával
összefüggõ módosításáról

A közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény 48. §
(3) bekezdés b) pont 1., 5., 13., 16. és 24. alpontjában,
továbbá f) pontjában, a vasúti közlekedésrõl szóló 2005.
évi CLXXXIII. törvény 88. § (2) bekezdés 10. pontjában,
az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997.
évi LXXVIII. törvény 62. § (4) bekezdésében, a légiközle-
kedésrõl szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. § (1) bekez-
dés b), n) pontjában, továbbá 74. § (2) bekezdés i) és
q) pontjában, a víziközlekedésrõl szóló 2000. évi XLII.
törvény 88. § (2) bekezdés k) és p) pontjában, valamint
a légi-, a vasúti és a víziközlekedési balesetek és egyéb
közlekedési események szakmai vizsgálatáról szóló 2005.
évi CLXXXIV. törvény 22. § (1) bekezdés c) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, a gazdasági és közlekedési
miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 163/2006.
(VII. 28.) Korm. rendelet 1. § e) és i) pontjában meghatáro-
zott feladatkörömben eljárva – a 2. § (3) és (8) bekezdés
tekintetében az önkormányzati és területfejlesztési minisz-
ter feladat- és hatáskörérõl szóló 168/2006. (VII. 28.)
Korm. rendelet 1. § g) pontjában meghatározott feladat-
körében eljáró önkormányzati és területfejlesztési minisz-
terrel, az 1. § és a 3. § (2) bekezdés e) pont tekintetében a
pénzügyminiszter feladat- és hatáskörérõl szóló 169/2006.
(VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott
feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel, valamint a 2. §
(5) bekezdés és a 3. § (2) bekezdés b) pont tekintetében
a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló 2004.
évi CV. törvény 51. §-ában meghatározott feladatkörében
eljáró honvédelmi miniszterrel egyetértésben – a követ-
kezõket rendelem el:

1. §

A közúti közlekedéssel kapcsolatos egyes bírságok
kivetésének részletes szabályairól és a bírságok felhaszná-
lásának rendjérõl szóló 45/2005. (VI. 23.) GKM rendelet
4. § (4) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

[A rendõrség az általa lefolytatott eljárás alapján kive-
tett és befizetett bírság összegét]

„a) a közúti ellenõrzéshez használt gépjármûvek és
technikai eszközök fejlesztésére, azok mûködtetésével
kapcsolatosan felmerülõ költségek fedezésére, az ellenõr-
zésre felhasználható üzemanyag biztosítására,

b) az ellenõrzést végzõ állomány képzésére, a szüksé-
ges okmányok beszerzésére, az okmányminták dokumen-
tációjára, annak naprakész frissítésére,”
[használhatja fel.]
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2. §

(1) Az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzé-
sek elhelyezésérõl szóló 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet
melléklet IX. fejezet 35.13. pont a) alpontjában a „fegyve-
res erõk (Magyar Honvédség, Határõrség)” szövegrész
helyébe a „Magyar Honvédség” szöveg lép.

(2) A vasúti építmények engedélyezésérõl és üzemelte-
tésük ellenõrzésérõl szóló 15/1987. (XII. 27.) KM–ÉVM
együttes rendelet 1. melléklet 1. pontjában az „A Belügy-
minisztérium” szövegrész helyébe az „Az Igazságügyi és
Rendészeti Minisztérium” szöveg, 1. melléklet 1. pont
a) alpontjában az „a BM” szövegrész helyébe az „az” szö-
veg, a „közlekedés biztonsága” szövegrész helyébe a
„közlekedés biztonsága és a határrenddel kapcsolatos kö-
vetelmények érvényre juttatása” szöveg lép.

(3) A távközlési építmények engedélyezésérõl és ellenõr-
zésérõl szóló 29/1999. (X. 6.) KHVM rendelet 1. melléklet
B) pont 3. alpontjában a „Határõr Igazgatóság” szövegrész
helyébe az „Az illetékes megyei rendõr-fõkapitányság” szö-
veg, a „Határõrség Országos Parancsnoksága” szövegrész
helyébe az „Országos Rendõr-fõkapitányság” szöveg lép.

(4) A bérelt jármûvekkel végzett közúti áruszállítás
külön feltételeirõl szóló 4/2000. (II. 16.) KHVM rendelet
5. § (1) bekezdésében a „határõrség” szövegrész helyébe a
„rendõrség” szöveg lép.

(5) A Magyar Köztársaság légterében és repülõterein
történõ repülések végrehajtásának szabályairól szóló
14/2000. (XI. 14.) KöViM rendelet melléklet „E” Függe-
lék I. Rész 1. pont 1.3. alpontjában a „határõrség” szöveg-
rész helyébe a „határforgalom-ellenõrzés” szöveg lép.

(6) A légiközlekedést szolgáló légiforgalmi földi
berendezések engedélyezési eljárásairól és hatósági fel-
ügyeletérõl szóló 38/2001. (XI. 14.) KöViM rendelet
2. melléklet A) pont 2. alpontjában a „Határõr Igazgató-
ság” szövegrész helyébe az „Az illetékes megyei rendõr-
fõkapitányság” szöveg, a „Határõrség Országos Parancs-
nokság” szövegrész helyébe az „Országos Rendõr-fõka-
pitányság” szöveg lép.

(7) A kikötõ, komp- és révátkelõhely, továbbá más hajó-
zási létesítmények általános üzemeltetési szabályairól, va-
lamint az üzemeltetési szabályzatok alkalmazásáról szóló
49/2002. (XII. 28.) GKM rendelet 4. § (2) bekezdésében,
5. § (8) bekezdés harmadik mondatában a „határõrizeti
szerv” szövegrész helyébe a „rendõrség” szöveg, 5. §
(8) bekezdés elsõ mondatában a „határõrség” szövegrész
helyébe a „rendõrség” szöveg lép.

(8) A kikötõ, komp- és révátkelõhely, továbbá más hajó-
zási létesítmény létesítésérõl, használatbavételérõl, üzem-
ben tartásáról és megszüntetésérõl szóló 50/2002.
(XII. 29.) GKM rendelet

a) 7. § (1) bekezdés d) pontjában a „Határõrség” szö-
vegrész helyébe a „Rendõrség” szöveg,

b) 1. melléklet 3. pontjában foglalt táblázatban a
„Határõrség (csak határátlépéssel kapcsolatosan, illetve
határvizek területén)” szövegrész helyébe a „Rendõrség
(csak határátlépéssel kapcsolatosan, illetve határvizek te-
rületén)” szöveg, az „Illetékes határõr igazgatóság” szö-
vegrész helyébe az „Illetékes megyei rendõr-fõkapitány-
ság” szöveg, a „Határõrség Országos Parancsnoksága”
szövegrész helyébe az „Országos Rendõr-fõkapitányság”
szöveg,

c) 2. melléklet 5. pont b) alpontjában a „határõrség”
szövegrész helyébe a „rendõrség” szöveg,

d) 2. melléklet 5. pontjában foglalt táblázatban a
„Határõrség (csak határátlépéssel kapcsolatosan, illetve
határvizek területén)” szövegrész helyébe a „Rendõrség
(csak határátlépéssel kapcsolatosan, illetve határvizek
területén)” szöveg, az „Illetékes határõr igazgatóság” szö-
vegrész helyébe az „Illetékes megyei rendõr-fõkapitány-
ság” szöveg, a „Határõrség Országos Parancsnoksága”
szövegrész helyébe az „Országos Rendõr-fõkapitányság”
szöveg,

e) 3. melléklet 3. pontjában foglalt táblázatban a
„Határõrség (csak határvizek területén)” szövegrész he-
lyébe a „Rendõrség (csak határátlépéssel kapcsolatosan,
illetve határvizek területén)” szöveg, az „Illetékes határõr
igazgatóság” szövegrész helyébe az „Illetékes megyei
rendõr-fõkapitányság” szöveg, a „Határõrség Országos
Parancsnoksága” szövegrész helyébe az „Országos
Rendõr-fõkapitányság” szöveg, a „Határvédelmi érdekek
érvényesítése” szövegrész helyébe a „Határátlépéssel kap-
csolatosan” szöveg
lép.

(9) A súlyos víziközlekedési balesetek és a rendkívüli
hajózási események vizsgálatának részletes szabályairól
szóló 9/2006. (II. 27.) GKM rendelet 4. § (1) bekezdés
d) pontjában a „– határterületen a területileg illetékes
határõrségi szerv – vagy a vizsgálóbizottság” szövegrész
helyébe a „vagy a vizsgálóbizottságnak a” szöveg lép.

3. §

(1) Ez a rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba, és a ha-
tálybalépését követõ napon hatályát veszti.

(2) Hatályát veszti
a) a vasúti építmények engedélyezésérõl és üzemelte-

tésük ellenõrzésérõl szóló 15/1987. (XII. 27.) KM–ÉVM
együttes rendelet 1. melléklet 1. pont b) alpontja,

b) a résidõkiosztás egységes szabályairól a koordinált
repülõtereken címû 5/2000. (III. 10.) KHVM rendelet 5. §
(2) bekezdésében az „a Határõrség és” szövegrész,

c) a polgári légijármûvek típus- és légialkalmasságá-
ról szóló 63/2001. (XII. 23.) KöViM rendelet 12. mellék-
let „Légialkalmassági engedély részletes szabályai az
rvsm légtérben üzemelõ légijármûvek esetében” alcímet
követõ 1. pontjában az „Állami Légijármû: A hadsereg,
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határõrség és a rendõrség által használt légijármû, ame-
lyet az adott állam légijármûvének kell tekinteni.” szö-
vegrész,

d) a közúti jármûvezetõk pályaalkalmassági vizsgála-
táról szóló 41/2004. (IV. 7.) GKM rendelet 1. § (2) bekez-
dés a) pontjában az „ , a határõrség” szövegrész,

e) a közúti közlekedéssel kapcsolatos egyes bírságok
kivetésének részletes szabályairól és a bírságok felhaszná-
lásának rendjérõl szóló 45/2005. (VI. 23.) GKM rendelet
2. § b) pont bb) alpontja, 4. § (3) bekezdése, valamint
2. melléklet 3. pontja,

f) a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jog-
szabályok alapján végzett közlekedési hatósági ellenõr-
zés részletes szabályairól szóló 43/2007. (IV. 4.) GKM
rendelet 2. § (1) bekezdésében a „Határõrséggel,” szö-
vegrész.

Dr. Kákosy Csaba s. k.,
gazdasági és közlekedési miniszter

A gazdasági és közlekedési miniszter
119/2007. (XII. 29.) GKM

rendelete
a villamos energia rendszerhasználati díjakról

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. tör-
vény 170. § (2) bekezdés 11. pontjában kapott felhatalma-
zás alapján, a gazdasági és közlekedési miniszter feladat-
és hatáskörérõl szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet
1. § g) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a
következõket rendelem el:

Értelmezõ rendelkezések

1. §

(1) E rendelet alkalmazásában
a) csatlakozási feszültségszint: annak a közcélú háló-

zatnak a szabványos feszültségszintje, amelyre a felhasz-
nálói berendezés, a magánvezeték vagy a termelõi vezeték
csatlakozik,

b) ideiglenes rendszerhasználat: 12 hónapnál rövidebb,
határozott idõtartamú rendszerhasználat,

c) kisfeszültségû csatlakozás: az a csatlakozás, ame-
lyiknél a csatlakozási pont 1 kV-ot meg nem haladó névle-
ges feszültségen van,

d) közép/kisfeszültségû transzformátorhoz történõ
csatlakozás: az a csatlakozás, amelyiknél a csatlakozási
pont 1 kV-ot meg nem haladó névleges feszültségen van,
és a csatlakozási pont a közép/kisfeszültségû transzformá-
torállomásban a transzformátorkapcsokon vagy a kö-
zép/kisfeszültségû transzformátorállomásban lévõ, az el-
osztó hálózati engedélyes (a továbbiakban: elosztó) tulaj-

donát képezõ kisfeszültségû kapcsolóberendezésben talál-
ható,

e) középfeszültségû csatlakozás: az a csatlakozás, ame-
lyiknél a csatlakozási pont 1 kV-nál nagyobb, de 35 kV-ot
meg nem haladó névleges feszültségen van,

f) nagy/középfeszültségû transzformátorhoz történõ
csatlakozás: az a csatlakozás, amelyiknél a csatlakozási
pont 1 kV-nál nagyobb, de 35 kV-ot meg nem haladó név-
leges feszültségen van, és a csatlakozási pont a nagy/kö-
zépfeszültségû transzformátorállomásban a transzformá-
torkapcsokon vagy a nagy/középfeszültségû transzformá-
torállomásban lévõ, az elosztó tulajdonát képezõ középfe-
szültségû kapcsolóberendezésben található,

g) mérési pont: a hálózatnak a felek közötti szerzõdés-
ben meghatározott azon fizikai pontja, ahová az elszámo-
lási mérõket vagy az azokat tápláló mérõváltókat beépítet-
ték,

h) nagyfeszültségû csatlakozás: az a csatlakozás, ame-
lyiknél a csatlakozási pont 35 kV-nál nagyobb névleges
feszültségen van,

i) szigetüzem: olyan üzemállapot, amelyben a villamos
energia termelése és fogyasztása a magyar egységes szabá-
lyozású villamosenergia-rendszertõl függetlenül, azzal
össze nem kapcsolva történik,

j) többirányú hálózati ellátás: az az ellátási forma,
amelynek keretében a villamos energia – a felhasználó igé-
nye alapján – több irányból, de nem ugyanazon transzfor-
mátorról érkezhet, és ezt a felhasználó és a hálózati enge-
délyes a hálózati csatlakozási, illetve hálózathasználati
szerzõdésben rögzítette.

(2) Az (1) bekezdésben meg nem határozott fogalmakat
a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény
(a továbbiakban: VET), valamint az annak felhatalmazása
alapján kiadott jogszabályok rendelkezései szerint kell ér-
telmezni.

Általános rendelkezések

2. §

(1) Ha a kereskedõ vagy az egyetemes szolgáltató a fel-
használó hálózati csatlakozási és hálózathasználati szerzõ-
dését a VET 63. § (1) bekezdése alapján megbízottként
vagy bizományosként kezeli, akkor a rendszerhasználati
díjakat a kereskedõ vagy az egyetemes szolgáltató fizeti a
hálózati engedélyesnek.

(2) A kereskedõ vagy az egyetemes szolgáltató (1) be-
kezdés szerinti díjfizetési kötelezettsége azon hálózati en-
gedélyessel szemben áll fenn, amelynek hálózatához az ál-
tala megbízottként vagy bizományosként kezelt hálózati
csatlakozási és hálózathasználati szerzõdéssel rendelkezõ
felhasználó csatlakozik.
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(3) A határon keresztül történõ szállítás utáni díjfizetési
kötelezettséget a határkeresztezõ szállítási menetrend
alapján kell teljesíteni.

(4) A rendszerhasználati díjak beszedésére jogosult en-
gedélyes a részére fizetett rendszerhasználati díjakat elkü-
lönítve, díjtételenként köteles nyilvántartani, elszámolni
és a számlán feltüntetni.

(5) Az ideiglenes rendszerhasználat esetén is e rendelet
rendelkezéseit kell alkalmazni.

(6) Az e rendelet szerinti díjak az általános forgalmi adó
összegét nem tartalmazzák.

A rendszerhasználati díjak megfizetése

3. §

(1) A rendszerhasználati díjak és azok alkalmazási felté-
telei

a) belföldi villamosenergia-forgalom esetén a csatla-
kozási pontra,

b) villamos energia határon keresztül történõ ki- és be-
szállítása esetén a határkeresztezés elszámolási pontjára
vonatkoznak.

(2) Ha az elszámolási mérés nem a csatlakozási ponton
van, a mért villamos energia mennyisége – a felek közös
megegyezése esetén – a nem mért hálózati szakasz veszte-
ségével korrigálható. Ennek számítási módját és alkalma-
zási feltételeit a 2. számú melléklet, valamint az elosztói
szabályzat tartalmazza.

(3) Az elosztó hálózatra csatlakozó rendszerhasználók
a) az átviteli-rendszerirányítási díjat és a rendszer-

szintû szolgáltatások díját az 4. § (3) bekezdés a) pont,
b) az elosztási díjat a 5. § (4) bekezdés a) pont

alapján – a (4) bekezdésben foglalt eltéréssel – az elosztó
hálózati engedélyes részére kötelesek megfizetni.

(4) Az elosztó hálózatra a közvilágítási elosztó hálóza-
ton keresztül csatlakozó rendszerhasználók

a) az átviteli-rendszerirányítási díjat és a rendszer-
szintû szolgáltatások díját a 4. § (3) bekezdés a) pont,

b) az elosztási díjat az 5. § (4) bekezdés a) pont,
c) a közvilágítási elosztási díjat a 6. § (2) bekezdés

alapján az elosztó részére kötelesek megfizetni.

(5) Az átviteli hálózatra csatlakozók az átviteli-rend-
szerirányítási díjat és a rendszerszintû szolgáltatások díját
a 4. § (3) bekezdés b) pont alapján az átviteli rendszerirá-
nyító részére kötelesek megfizetni.

(6) A (3) bekezdés szerinti rendszerhasználati díjakat
kell az elosztó részére megfizetniük az elosztó hálózatra
nem az elosztó tulajdonában lévõ elosztó hálózati elemen
keresztül csatlakozó rendszerhasználóknak is, beleértve a
közvetlen vezeték vagy magánvezeték tulajdonosát is, ha a

közvetlen vezeték vagy magánvezeték elosztó hálózatra
csatlakozó, nem szigetüzemû erõmûhöz csatlakozik.

(7) Az (5) bekezdés szerinti rendszerhasználati díjakat
kell az átviteli rendszerirányító részére megfizetniük az át-
viteli hálózatra nem az átviteli rendszerirányító tulajdoná-
ban lévõ átviteli hálózati elemen keresztül csatlakozó
rendszerhasználóknak is, beleértve a közvetlen vezeték
vagy magánvezeték tulajdonosát is, ha a közvetlen vezeték
vagy magánvezeték átviteli hálózatra csatlakozó, nem szi-
getüzemû erõmûhöz csatlakozik.

Átviteli-rendszerirányítási díj és a rendszerszintû
szolgáltatások díja

4. §

(1) Az átviteli-rendszerirányítási díj az átviteli hálózat
indokolt mûködési és tõkeköltségeire, az átviteli hálózaton
elismert hálózati veszteség pótlásához szükséges villamos
energia beszerzésének indokolt költségeire, valamint az
átviteli rendszerirányítónak az Európai Parlament és a
Tanács a villamos energia határokon keresztül történõ
kereskedelme esetén alkalmazandó hálózati hozzáférési
feltételekrõl szóló, 2003. június 26-i 1228/2003/EK rende-
letében (a továbbiakban: 1228/2003/EK rendelet), a
VET-ben, az annak felhatalmazása alapján kiadott jogsza-
bályokban és a villamosenergia-ellátási szabályzatokban
megfogalmazott kötelezettségei teljesítéséhez tartozó in-
dokolt költségére nyújt fedezetet, kivéve a (2) bekezdés-
ben meghatározott költségeket.

(2) A rendszerszintû szolgáltatások díja nyújt fedezetet
a rendszerszintû szolgáltatások nemzetgazdasági szintû
legkisebb költség elvének megfelelõ biztosításához szük-
séges következõ résztevékenységek indokolt költségeire:

a) szabályozási tartalékok biztosítása (a villamose-
nergia-ellátási szabályzatokban foglaltak szerint),

b) a feszültség- és meddõenergia szabályozás,
c) üzembiztonsági szolgáltatások (a villamosenergia-

ellátási szabályzatokban foglaltak szerint),
d) kiegyenlítõ szabályozás (figyelembe véve az ezzel

összefüggésben kapott külön bevételeket is).

(3) Átviteli-rendszerirányítási díjat és a rendszerszintû
szolgáltatások díját köteles fizetni:

a) az elosztó részére az elosztó hálózatra csatlakozó
aa) felhasználó,
ab) erõmû,
ac) a közvetlen vezeték vagy magánvezeték tulajdo-

nosa, valamint további elosztó, amikor az elosztó hálóza-
tot vételezésre használja,

b) az átviteli rendszerirányító részére az átviteli háló-
zatra csatlakozó

ba) felhasználó,
bb) erõmû,
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bc) a közvetlen vezeték vagy magánvezeték tulajdo-
nosa, valamint (az a) pontban foglaltakkal összefüggés-
ben) az elosztó

c) az átviteli rendszerirányító részére a rendszerössze-
kötõ vezetéken keresztül villamos energia szállítást végzõ

ca) az átviteli hálózatról történõ villamos energia ki-
szállítás,

cb) az átviteli hálózatra történõ villamos energia be-
szállítás
esetén.

(4) Az átviteli rendszerirányító az 1. számú melléklet
I. B) fejezet 4.1. és 4.2. pontja szerinti országok felsorolá-
sát a honlapján köteles közzétenni.

(5) Az átviteli rendszerirányító az elosztók által fizetett
átviteli-rendszerirányítási díjból származó bevételének
azon részét, melyet az 1. számú melléklet I. B) fejezet
1.1.1. és 1.2.1. pont szerinti díjtételek különbsége, és a
2. számú melléklet B) fejezet 1.1.1. pont szerinti villamos-
energia mennyiségek szorzataként realizál, a 4. számú
melléklet szerint köteles megosztani az elosztók között.

Elosztási díj

5. §

(1) Az elosztási díj részeként
a) elosztói alapdíjat,
b) elosztói teljesítménydíjat,
c) elosztói forgalmi díjat,
d) elosztói meddõ energia díjat,
e) elosztói veszteség díjat,
f) elosztói menetrend kiegyensúlyozási díjat

kell fizetni a (4) és az (5) bekezdésben meghatározottak
szerint.

(2) Az (1) bekezdés a)–d) pont szerinti díjak – figye-
lembe véve a 4. § (5) bekezdésben foglaltakat is – az elosz-
tó (elosztó hálózat) indokolt mûködési és tõkeköltségeire
nyújtanak fedezetet, kivéve a (3) bekezdésben meghatáro-
zott költségeket.

(3) Az (1) bekezdés e)–f) pont szerinti díjak az elosztó
hálózaton elismert hálózati veszteség pótlásához szüksé-
ges villamos energia beszerzésének, valamint a profiltól
való eltérés kiegyenlítésének indokolt költségeire nyújta-
nak fedezetet.

(4) Az elosztó részére az (1) bekezdés a)–e) pont sze-
rinti díjakat köteles fizetni:

a) az elosztó hálózatra csatlakozó
aa) felhasználó,
ab) erõmû,
ac) a közvetlen vezeték vagy magánvezeték tulajdo-

nosa, valamint további elosztó, amikor az elosztó hálóza-
tot vételezésre használja,

b) a határkeresztezõ elosztó vezetéken keresztül villa-
mosenergia-szállítást végzõ

ba) az elosztó hálózatról történõ villamos energia ki-
szállítás,

bb) az elosztó hálózatra történõ villamos energia be-
szállítás
esetén.

(5) Az elosztó hálózatra csatlakozó profil elszámolású
felhasználó – (1) bekezdés a)–e) pont szerinti díjakon
felül – az (1) bekezdés f) pont szerinti díjat köteles fizetni.

Közvilágítási elosztási díj

6. §

(1) A közvilágítási elosztási díj az elosztó hálózati enge-
délyeseknek a közvilágítással összefüggésben keletkezett
– az elosztó tulajdonában lévõ közvilágítási elosztó háló-
zat indokolt üzemeltetési-, karbantartási- és tõkeköltségé-
bõl álló – költségeire nyújt fedezetet. A közvilágítási
elosztási díj nem nyújt fedezetet a VET 3. § 40. pont a) al-
pontja szerinti közvilágítási berendezések, valamint a nem
az elosztó tulajdonában lévõ közvilágítási berendezések
költségeire.

(2) Közvilágítási elosztási díjat köteles fizetni az elosz-
tó hálózatra a közvilágítási elosztó hálózaton keresztül
csatlakozó felhasználó.

Záró rendelkezések

7. §

(1) Ez a rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba.

(2) Hatályát veszti
a) a villamosenergia-ellátásban alkalmazott általános

rendszerhasználati díjak megállapításáról szóló 57/2002.
(XII. 29.) GKM rendelet,

b) az egyes villamos energia, melegített víz és gõz ha-
tósági árait és díjait érintõ miniszteri rendeletek módosítá-
sáról szóló 3/2003. (I. 24.) GKM rendelet,

c) a hatósági energiaárakkal összefüggõ egyes minisz-
teri rendeletek módosításáról szóló 62/2003. (X. 10.)
GKM rendelet,

d) a villamosenergia-ellátásban alkalmazott általános
rendszerhasználati díjak megállapításáról szóló 57/2002.
(XII. 29.) GKM rendelet módosításáról szóló 106/2003.
(XII. 29.) GKM rendelet,

e) a villamosenergia-ellátásban alkalmazott általános
rendszerhasználati díjak megállapításáról szóló 57/2002.
(XII. 29.) GKM rendelet módosításáról szóló 94/2004.
(VII. 9.) GKM rendelet,

f) a villamosenergia-ellátásban alkalmazott általános
rendszerhasználati díjak megállapításáról szóló 57/2002.
(XII. 29.) GKM rendelet módosításáról szóló 6/2005.
(I. 21.) GKM rendelet,
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g) a villamosenergia-ellátásban alkalmazott általános
rendszerhasználati díjak megállapításáról szóló 57/2002.
(XII. 29.) GKM rendelet módosításáról szóló 113/2005.
(XII. 23.) GKM rendelet,

h) a villamosenergia-ellátásban alkalmazott általános
rendszerhasználati díjak megállapításáról szóló 57/2002.
(XII. 29.) GKM rendelet módosításáról szóló 54/2006.
(VIII. 1.) GKM rendelet,

i) a villamosenergia-ellátásban alkalmazott általános
rendszerhasználati díjak megállapításáról szóló 57/2002.
(XII. 29.) GKM rendelet módosításáról szóló 10/2007.
(I. 26.) GKM rendelet,

j) a villamosenergia-ellátásban alkalmazott általános
rendszerhasználati díjak megállapításáról szóló 57/2002.
(XII. 29.) GKM rendelet módosításáról szóló 85/2007.
(X. 21.) GKM rendelet.

(3) A rendelet hatálybalépését követõ napon hatályát
veszti a 7. § (2) bekezdés. E bekezdés a rendelet hatályba-
lépését követõ második napon hatályát veszti.

Átmeneti rendelkezések

8. §

(1) Az elosztó 2008. március 31-éig köteles azonosítani
a közép/kisfeszültségû transzformátorhoz történõ csatla-
kozásra jogosult rendszerhasználókat. Az elosztó ezen
idõpontig jogosult az érintett rendszerhasználók részére a
kisfeszültségû csatlakozásra vonatkozó elosztási díjakat
számlázni.

(2) Az elosztó a közép/kisfeszültségû transzformátor-
hoz történõ csatlakozásra jogosult rendszerhasználók ré-
szére – az azonosításukat követõen – köteles 2008. április
30-ig az e rendelet hatálybalépése és az (1) bekezdés sze-
rinti idõpont között kiszámlázott kisfeszültségû csatlako-
zásra vonatkozó elosztási díjak és a közép/kisfeszültségû
transzformátorhoz történõ csatlakozásra vonatkozó elosz-
tási díjak különbségét visszafizetni.

Dr. Kákosy Csaba s. k.,
gazdasági és közlekedési miniszter

1. számú melléklet
a 119/2007. (XII. 29.) GKM rendelethez

A villamos energia rendszerhasználat legmagasabb
hatósági díjai (áfa nélkül)

I. ÁTVITELI-RENDSZERIRÁNYÍTÁSI DÍJ
ÉS RENDSZERSZINTÛ SZOLGÁLTATÁSOK DÍJA

A) Az elosztó részére fizetendõ

1. Az elosztó hálózatra csatlakozó, az elosztó hálózatot
vételezésre használó [4. § (3) bekezdés a) pont] az 1.1. és

az 1.2. pontban meghatározott mértékû díjakat köteles
megfizetni:

1.1. Átviteli-rendszerirányítási díj: 1,000 Ft/kWh

1.2. Rendszerszintû szolgáltatások
díja: 0,672 Ft/kWh

2. Az elosztó hálózatra csatlakozó erõmû, amikor az el-
osztó hálózatba betáplál [4. § (3) bekezdés a) pont ab) al-
pont] a 2.1. és a 2.2. pontban meghatározott mértékû díja-
kat köteles megfizetni:

2.1. Átviteli-rendszerirányítási díj: 0 Ft/kWh

2.2. Rendszerszintû szolgáltatások
díja: 0 Ft/kWh

B) Az átviteli rendszerirányító részére fizetendõ

1. Az átviteli hálózatra csatlakozó, az átviteli hálózatot
vételezésre használó [4. § (3) bekezdés b) pont] az 1.1. és
az 1.2. pontban meghatározott mértékû díjakat köteles
megfizetni:

1.1. Elosztói hálózati engedélyes
[4. § (3) bekezdés b) pont
bc) alpont]:

1.1.1. Átviteli-rendszerirányí-
tási díj: 1,830 Ft/kWh

1.1.2. Rendszerszintû szolgálta-
tások díja: 0,612 Ft/kWh

1.2. Egyéb rendszerhasználó [5. §
(3) bekezdés b) pont ba)–bb) al-
pont]:

1.2.1. Átviteli-rendszerirányí-
tási díj: 0,910 Ft/kWh

1.2.2. Rendszerszintû szolgálta-
tások díja: 0,612 Ft/kWh

2. Rendszerösszekötõ vezetéken keresztül történõ
villamos energia kiszállítás [4. § (3) bekezdés c) pont
ca) alpontja] esetén a szállítást végzõ az átviteli rendszer-
irányító részére a 2.1. és a 2.2. pontban meghatározott mér-
tékû díjakat köteles megfizetni:

2.1. Az 1228/2003/EK rendelet 3. cikkének végrehajtá-
sára az átviteli rendszerirányító által kötött szerzõdésben
részes országba történõ kiszállítás esetén:

2.1.1. Átviteli-rendszerirányí-
tási díj: 0 Ft/kWh

2.1.2. Rendszerszintû szolgálta-
tások díja: 0 Ft/kWh

2.2. Egyéb országba történõ kiszállí-
tás esetén:
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2.2.1. Átviteli-rendszerirányí-
tási díj: 0 Ft/kWh

2.2.2. Rendszerszintû szolgálta-
tások díja: 0 Ft/kWh

3. Az átviteli hálózatra csatlakozó erõmû, amikor az át-
viteli hálózatba betáplál [4. § (3) bekezdés b) pont bb) al-
pont] a 3.1. és a 3.2. pontban meghatározott mértékû díja-
kat köteles megfizetni:

3.1. Átviteli-rendszerirányítási díj: 0 Ft/kWh

3.2. Rendszerszintû szolgáltatások
díja: 0 Ft/kWh

4. Rendszerösszekötõ vezetéken keresztül történõ vil-
lamos energia beszállítás [4. § (3) bekezdés c) pont cb) al-
pontja] esetén a szállítást végzõ az átviteli rendszerirányító
részére a 4.1. és a 4.2. pontban meghatározott mértékû dí-
jakat köteles megfizetni:

4.1. Az 1228/2003/EK rendelet
3. cikkének végrehajtására a
rendszerirányító által kötött
szerzõdésben részes országból
történõ beszállítás esetén:

4.1.1. Átviteli-rendszerirányítá-
si díj: 0 Ft/kWh

4.1.2. Rendszerszintû szolgálta-
tások díja: 0 Ft/kWh

4.2. Egyéb országból történõ beszál-
lítás esetén:

4.2.1. Átviteli-rendszerirányítá-
si díj: 0,25 Ft/kWh

4.2.2. Rendszerszintû szolgálta-
tások díja: 0 Ft/kWh.
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II. ELOSZTÁSI DÍJ

1. Az 5. § (4) bekezdésben meghatározott rendszerhasználók a következõ díjakat kötelesek az elosztó részére meg-
fizetni:

Elosztói alapdíj
Elosztói

teljesítménydíj
Elosztói

forgalmi díj
Elosztói meddõ

energia díj
Elosztói

veszteség díj

Ft/csatlakozási
pont/év

Ft/kW/év Ft/kWh Ft/kVArh Ft/kWh

A) Az elosztó hálózatból vételezõk által és az elosztó hálózatról történõ villamos-energia kiszállítás esetén
[5. § (4) bekezdés a) pont aa), ac) és b) pont ba) alpont]

a) Nagyfeszültségû csatlakozás 168 972 612 0,18 1,88 0,31

b) Nagy/középfeszültségû transzformátorhoz
történõ csatlakozás

84 492 1 908 0,80 2,27 0,43

c) Középfeszültségû csatlakozás 84 492 3 660 1,36 2,27 0,90

d) Közép/kisfeszültségû transzformátorhoz
történõ csatlakozás

28 164 5 976 2,25 3,15 1,92

e) Kisfeszültségû csatlakozás

ea) I. 0 – 8,90 3,15 2,70

eb) II. 0 – 2,68 – 2,07

ec) III. 28 164 7 116 3,77 3,15 2,70

B) Az elosztó hálózatba betáplálók által és az elosztó hálózatra történõ villamos energia beszállítás esetén
[5. § (4) bekezdés a) pont ab) és bb) alpont]

a) Nagyfeszültségû csatlakozás 0 0 0 0 0

b) Középfeszültségû csatlakozás 0 0 0 0 0

c) Kisfeszültségû csatlakozás 0 0 0 0 0
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2. Az 5. § (5) bekezdésben meghatározott rendszerhasználók – az 1. pont szerinti díjakon felül – a következõ díjat is
kötelesek fizetni:

Elosztói menetrend kiegyensúlyozási díj: 0,50 Ft/kWh

3. A 6. § (2) bekezdésben meghatározott felhasználók – az 1. pont szerinti díjakon felül – a következõ díjakat kötele-
sek az elosztó részére megfizetni:

Közvilágítási elosztási díj: 8,66 Ft/kWh

2. számú melléklet
a 119/2007. (XII. 29.) GKM rendelethez

A villamos energia rendszerhasználati díjak
alkalmazási feltételei

A) Általános szabályok

1. A villamos energia rendszerhasználati díjakat
– egyéb megállapodás hiányában – havonta egy alkalom-
mal kell megfizetni a B) fejezetben részletezett szabályok
szerint.

2. Kétirányú mérés esetén az elszámolás alapját képezõ
villamosenergia-mennyiségeket az adott mérési ponton a
kereskedelmi szabályzatban rögzített elszámolási mérési
intervallumokban irányonként kell megállapítani, és a for-
galomarányos rendszerhasználati díjakat az elszámolási
idõszakonként a háztartási méretû kiserõmûnek nem
minõsülõ erõmûvek esetében a mérési intervallumokban
irányonként elkülönített mennyiségek összege alapján irá-
nyonként, minden más esetben az irányonként elkülönített
villamosenergia-mennyiségek összegeinek különbsége
alapján kell fizetni.

3. A 3. § (2) bekezdésben szereplõ korrekció elvégzé-
séhez a nem mért hálózati szakasz veszteségét az alábbiak
szerint kell figyelembe venni:

3.1. Ha a mérési pont és a csatlakozási pont feszültség-
szintje azonos, akkor a soros hálózati elemek veszteségét
az elosztói szabályzat szerint kell meghatározni.

3.2. Ha a mérési pont és a csatlakozási pont feszültsége
nem azonos, akkor a villamosenergia-forgalom adatait nö-
velni vagy csökkenteni kell a vételezési adatok csatlakozá-
si pontra történõ meghatározása érdekében. A terhelt
transzformátor hatásos veszteségét

– 500 kVA transzformátor névleges teljesítményig a
mért energiaforgalom 2,5 %-ával,

– 501–1000 kVA transzformátor névleges teljesítmény
között a mért energiaforgalom 1,5 %-ával,

– 1000 kVA transzformátor névleges teljesítmény fe-
lett a mért energiaforgalom 1 %-ával
kell figyelembe venni.

3.3. A rendszerhasználó tulajdonában lévõ, hálózatra
kapcsolt terheletlen transzformátor esetén a transzformá-

tor típusának megfelelõ mérési lapokon feltüntetett, a
hálózathasználati szerzõdés mellékletében szereplõ üres-
járási hatásos veszteséget (kWh/hó), valamint – a transz-
formátor egyedi fázisjavítása hiányában – a meddõ-
energiát (kVArh/hó) is el kell számolni a csatlakozási
ponthoz tartozó rendszerhasználati díjakkal.

B) Különös szabályok

1. Az átviteli-rendszerirányítási díj és a rendszerszintû
szolgáltatások díja

1.1. Az átviteli-rendszerirányítási díjat és a rendszer-
szintû szolgáltatások díját a villamos energia havi mennyi-
sége után kell megfizetni a következõk szerint:

1.1.1. Az elosztó az átviteli és az elosztó hálózat közöt-
ti elszámolási mérési pontoknak, az elosztó hálózatok kö-
zötti elszámolási mérési pontoknak, valamint az elosztó
hálózatára csatlakozó 0,1 MW-nál nagyobb beépített telje-
sítményû erõmûvek mérési pontjainak elõjelhelyesen
összegzett energiaforgalma után fizet az átviteli rendszer-
irányítónak.

1.1.2. Az átviteli hálózatra csatlakozó rendszerhaszná-
lók az átviteli hálózati csatlakozási pontjaik összegzett
energiaforgalma után fizetnek az átviteli rendszerirányító-
nak. Ha az átviteli hálózatra csatlakozó rendszerhasználó-
nak elosztó hálózati csatlakozási pontja is van, az azo(ko)n
mért energiaforgalom után az elosztónak tartozik fizetni.

1.1.3. Az elosztó hálózatra csatlakozó felhasználók az
elosztó által havonta leolvasott – ennek hiányában külön
jogszabály vagy a villamosenergia-ellátási szabályzatok
szerint meghatározott – villamosenergia-mennyiség alap-
ján fizetnek az elosztónak. Az energiaforgalom mérésének
hiányában az elosztó és a rendszerhasználó a díj alapjául
szolgáló átalány-energiamennyiségben is megállapodhat.

1.1.4. A villamos energiának az átviteli hálózatról tör-
ténõ kiszállításánál vagy az átviteli hálózatra történõ be-
szállításánál a párhuzamos üzemû villamosenergia-rend-
szerek esetében menetrend alapján megállapított villamos-
energia-mennyiség, egyéb esetben a mért energiaforgalom
alapján kell az átviteli rendszerirányító részére fizetni.

1.2. A fizetendõ átviteli-rendszerirányítási díjösszeget
és rendszerszintû szolgáltatások díjösszegét az 1.1 pont-
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ban meghatározott havi villamos energia mennyiség
(kWh) és az 1. számú melléklet I. „Átviteli-rendszerirányí-
tási díj és rendszerszintû szolgáltatások díja” címû részében
szereplõ megfelelõ díjtételek összeszorzásával kell meg-
állapítani.

2. Elosztási díj

2.1. Az elszámolás fõ szabályai

2.1.1. Az elosztói alapdíj elszámolásának szabályait a
2.2. pont tartalmazza.

2.1.2. Az elosztói teljesítménydíj elszámolásának alap-
jául szolgáló teljesítmény meghatározásának szabályait a
2.3. pont tartalmazza.

2.1.3. Az elosztói forgalmi díj és az elosztói veszteség
díj elszámolásának alapjául szolgáló villamosenergia-
mennyiség meghatározásának szabályait a 2.4. pont tartal-
mazza.

2.1.4. Az elosztói meddõenergia-díj meghatározásának
szabályait a 2.5. pont tartalmazza.

2.1.5. A közvilágítási célra vételezõk közép/kisfeszült-
ségû transzformátorhoz történõ csatlakozású felhasználó-
nak minõsülnek. A közvilágítási célra vételezõk esetében

a) az elosztói alapdíjat
aa) mért felhasználás esetén mérési pontonként,
ab) mérés hiánya esetén felhasználási helyenként,
b) az elosztói teljesítménydíjat a 2.3.7. pontban megha-

tározott teljesítmény alapján
c) a 2.1.3. pont szerinti díjakat
– a mért fogyasztás,
– a 2.3.7. pontban meghatározott teljesítmény és a köz-

világítási naptár, vagy más módon megállapított világítási
idõtartam szorzata alapján számított fogyasztás, vagy

– ha a közvilágítás fényáramszabályzóval van ellátva,
akkor – mérés hiányában – a szolgáltató üzletszabály-
zatában rögzített módon, a szabályozási tényezõ(ke)t
figyelembe vevõ számítással meghatározott fogyasztás
alapján
kell megfizetni.

2.2. Az elosztói alapdíjat – a 2.1.5. pont a) alpontban a
2.2.1. és a 2.2.2. pontban meghatározott eltérésekkel –
csatlakozási pontonként kell megfizetni.

2.2.1. Ha a csatlakozási pontokhoz nem tartozik külön
mérés – ide nem értve a 2.1.5. pont ab) alpontja szerinti
esetet –, akkor erre a csatlakozási pontra az elosztói alapdíj
30 %-át kell megfizetni.

2.2.2. Ha a közép/kisfeszültségû transzformátorhoz tör-
ténõ, vagy a 2.6.3. pont szerinti kisfeszültségû csatlakozás
esetén nincs távlehívható mérés, akkor az elosztói alapdíj
50 %-át kell megfizetni.

2.2.3 Ha az adott csatlakozási ponthoz tartozó mérés
nem a csatlakozási pont feszültségszintjén történik, akkor

az elosztói alapdíjat a mérés feszültségszintjének megfele-
lõen kell megfizetni.

2.3. A díjfizetés alapjául szolgáló teljesítmény meghatá-
rozása

2.3.1. A díjfizetés alapját – a 2.3.2. pontban meghatáro-
zott eset kivételével – a hálózathasználati szerzõdésben
rögzített, a felhasználó által igényelt lekötött teljesítmény
(kW) képezi.

2.3.2. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI.
törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet 2. számú melléklet 9. §
(3) bekezdésében meghatározott esetben a hálózathaszná-
lat megkezdéséig a díjfizetés alapját a rendelkezésre álló
teljesítmény kW-ban kifejezett értéke képezi.

2.3.3. A lekötött teljesítmény értéke az adott csatlako-
zási ponton nem lehet nagyobb, mint a felszerelt kismeg-
szakító, késes olvadóbiztosító, egyéb biztosító betét névle-
ges árama vagy az állítható túláramvédelem beállítási érté-
ke alapján meghatározott névleges csatlakozási (látszóla-
gos) teljesítmény értéke. A kVA-ben meghatározott névle-
ges csatlakozási (látszólagos) teljesítmény meghatározá-
sának alapját képezõ áramértéket

a) kismegszakító és késes olvadóbiztosító betét alkal-
mazása esetén a névleges áramerõsségek fázisonkénti
összegzésével,

b) beállítható túláramvédelemmel ellátott megszakító
alkalmazása esetén a beállított (de 1 óránál nem nagyobb)
kioldó áram fázisonként beállított értékei összegével
kell figyelembe venni.

2.3.4. A kVA-ban meghatározott látszólagos teljesít-
mény kW-ban kifejezett értékét

a) a cos fi mérése esetén a mért havi átlagos értékkel,
b) a cos fi mérésének hiányában cos fi = 0,9 értékkel

kell kiszámítani.

2.3.5. Ha a felhasználó a teljesítményigényének vagy az
egyidejû maximális teljesítményigényének biztonságo-
sabb kielégítése érdekében többirányú hálózati ellátást
(több, önálló túláramvédelemmel ellátott vezeték vagy
transzformátor), illetve tartalék betáplálási lehetõségét kí-
ván igénybe venni, s azt az elosztó hálózati engedélyessel
kötött hálózati csatlakozási, illetve hálózathasználati szer-
zõdésben is rögzítették, akkor a felhasználónak az ezen el-
látáshoz tartozó csatlakozási pontokra lekötött teljesítmé-
nyek után is meg kell fizetnie az elosztói teljesítménydíjat.

2.3.6. Ideiglenes rendszerhasználat esetén közép- és
nagyfeszültségû csatlakozásnál az elsõ túláramvédelem
beállított értékével számított teljesítmény alapján kell a
teljesítménydíjat a vételezés idõtartamára vonatkozóan
felszámítani.

2.3.7. A közvilágítási célra vételezõ felhasználók eseté-
ben a teljesítményüket a közvilágítási berendezés külön
jogszabályban meghatározott teljesítményével kell figye-
lembe venni. Ha a közvilágítási berendezés fényáramsza-



100 GAZDASÁGI KÖZLÖNY 1. szám

bályzóval van ellátva, akkor a közvilágítási berendezés
számított teljesítményét – a szolgáltató üzletszabályzatá-
ban rögzített módon – a szabályzóberendezés által beállí-
tott legnagyobb feszültségnek megfelelõ szabályozási té-
nyezõvel kell módosítani.

2.3.8. A vízügyi igazgatóságok kezelésében álló ár- és
belvízvédelmi szivattyútelepek esetében az adott hónapra
vonatkozó teljesítménydíjat az adott hónapot követõen
kell elszámolni, oly módon, hogy a fizetendõ teljesítmény-
díj egyezzen meg az adott hónapban mért legnagyobb tel-
jesítmény-igénybevételnek megfelelõ éves teljesítménydíj
1/12 részével.

2.3.9. A teljesítmény túllépése esetén a rendszerhasz-
náló a túllépés minden megkezdett kW-jára havonta az
1. számú melléklet szerinti éves teljesítménydíj 1/4 részé-
nek megfelelõ teljesítménydíjat köteles fizetni. Ha a rend-
szerhasználó a lekötött teljesítmény túllépését az elosztó-
nak elõzetesen bejelentette, és azt az elosztó engedélyezte,
akkor a teljesítménytúllépésért fizetendõ díj mértéke
havonta az éves teljesítménydíj 1/12 része. A rendszer-
használó elõzetesen bejelentett teljesítmény túllépését az
elosztó évente legalább egyszer (1 hónapra) köteles enge-
délyezni.

2.4. A díjfizetés alapjául szolgáló villamosenergia-
mennyiség meghatározása

2.4.1. Az elosztó hálózatra csatlakozó rendszerhaszná-
lók az elosztó hálózati engedélyes által legalább havi gya-
korisággal leolvasott – ennek hiányában a legutolsó vég-
számla (vagy elszámoló számla) alapján vagy a villamos-
energia-ellátási szabályzatok szerint egy hónapra megha-
tározott – villamos energia mennyisége jelenti a díjfizetés
alapját.

2.4.2. Az energiaforgalom mérésének hiányában az el-
osztó és a rendszerhasználó az elosztói forgalmi díj, az
elosztói veszteség díj és az elosztói meddõenergia-díj
alapjául szolgáló átalány-energiamennyiségben is megál-
lapodhat.

2.5. Az elosztói meddõenergia-díj meghatározása

2.5.1. A meddõ villamos energia elszámolását a rend-
szerhasználó által a közcélú hálózatból vételezett (induk-
tív) vagy betáplált (kapacitív) meddõ villamos energia el-
számolására kell alkalmazni bármely feszültségszintû
csatlakozás esetén.

2.5.2. Az elosztó
– a csatlakozási ponton mért hatásos villamos energia

mennyisége és a meddõ villamos energia méréséhez szük-
séges feltételek mûszaki-gazdasági vizsgálata és/vagy

– a rendszerhasználóval kötött megállapodás
alapján eltekinthet a meddõ villamos energia mérésétõl és
elszámolásától.

2.5.3. E rendelet alapján a rendszerhasználók csak az in-
dokolt mértékig kötelezhetõk kompenzálásra, és a meddõ
villamos energia utáni díjfizetésre. A kompenzálásnak az
adott villamos fogyasztási helyen indokolt mértékérõl a
szerzõdõ felek közösen állapodnak meg.

2.5.4. A meddõ villamos energiát – egyéb jogszabályi
elõírás vagy külön megállapodás hiányában – a feszültség-
szintenként mért hatásos villamosenergia-mennyiségeket
alapul véve az alábbiak szerint kell elszámolni:

a) Nagyfeszültségû csatlakozás esetén az elszámolási
idõszakban vételezett hatásos villamos energia 40 %-át
meg nem haladó induktív meddõenergia díjmentes.

b) Középfeszültségû csatlakozás esetén az elszámolási
idõszakban vételezett hatásos villamos energia 30 %-át
meg nem haladó induktív meddõenergia díjmentes.

c) Kisfeszültségû csatlakozás esetén az elszámolási
idõszakban vételezett hatásos villamos energia 25 %-át
meg nem haladó induktív meddõenergia díjmentes.

2.5.5. Az elosztó a kapacitív meddõ energia és a
2.5.4. pontban meghatározott mértéket meghaladó induk-
tív meddõ energia után az 1. számú melléklet II. „Elosztási
díj” címû táblázatban elõírt elosztói meddõenergia-díj
megfizetését kérheti.

2.6. A kisfeszültségû csatlakozás különös szabályai

2.6.1. Az 1. számú melléklet II. „Elosztási díj” címû táb-
lázat A) szakasz ea) sor szerinti tarifa díjait köteles megfi-
zetni a felhasználó, ha lakossági fogyasztónak minõsül,
vagy a 2.3. pont szerinti teljesítménye a 31,05 kW-ot, vagy
a névleges áramerõssége a 3×50A-t nem haladja meg,
vagy ideiglenes rendszerhasználat keretében vételez.

2.6.2. Az 1. számú melléklet II. „Elosztási díj” címû táb-
lázat A) szakasz eb) sor szerinti tarifa díjait is köteles meg-
fizetni a felhasználó, ha külön jogszabály, vagy az ellátási
szabályzatok szerinti vezérelt, külön mért villamos energia
ellátás szerint is vételez.

2.6.3. Az 1. számú melléklet II. „Elosztási díj” címû táb-
lázat A) szakasz ec) sor szerinti tarifa díjait köteles megfi-
zetni a felhasználó, ha a 2.3. pont szerinti teljesítménye a
31,05 kW-ot vagy a névleges áramerõssége a 3×50A-t
meghaladja.

2.7. Az elosztói menetrend kiegyensúlyozási díj fizeté-
sének alapjául szolgáló villamosenergia-mennyiséget a
2.4. pont szerint kell meghatározni.

3. A közvilágítási elosztási díj fizetésének alapját a
közvilágítási elosztó hálózatról vételezett, a 2.1.5. pont
c) alpont szerint meghatározott villamosenergia-meny-
nyiség képezi.
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3. számú melléklet
a 119/2007. (XII. 29.) GKM rendelethez

A villamos energia rendszerhasználati díjak
elszámolási és fizetési feltételei

A) Általános alapelvek

1. Az e rendelet szerinti díjfizetések számla alapján tör-
ténnek – egyéb megállapodás hiányában – a „B)” fejezet-
ben részletezett szabályok szerint.

2. A jogosult köteles számláját a kötelezett részére úgy
benyújtani, hogy azt a kötelezett a számlában feltüntetett
esedékesség idõpontját legalább öt banki nappal megelõ-
zõen kézhez vehesse.

3. A fizetési kötelezettségekkel kapcsolatos számlákra
vonatkozó kifogásokat a számla kézhezvételétõl számított
négy munkanapon belül lehet a jogosulttal közölni.
A számlára vonatkozó kifogás esetén a nem vitatott részek
esedékessége nem változik.

B) Különös szabályok

1. Átviteli-rendszerirányítói számlák

1.1. Az átviteli rendszerirányító havonta az 1.2. és az
1.3. pontokban meghatározott számlákat állíthat ki és
nyújthat be az átviteli hálózat használóinak.

1.2. Az elsõ számla a megelõzõ hónapra vonatkozó
– az 1. számú melléklet I. B) fejezet 1.2. pont szerinti díj és
a 2. számú melléklet B) fejezetének 1.1.1. pontja szerinti
villamosenergia-mennyiségek alapján meghatározott – át-
viteli-rendszerirányítási díjösszeg és a rendszerszintû
szolgáltatások díjösszeg 50 %-át tartalmazza. Az „A)” fe-
jezet 2. pontban leírtak figyelembevételével benyújtott
elsõ számlában foglalt fizetési kötelezettséget az átviteli
hálózat használói a tárgyhónap 20. napjáig (ha ez nem ban-
ki nap, akkor a tárgyhónap 20. napját követõ elsõ banki na-
pon) kötelesek teljesíteni.

1.3. Az „A)” fejezet 2. pontban leírtak fegyelembevé-
telével benyújtott második számla tartalmazza:

a) a tárgyhó utolsó napján 24.00 órakor történt leolva-
sásokon alapuló, a 2. számú melléklet „B)” fejezet 1.1.1.
és 1.1.2. pont szerint meghatározott villamosenergia-
mennyiséget (energiaforgalmat),

b) az átviteli-rendszerirányítási díjat és a rendszerszin-
tû szolgáltatások díját,

c) a kötelezettnek az a) és b) pont alapján a tárgyhóra
számított teljes fizetési kötelezettségét,

d) a kötelezett által a második számla alapján ténylege-
sen fizetendõ díjösszegeket, melyeket a c) pontban megha-
tározott díjösszegeknek az elsõ számla alapján már megfi-
zetett díjösszegekkel való csökkentésével kell meghatá-
rozni díjtételenként.

2. Elosztói számlák

2.1. Az elosztó havonta egy a villamosenergia-ellátási
szabályzatokkal összhangban összeállított rész- vagy vég-
számlát (vagy elszámoló számlát) állíthat ki és nyújthat be
az elosztó hálózat használóinak vagy a díjfizetésre kötele-
zetteknek.

2.2. Az elosztói
a) alapdíj és teljesítménydíj éves díj, amelynek megfi-

zetése 12 havi részletben elõre,
b) forgalmi díj, veszteség díj, meddõenergia-díj és a

közvilágítási elosztási díj megfizetése utólag
esedékes az év minden hónapjának elsõ munkanapján az
elosztó által kiállított és benyújtott számla alapján.

2.3. A számlák tartalmazzák feszültségszintenként
a) az elosztói alapdíj fizetési alapjául szolgáló elosztó

hálózati csatlakozási pontok számát,
b) az elosztói teljesítménydíj fizetési alapjául szolgáló

teljesítmény(eke)t,
c) az a) és b) pont alá nem tartozó általános rendszer-

használati díjak fizetési alapjául szolgáló villamosener-
gia-mennyiség(ek)et,

d) a rendszerhasználati díjakat,
e) a kötelezett által fizetendõ rendszerhasználati díj-

összegeket díjelemenként.

2.4. A közvilágítási felhasználó részére – eltérõ megál-
lapodás hiányában – az általa meghatározott felhasználási
hely(ek) tekintetében az elszámolási idõszak alatt havonta
benyújtott valamennyi adott havi részszámla

a) a 2.2. pont a) alpont szempontjából a tárgyhó,
b) a 2.2. pont b) alpont szempontjából az elõzõ hó

szerinti azonos idõszakra vonatkozik.

2.5. A 2.2. pontban leírtak keretében a 3. § (4) bekezdés-
ben meghatározott kereskedõnek vagy egyetemes szolgál-
tatónak benyújtott számla még a következõ részletezett
adatokat is tartalmazza:

a) az elosztói alapdíj fizetési alapjául szolgáló elosztó
hálózati csatlakozási pontok számát feszültségszintenként,
ezen belül kisfeszültségen tarifasoronként is összegezve,

b) az elosztói teljesítménydíj fizetési alapjául szolgáló
teljesítmények feszültségszintenként összegezve,

c) a legalább havi gyakorisággal leolvasott felhasz-
nálók esetében a tényleges villamosenergia-mennyiség
feszültségszintenként, ezen belül kisfeszültségen tarifaso-
ronként is összegezve,

d) a c) pontba nem tartozó felhasználókra az elosztóval
kötött megállapodás alapján – a villamosenergia-ellátási
szabályzatokkal összhangban – rögzített, a havonkénti
fogyasztói rész- vagy végszámlákban szereplõ villamos-
energia-mennyiség feszültségszintenként, ezen belül kis-
feszültségen tarifasoronként is összegezve.

2.6. A 2.2. pontban leírtak keretében a közvilágítási fel-
használó részére benyújtott számla még a következõ rész-
letezett adatokat is tartalmazza:



102 GAZDASÁGI KÖZLÖNY 1. szám

a) az elosztói alapdíj fizetési alapjául szolgáló mérési
pontok vagy felhasználási helyek számát,

b) az elosztói teljesítménydíj kiszámításához a közvilá-
gítási berendezések teljesítményét,

c) az elosztói forgalmi díj, veszteség díj, meddõenergia
díj és a közvilágítási elosztási díj megfizetéséhez az elszá-
molás alapjául szolgáló villamosenergia-mennyiségeket.

3. Elosztók visszatérítési számlái

3.1. A második átviteli számlával megegyezõ idõpont-
ban az átviteli rendszerirányító tájékoztató elszámolást
küld az elosztók részére az – 1. számú melléklet I. B) feje-
zet 1.1.1. és 1.2.1. pont szerinti díjak különbsége, valamint
a 2. számú melléklet B) fejezet 1.1.1. pont szerinti villa-
mosenergia-mennyiségek szorzatával számított bevételé-
bõl a 4. § (5) bekezdés alapján – õket illetõ tárgyhavi
összegrõl.

3.2. A 3.1. pont szerinti összeg megfizetése a második
számla kiegyenlítését követõen a második számla fizetési
határidejét követõ banki napon, a jogosultak által – az át-
viteli rendszerirányító által küldött elszámolásnak meg-
felelõen kibocsátott – az átviteli rendszerirányító részére
benyújtott számla alapján történik.

3.3. A 3.2. pontban meghatározott, az elosztó által az át-
viteli rendszerirányító részére kiállított visszatérítési
számla kiegyenlítéseként befolyt összeget az elosztó árbe-
vételként köteles kimutatni, és tájékoztatási kötelezettsége
során az árbevételen belül a Magyar Energia Hivatal szá-
mára elkülönülten is köteles kimutatni.

4. Az elõrefizetõs mérõk esetében a rendszerhasználati
díjak megfizetése (is) elõre, a mérõk feltöltésekor, a feltöl-
tött villamosenergia-mennyiség alapján esedékes.

4. számú melléklet
a 119/2007. (XII. 29.) GKM rendelethez

Az átviteli rendszerirányító
az átviteli-rendszerirányítási díjból származó

többletbevételének megosztása

Az átviteli rendszerirányító azon bevételi többletét, me-
lyet az 1. számú melléklet I. B) fejezet 1.1.1. pont szerinti
díjnak az 1.2.1. pont szerinti díjat meghaladó része és a
2. számú melléklet B) fejezet a 1.1.1. pont szerinti villa-
mosenergia-mennyiségek szorzataként realizál – az elosz-
tók eltérõ költség és díjbevétel struktúrából adódó különb-
ségeinek kompenzálása érdekében – a következõ arányok
alapján köteles megosztani az elosztók között:

Elosztó Részarány

DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. 15,1%

ELMÜ Hálózati Kft. 0,0%

Elosztó Részarány

ÉMÁSZ Hálózati Kft. 28,9%

E.ON Dél-dunántúli Áramszolgáltató Zrt. 18,0%

E.ON Észak-dunántúli Áramszolgáltató Zrt. 20,1%

E.ON Tiszántúli Áramszolgáltató Zrt. 17,9%

Összesen 100,0%

A gazdasági és közlekedési miniszter
120/2007. (XII. 29.) GKM

rendelete
a külgazdaság fejlesztési célelõirányzat

felhasználásáról, kezelésérõl, mûködtetésérõl
és ellenõrzésérõl

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
24. § (9) bekezdésében és 49. § o) pontjában kapott felha-
talmazás alapján, a gazdasági és közlekedési miniszter fel-
adat- és hatáskörérõl szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. ren-
delet 1. § f) pontjában meghatározott feladatkörömben el-
járva – a pénzügyminiszter feladat- és hatáskörérõl szóló
169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meg-
határozott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel
egyetértésben – a következõket rendelem el:

A rendelet hatálya

1. §

(1) E rendelet hatálya a Gazdasági és Közlekedési
Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) költségveté-
si fejezetéhez tartozó

a) ITDH Befektetésösztönzési és kereskedelem-fej-
lesztési tanácsadás célelõirányzat, valamint az IT piac-
ösztönzés és a hazai kis- és középvállalkozások külpiaci
versenyképességi programja, valamint a KGA hálózat mû-
ködési feltételeinek megteremtése fejezeti kezelésû elõ-
irányzatok integrálódásával, a Magyar Köztársaság
2007. évi költségvetésérõl szóló 2006. évi CXXVII. tör-
vénnyel megállapított Külgazdaság fejlesztési célelõ-
irányzat (a továbbiakban: Célelõirányzat) felhasználására,
kezelésére, mûködtetésére és ellenõrzésére;

b) a Célelõirányzatból pályázati úton nyújtott támoga-
tások szabályaira
terjed ki

(2) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvényben
(a továbbiakban: Áht.), az államháztartás mûködési rend-
jérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletben
(a továbbiakban: Ámr.), valamint az Európai Közösséget
létrehozó Szerzõdés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti
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állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regioná-
lis támogatási térképrõl szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm.
rendeletben foglaltak az irányadók.

A Célelõirányzat bevételei és kiadásai

2. §

(1) A Célelõirányzat bevételeinek és kiadásainak for-
rása a költségvetési törvényben a minisztérium fejeze-
tében e célra jóváhagyott elõirányzat.

(2) A Célelõirányzat bevételeit képezik továbbá:
a) a Célelõirányzatból támogatást igénylõ által meg-

fizetett eljárási díj,
b) a külföldi és belföldi gazdálkodó szervezetek és ter-

mészetes személyek által, valamint külföldi kormányse-
gélybõl és segélyalapokból a Célelõirányzat javára teljesí-
tett befizetések.

(3) A Célelõirányzat pénzügyi mûveleteinek lebonyolí-
tása a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár)
által vezetett fejezeti kezelésû elõirányzat-felhasználási
keretszámlán történik.

(4) A Célelõirányzatból kell fedezni a Célelõirányzat
mûködtetésével, kezelésével, felhasználásával, a szerzõ-
dések elõkészítésével, nyilvántartásának egyes tárgyi és
személyi feltételeivel, ellenõrzésével, a MAG-Magyar
Gazdaságfejlesztési Központ Zárkörüen Mûködõ Rész-
vénytársasággal (a továbbiakban: MAG Zrt.) mint közre-
mûködõ szervezettel kapcsolatos költségeket, melyek ma-
ximális mértéke a pályázati úton kihelyezett támogatás
összegének 5%-a lehet, továbbá az Ámr. 108/A. § (1) be-
kezdésének elõírása alapján a Kincstár meghatározott
szolgáltatásai után az Ámr. 24. számú melléklete szerinti
díjakat.

3. §

(1) A Célelõirányzat a magyar gazdaság növekedése és
versenyképessége fejlesztésének, a befektetésösztönzési,
kereskedelem-fejlesztési és kereskedelem-politikai kor-
mányzati célok, a külkapcsolati stratégia megvalósítása
elõsegítésének egyik eszköze, továbbá költségvetési for-
rást biztosít a hazai kis- és középvállalkozások által elõál-
lított magas tudástartalmú termékek és szolgáltatások új
piacra jutásának elõsegítéséhez (a továbbiakban: HTEC
program), valamint a külgazdasági szakdiplomata hálózat
közvetlen szakmai irányításához kapcsolódó, a külképvi-
selet más diplomatáit is megilletõ alapvetõ szolgáltatáso-
kon felüli kiadásokhoz.

(2) Az ITDH Magyar Befektetési és Kereskedelem-fej-
lesztési Kht. (a továbbiakban: ITDH) közhasznú tevékeny-
ségének ellátására és a 11. § (2) bekezdésében meghatáro-
zott pályázatok mûködtetése érdekében központi szerve-

zetet, iroda- és tanácsadó hálózatot, pályázatkezelõ szer-
vezetet és információs adatbázist mûködtet.

4. §

(1) A Célelõirányzat kiadási elõirányzata a következõ
jogcímeken biztosít támogatást:

a) az ITDH közhasznú tevékenységének ellátása mû-
ködési költségeihez és felhalmozási kiadásaihoz,

b) befektetésösztönzési programok, projektek finanszí-
rozásához,

c) kereskedelem-fejlesztési programok, projektek finan-
szírozásához,

d) központi kezdeményezésû programok, projektek
finanszírozásához,

e) a gazdasági és közlekedési miniszter (a továbbiak-
ban: miniszter) jóváhagyásával, az ITDH által meghirde-
tett kereskedelem-fejlesztési célokat szolgáló, a 11. §
(2) bekezdésében leírt nyilvános pályázati rendszerhez,

f) a HTEC program mûködtetésének finanszírozásá-
hoz,

g) az egységes külgazdasági képviseleti rendszer mû-
ködtetésének finanszírozásához való hozzájáruláshoz.

(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti tevékenységek:
a) Magyarországra irányuló külföldi tõkebefektetések

elõsegítése, tájékoztatás a vonatkozó hazai jogszabályok-
ról és befektetési lehetõségekrõl,

b) Magyarország mint vonzó befektetési célország pro-
móciójának kommunikációs eszközökkel való elõsegítése,
a szóba jöhetõ befektetõk tájékoztatása Magyarország
komparatív elõnyeirõl,

c) operatív feladatmegoldással (általános és specifikus
befektetési információnyújtás, partnerközvetítés, telep-
helyajánlatok, telephely-látogatások, hatósági ügyintézés,
vagy egyéb tárgyalások megszervezése, lebonyolítása
stb.) az úgynevezett „zöldmezõs” és „barnamezõs” beru-
házások, valamint a vegyesvállalati formában külföldi tõ-
kével megvalósuló befektetések elõsegítése,

d) a már Magyarországon mûködõ külföldi vállalatok
újabb befektetéseinek elõsegítése és koordinálása, új fej-
lesztési projektjeik megvalósításában, valamint a beszállí-
tói kapcsolatai kialakításában való részvétel,

e) folyamatos kapcsolattartás a Magyarországon már
letelepedett külföldi tulajdonú vállalkozásokkal, a kapcso-
latrendszer bõvítése, a kormányzat és a vállalatok közötti
hídszerep megvalósítása és fejlesztése,

f) a hazai befektetési projektek prezentálható formában
történõ elkészítésében való közremûködés, az érintett vál-
lalkozók és szervezetek részére oktatás és tanácsadás elõ-
segítése, célirányos rendezvényekkel szakmai vagy pénz-
ügyi befektetõk felkutatása a projektekhez,

g) az ipari parkokba és vállalkozói övezetekbe történõ
külföldi tõkebetelepítés elõsegítése,

h) háttéripari, beszállítói projektben, illetve program-
ban szervezõi, partnerközvetítõi feladatok ellátása,



104 GAZDASÁGI KÖZLÖNY 1. szám

i) a letelepedett külföldi tulajdonú vállalkozások
magyarországi tevékenységének rendszeres figyelemmel
kísérése, különös tekintettel a munkaerõmozgásokra, a fej-
lesztési elképzelésekre,

j) hivatalos küldöttséggel kiutazó üzletember-delegá-
ciók programjának elõkészítése, szervezése, lebonyolí-
tása, egyéb költségek részbeni támogatása,

k) az ITDH információs standjának és rendezvényeken
való részvételének támogatása.

(3) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti tevékenységek:
a) kereskedelmi promóciós tevékenység elvégzése (üz-

letember-találkozók, magas szintû látogatásokhoz kapcso-
lódó üzleti delegációk, szemináriumok, konferenciák, ki-
állításokon történõ részvétel szervezése stb.),

b) promóciós (országbemutató, kereskedelemtechnikai,
szektoriális stb.) kiadványok megjelentetése és terjesztése,

c) üzleti lehetõségek terjesztése a belföldi és külföldi
irodahálózaton keresztül,

d) szóba jöhetõ kereskedelmi partnerek felkutatása és
közvetítése a magyar vállalatoknak,

e) a magyar vállalkozások piaci stratégiájának, termék-
stratégiájának kialakításához szükséges információk gyûj-
tése, tanácsadás, termékprogramok lebonyolítása,

f) a külpiaci lehetõségekrõl és a kereskedelemtechnikai
feltételekrõl való tájékoztatás szóban, írásban és elektroni-
kus úton,

g) az exportpotenciállal rendelkezõ magyar vállalatok
felmérése és adatbázisba rendezése, annak megnyitása
elektronikus formában az érdeklõdõk felé,

h) a tõkekihelyezéshez, a fogadó országban vegyes-
vállalat alapításához szükséges információk beszerzése,
feldolgozása, szolgáltatása, piaci tanulmányok elkészí-
tése, konferenciák szervezése,

i) hivatalos küldöttséggel kiutazó üzletember-delegá-
ciók programjának elõkészítése, szervezése, lebonyolí-
tása, egyéb költségek részbeni támogatása,

j) az ITDH információs standjának és rendezvényeken
való részvételének támogatása.

(4) Az (1) bekezdés d) pontja szerinti tevékenységek:
a) a minisztérium által kezdeményezett, a külgazdasági

kapcsolatok építését, a kereskedelem fejlesztését elõ-
segítõ, stratégiai, geopolitikai jelentõségû hazai és nem-
zetközi programokon, kiállításokon történõ részvétel
támogatása,

b) közremûködés a magas szintû látogatásokhoz kap-
csolódó, a nemzeti megjelenést biztosító központi rendez-
vényeken,

c) részvétel a külgazdasági feladatok megoldását meg-
alapozó kutatások, tanulmányok elkészítésében,

d) a kereskedelemfejlesztést szolgáló sajtó-, tanács-
adási, oktatási és tájékoztatási tevékenység végzése,

e) a befektetési és kereskedelem-fejlesztési feladatok
megvalósítása érdekében állandó vagy aktuális kiad-
ványok készítésével vagy készíttetésével, külföldi gazda-
sági lapokban Magyarország mellékletek megjelentetésé-

vel, sajtótájékoztatók szervezésével kiadványok megje-
lentetése és médiatevékenység folytatása,

f) tanácsadói és információs szolgáltatás nyújtása a
belsõ piac mûködésérõl, valamint az Európai Unió
(a továbbiakban: EU) és Magyarország közötti szerzõdé-
ses kapcsolatokból adódó folyamatokról az ITDH Euro
Info irodáján keresztül az EU Euro Info hálózatának hiva-
talos magyarországi állomásaként,

g) üzleti partnerkeresõ szolgáltatás mûködtetése az
EU-elektronikus üzletépítõ hálózatának magyar nemzeti
kontaktpontjaként.

(5) Az (1) bekezdés f) pontja szerinti tevékenységek:

a) HTEC irodák mûködtetése, amelyek információs és
fizikai bázist teremtenek azoknak a magyar cégeknek,
amelyek saját jelenlétet terveznek az Amerikai Egyesült
Államokban vagy Ázsiában,

b) pályázat mûködtetése olyan infokommunikációs
technológiákat bemutató szakmai eseményeken való ma-
gyar részvétel elõsegítésére, ahol a támogatott cégeknek
lehetõségük nyílik egy-egy termékük vagy tevékenységük
bemutatására.

(6) Az (1) bekezdés g) pontja szerinti tevékenységek:

a) a külgazdasági szakdiplomaták nagyfokú térbeli ru-
galmasságát lehetõvé tevõ, kizárólagos használatú gépko-
csipark mûszaki korszerûsítése, a mûszaki állapotból kö-
vetkezõ, szükséges cserék lebonyolítása,

b) gazdaságdiplomáciai, befektetési, kereskedelem-
fejlesztési események, programok elõkészítése, megszer-
vezése, lebonyolítása.

(7) Az elõirányzat-maradvány megállapítása, elszámo-
lása és felhasználása során az Ámr. 66. §-ában foglaltak az
irányadók.

Az ITDH közhasznú tevékenységének és a programok
finanszírozásának szabályai

5. §

(1) A Célelõirányzat kiadási elõirányzatának felhaszná-
lását – a 4. § (1) bekezdés szerinti a)–g) jogcímek közötti
megoszlását – a miniszter hagyja jóvá.

(2) A 4. § (1) bekezdés a)–g) pontja szerinti tevékenysé-
gek ellátásának költségeit, az elvégzendõ feladatok tartal-
mát, a támogatás igénybevételének folyósítási ütemét és
mértékét az ITDH részletes, elõzetes üzleti terve és a szak-
mai programok listája szerint – a Felügyelõ Bizottság
javaslatára – a miniszter hagyja jóvá.

(3) A 4. § (1) bekezdés e) pontja szerinti jogcímre mini-
málisan a Célelõirányzat kiadási elõirányzatának 15%-át
kell fordítani.
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6. §

(1) Az ITDH és a minisztérium a 4. § (1) bekezdés
a)–f) pontja szerinti feladatok végrehajtására szerzõdést
köt, amely rögzíti az ellátandó feladatokat, a támogatás
igénybevételének folyósítási ütemét, a támogatással való
elszámolás módját, az ITDH által vállalt kötelezettségek
nem teljesítése vagy a támogatás nem rendeltetésszerû fel-
használása esetén alkalmazható szankciókat. A 4. § (1) be-
kezdés g) pontja esetében a 7. § (2) bekezdésében foglaltak
szerint kell eljárni.

(2) A támogatást nem rendeltetésszerû felhasználás ese-
tén a kamattal növelt összeggel kell visszafizetni. A kamat
nagysága a támogatás visszavonása idõpontjában érvé-
nyes jegybanki alapkamat kétszerese.

A Célelõirányzat terhére történõ
támogatás folyósítása

7. §

(1) A támogatás folyósítása a 4. § (1) bekezdés a) pont-
jában megadott célra, a 6. § (1) bekezdés szerinti köz-
hasznú szerzõdésben meghatározott összegben és üteme-
zés szerint, féléves és éves elszámolási kötelezettség mel-
lett történik.

(2) A 4. § (1) bekezdés b)–d) és f) pontjában meghatáro-
zott célok esetén az 5. § (1) bekezdése szerint jóváhagyott
összegû támogatás folyósítása a 6 § (1) bekezdésében fog-
lalt szerzõdés szerinti ütemezés alapján történik. A 4. §
(1) bekezdés g) pontjában meghatározott cél esetében a
minisztérium jogosult a külgazdasági szakdiplomata mun-
kavégzéséhez szükséges dologi kiadások, valamint be-
szerzések többletforrását, többleteszközt kiegészítõ jelleg-
gel évközi elõirányzat átcsoportosítással, megállapodás
alapján a Külügyminisztérium részére átadni.

(3) A 4. § (1) bekezdés e) pontjában foglalt pályázati
rendszer mûködtetéséhez a minisztérium a támogatás
összegét a 21. §-ban foglaltak figyelembevételével, az uta-
landó tételek összesítõjének a minisztérium részére törté-
nõ benyújtását és ellenõrzését követõen folyósítja az
ITDH részére. A támogatási összegek kedvezményezettek
részére történõ átutalásáról az ITDH gondoskodik.

8. §

(1) A támogatás folyósításánál biztosítani kell az
5. §-ban foglaltak teljesítését, valamint az elõirányzat-fel-
használási tervvel való összhangot.

(2) Az ITDH-nak a támogatás felhasználásáról szöve-
ges indoklással alátámasztott féléves és éves elszámolást
kell készítenie a minisztérium részére.

(3) A támogatás folyósításának feltétele a szerzõdésben
meghatározott, valamint a (2) bekezdés szerint esedékes
elszámolási kötelezettség teljesítése.

(4) A minisztérium a támogatás folyósítását az elszámo-
lási kötelezettség elmulasztása vagy el nem fogadása ese-
tén felfüggeszti, folyósításra az elszámolás elfogadását
követõen kerülhet sor.

9. §

Az ITDH elkészíti a célelõirányzat célok szerinti fel-
használásáról és az azzal való gazdálkodásról – a vonat-
kozó jogszabályok elõírásai szerinti – szöveges indoklás-
sal alátámasztott féléves és éves elszámolást a minisz-
térium részére a szerzõdésben rögzített határidõre.

A Célelõirányzat-felhasználás
ellenõrzési rendszere

10. §

(1) A Célelõirányzatból a 4. § (1) bekezdésében foglalt
jogcímeken nyújtott támogatások ellenõrzése a vállalt kö-
telezettségek teljesítésére, a rendeltetésszerû és a szerzõ-
désnek megfelelõ forrásfelhasználásra terjed ki.

(2) A támogatás felhasználásának rendszerszerû ellen-
õrzésérõl a minisztérium gondoskodik.

(3) Az ITDH köteles a támogatás felhasználását – ellen-
õrizhetõség céljából – az egyéb források felhasználásától
elkülönítetten nyilvántartani.

A pályázati úton nyújtott támogatások

11. §

(1) A Célelõirányzat terhére – a 4. § (1) bekezdés
e) pontja szerint – az ITDH a miniszter felhatalmazásával a
magyar vállalkozások nemzetközi kereskedelembe való
beilleszkedése, kapcsolataik fejlesztése és bõvítése érde-
kében kereskedelem-fejlesztési támogatási rendszert mû-
ködtet.

(2) A pályázati úton – a miniszter által e célra jóvá-
hagyott keretbõl – az ITDH által nyújtott támogatások fõ
céljai:

a) a Magyarországon termelõ- vagy szolgáltató tevé-
kenységet folytató és belföldi székhellyel vagy az Európai
Gazdasági Térség (a továbbiakban: EGT) államaiban
székhellyel rendelkezõ bejegyzett vállalkozások termékei-
nek nemzetközi elfogadtatása és külpiaci megjelenésének
elõsegítése:
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aa) külföldi kiállításokon való részvétel Magyarorszá-
gon elõállított termékkel vagy Magyarországról származó
szolgáltatással,

ab) egyes marketingeszközök készíttetése, hirdetések
megjelentetése,

ac) a piaci szervezet – értékesítési tevékenységet nem
folytató, marketing célból létrehozott iroda vagy bemuta-
tóterem – bérleti díjának támogatása,

ad) nemzetközi szervezeti tagdíjhoz hozzájárulás,
ae) az importáló ország által kötelezõen elõírt, ott el-

végzendõ megfelelõségtanúsíttatási eljárás költségének
támogatása;

b) az Európai Unió tagállamai és harmadik országok
által kiírt programokban való részvétel támogatása.

12. §

A Célelõirányzatból a 11. § (2) bekezdésében szereplõ
célokra támogatás kizárólag pályázat útján, a pályázati fel-
hívásban meghatározottak szerint nyújtható.

13. §

(1) Az ITDH a pályázatkezelés egyes tevékenységeivel,
így a szerzõdéskötéssel, a szerzõdések teljesítésének pénz-
ügyi ellenõrzésével és az elszámoltatással a MAG Zrt.-t
mint közremûködõ szervezetet bízhatja meg.

(2) A közremûködõ szervezet díjazása a miniszter által a
pályázatokra jóváhagyott kiadási elõirányzatot terheli.
Maximális mértéke a pályázati úton kihelyezett támogatás
összegének 5%-a lehet.

14. §

Az ITDH-nak a pályázati úton nyújtott támogatás fel-
használásáról szöveges indoklással alátámasztott féléves
és éves elszámolást kell készítenie a minisztérium részére.

A pályázati úton nyújtott támogatás szabályai

15. §

(1) A Célelõirányzatból támogatás a Magyarországon
termelõ- vagy szolgáltató tevékenységet folytató és belföl-
di székhellyel vagy EGT-államban székhellyel rendelkezõ
bejegyzett vállalkozások, gazdasági társaságok, közhasz-
nú társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, szak-
mai alapon szervezõdõ egyesületek, szövetségek,
valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (a továb-
biakban: MKIK), annak területi szervezetei és költségve-
tési szerv részére nyújtható.

(2) A pályázat keretében támogatás – a (3) bekezdésben
foglalt kivétellel – a támogatott tevékenység, illetve prog-
ram megkezdése elõtt igényelhetõ.

(3) Kivételesen indokolt esetben a miniszter külön
írásos engedélye alapján utólagosan is nyújtható támoga-
tás lezajlott programokhoz, elõzetesen befogadott szán-
déknyilatkozat alapján.

(4) A támogatások elbírálásának szempontjait a pályá-
zati kiírás és az útmutató tartalmazza.

(5) Nem nyújtható támogatás
a) csõd-, felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt

álló szervezetnek;
b) azon személy vagy szervezet részére, aki vagy amely

a támogatás iránti pályázat benyújtását megelõzõ három
naptári éven belül az államháztartás alrendszereibõl, az
EU elõcsatlakozási eszközeibõl vagy az EU strukturális
alapokból és egyéb pénzügyi alapjaiból juttatott valamely
támogatással összefüggésben a támogatási szerzõdésben
vállalt kötelezettségét nem vagy csak részben teljesítette,
kivéve a vis maior esetét;

c) azon személy vagy szervezet részére, akinek vagy
amelynek lejárt esedékességû, 60 napot meghaladó adó-
vagy adók módjára behajtható köztartozása van, kivéve ha
az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfize-
tést engedélyezett;

d) azon szervezet részére, amelyet a támogatás iránti
pályázat benyújtását megelõzõ két naptári éven belül a
közigazgatási szerv határozatával vagy annak bírósági
felülvizsgálata esetén a bíróság munkavállalók bejelentés
nélküli vagy munkavállalási engedély nélküli foglalkozta-
tása miatt jogerõsen bírság megfizetésére kötelezett;

e) azon személy vagy szervezet részére, aki vagy amely
a tevékenység folytatásához szükséges hatósági engedé-
lyekkel nem rendelkezik;

f) azon szervezetek részére, amelyek nem felelnek meg
a rendezett munkaügyi kapcsolatok – Áht. 15. §-ában meg-
határozott – általános és különös feltételeinek, és ezen fel-
tételek fennállását nem, vagy nem a külön jogszabályban
meghatározott módon igazolják.

(6) Függetlenül a támogatás egyéb feltételeinek meglé-
tétõl, a lejárt esedékességû, 60 napon túl meg nem fizetett
köztartozással rendelkezõknek – a köztartozás megfizeté-
séig –, a szerzõdés megkötését követõen kialakuló ilyen
köztartozás vagy meginduló felszámolási és végelszámo-
lási eljárás esetén a támogatás nem folyósítható. Csõd-
eljárás esetén a csõdegyezség megszületéséig a támogatás
folyósítását fel kell függeszteni.

A pályázati úton nyújtott támogatásokra vonatkozó
további szabályok

16. §

(1) A támogatások minden esetben vissza nem térítendõ
támogatást jelentenek a pályázati kiírásokban felsorolt és
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elismert – áfa és értéktöbbletadó nélküli – költségek támo-
gatási szerzõdésben szereplõ mértékéig.

(2) Az elnyerhetõ támogatásra a Szerzõdés 87. és
88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazá-
sáról szóló, 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági
rendelet (HL L 379, 2006.12.28., 5. o.) rendelkezései az
irányadók.

(3) A támogatás mértékét a pályázati felhívás állapítja
meg.

(4) A pályázó nyilatkozik, hogy a pályázat benyújtását
megelõzõ három évben csekély összegû támogatás jogcí-
mén mekkora összegû támogatást vett igénybe.

(5) A támogatást nyújtó köteles írásban tájékoztatni a
kedvezményezettet a pályázati felhívásban, illetve a támo-
gatási szerzõdésben arról, hogy csekély összegû támoga-
tásban részesül. A tájékoztatásnak kifejezetten utalnia kell
a bizottsági rendeletre, hivatkozva annak pontos címére és
az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésére,
valamint meg kell határoznia a támogatás pontos összegét
támogatástartalomban kifejezve.

A pályázati úton nyújtott támogatások elnyerésére
irányuló pályázatok kiírása

17. §

(1) A pályázati felhívásokat, amelyek tartalmazzák a
tárgyévi támogatási feltételeket és a hozzájuk rendelt
támogatás mértékét, a minisztérium hivatalos lapjában és
legalább egy országos terjesztésû gazdasági napilapban,
valamint a minisztérium és az ITDH hivatalos honlapján
kell közzétenni.

(2) Forráshiány esetén a pályázatok befogadása – elõze-
tes hirdetmény közzétételével – felfüggeszthetõ. A pályá-
zatok befogadásának felfüggesztésérõl szóló közleményt a
felfüggesztés idõpontja elõtt legalább 10 nappal meg kell
jelentetni a minisztérium hivatalos lapjában és legalább
egy országos terjesztésû napilapban, valamint a miniszté-
rium és az ITDH hivatalos honlapján.

(3) A pályázat benyújtásakor jogcímenként és alkal-
manként eljárási díjat kell fizetni, amelynek összege
5000 forint.

(4) A befizetett eljárási díjat a kizárólag forráshiány
miatt elutasított pályázat esetén, az elutasító döntést
követõ 30 napon belül vissza kell fizetni.

A pályázati úton nyújtott támogatások elnyerésére
irányuló pályázatok elbírálása

18. §

(1) A támogatás nyújtásáról a 11. § (2) bekezdése sze-
rinti pályázatok esetében a miniszter dönt a miniszter által

kijelölt pályázati bíráló bizottság javaslata alapján. A bírá-
ló bizottság munkájában a minisztérium és az ITDH kije-
lölt képviselõin túl a pályázatok elbírálásában érdekelt
más tárcák által delegált tagok és országos érdek-képvise-
leti szervek képviselõi is részt vehetnek.

(2) A pályázatok értékelését az ITDH készíti elõ a bíráló
bizottság részére. Ennek keretében ellenõrzi a jogszabály-
ban és a pályázati felhívásban meghatározott formai és tar-
talmi feltételek meglétét.

(3) A pályázatok hiányos benyújtása esetén az ITDH a
pályázót egy alkalommal 15 napos határidõ kitûzésével
hiánypótlásra szólítja fel. A hiánypótlásra biztosított ha-
táridõ elmulasztása a pályázat elbírálásból való kizárását
eredményezi.

(4) A folyamatos beadási határidejû pályázatokat a be-
fogadástól számított 90 napon belül el kell bírálni.

(5) A pályázatokra vonatkozó támogató döntést annak
meghozatalát követõ 15 munkanapon belül a minisztérium
hivatalos lapjában, honlapján, valamint az ITDH honlap-
ján közzé kell tenni a kedvezményezett neve, a támogatás
tárgya és összege feltüntetésével.

(6) A döntésrõl a kedvezményezettet külön megbízás
alapján a MAG Zrt. mint közremûködõ szervezet a szerzõ-
dés megküldésével írásban értesíti. A szerzõdéskötésre
legfeljebb egy hónapos határidõt lehet kitûzni.

A pályázati úton nyújtott támogatások elnyerésére
irányuló szerzõdések megkötése

19. §

(1) A pályázatokra vonatkozóan a miniszteri döntést
követõen – külön megbízás alapján – a MAG Zrt. az ITDH
képviseletében szerzõdésben állapodik meg a pályázóval,
amelynek tartalmaznia kell a támogatás felhasználására
vonatkozó elszámolás módját és határidejét.

(2) Ha az elõírt határidõn belül a szerzõdéskötésre a tá-
mogatást elnyert pályázónak (a továbbiakban: kedvezmé-
nyezett) felróható okból nem kerül sor, a támogatási dön-
tés hatályát veszti.

(3) A támogatás nem rendeltetésszerû felhasználása
esetén alkalmazandó szankciókat a támogatási szerzõdés
és a vonatkozó jogszabályok tartalmazzák.

(4) Támogatási szerzõdés akkor köthetõ, ha legalább a
következõket tartalmazza:

a) a támogatás összegét, arra vonatkozó tájékoztatást,
hogy a pályázó a Szerzõdés 87. és 88. cikkének a de minimis
támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2006. deember
15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 379,
2006.12.28., 5. o.) hatálya alá tartozó csekély összegû (úgy-
nevezett de minimis) támogatásban részesül, és egy vállal-
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kozásnak bármely forrásból, csekély összegû támogatási
jogcímen odaítélt támogatás támogatástartalma – három év
vonatkozásában – nem haladhatja meg a 200 000 eurónak,
szállítási ágazatban a 100 000 eurónak megfelelõ forintössze-
get, továbbá a felhasználás feltételeit és követelményeit,
valamint a támogatott program részletes leírását;

b) a támogatás folyósításának módját, a kölcsönös tel-
jesítések tárgyi és pénzügyi ütemezését;

c) az ellenõrzési jogosultság elfogadását;
d) a szerzõdésszerû teljesítést biztosító mellékkötele-

zettségeket, az elállás jogát;
e) a pályázati felhívásban megjelölt és az ajánlati kö-

töttség folytán a támogatási szerzõdés részévé váló egyéb
feltételeket és rendelkezéseket;

f) a támogatási szerzõdés lezárásával és az elszámolás-
sal kapcsolatos kötelezettségeket és kellékeket;

g) a felek megnevezését és az aláírási jogosultsággal
rendelkezõk elõnyomtatott nevét és aláírását, a szerzõdés
keltét;

h) a felek által lényegesnek tartott egyéb rendelkezé-
seket;

i) a nem teljesítésre, illetve a támogatás nem rendelte-
tésszerû felhasználására vonatkozó rendelkezéseket, ame-
lyek szerint a Támogató a szerzõdéstõl eláll, és a támoga-
tást egyidejûleg visszavonja. A kedvezményezett a már
folyósított támogatást az elállás idõpontjában érvényes
jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelõ, a folyósí-
tás(ok) idõpontjától a támogatás összegének tényleges
visszafizetése idejéig felszámított kamattal növelve az el-
állás idõpontjától számított 5 napon belül köteles visszafi-
zetni.

A pályázati úton nyújtott támogatások folyósítása

20. §

(1) A támogatás folyósításához szükséges – a támoga-
tási szerzõdésben meghatározott – számlákat és kifizetést
igazoló egyéb dokumentumokat a kedvezményezettnek a
támogatási szerzõdésben meghatározott szervezethez kell
benyújtania.

(2) A támogatás folyósítása utólagosan, a kedvezmé-
nyezett által benyújtott számlák és a kifizetést igazoló
dokumentumokon alapuló elszámolás szerint történik.

(3) Az utalványozáshoz biztosítani kell a támogatási
szerzõdés és a kifizetés összhangját, továbbá a kifizetés
alapjául szolgáló teljesítést igazoló dokumentumok meg-
létét.

21. §

(1) Az ITDH a támogatási célkitûzés megvalósulását,
ennek pénzügyi és szakmai ellenõrzését követõen gondos-

kodik a 11. § (2) bekezdésében leírt támogatási célok alap-
ján megkötött szerzõdések szerinti támogatási összegek
kifizetésérõl.

(2) A támogatás folyósítása a támogatási szerzõdésben
meghatározott pénzügyi és idõbeni ütemezés szerint tör-
ténik.

(3) A támogatási szerzõdés teljesülésének szakmai el-
lenõrzését az ITDH végzi.

(4) A támogatási szerzõdéssel kapcsolatos adminisztra-
tív teendõket és a pénzügyi ellenõrzést a MAG Zrt. mint
közremûködõ szervezet végzi.

(5) A 11. § (2) bekezdése szerinti cél esetében az ITDH
a szakmai teljesítés igazolása után a MAG Zrt.-hez mint
közremûködõ szervezethez nyújtja be a támogatás folyósí-
tásához szükséges bizonylatokat a pénzügyi ellenõrzés és
a kifizetés jogosságának igazolására. A MAG Zrt. az általa
ellenõrzött dokumentumok alapján a jogos kifizetés össze-
gét igazoló utalványokat és rendelkezõ leveleket az uta-
landó tételek összeállítására az ITDH-nak juttatja vissza.

A pályázat keretében nyújtott támogatások
ellenõrzési rendszere, a program

vagy a projekt lezárása

22. §

(1) A támogatások ellenõrzése a pályázatban és a támo-
gatási szerzõdésben vállalt kötelezettségek teljesítésére, a
rendeltetésszerû és a támogatási szerzõdésnek megfelelõ
forrásfelhasználásra terjed ki.

(2) A kedvezményezett köteles a támogatás forrásának
felhasználását – ellenõrzés céljából – elkülönítetten nyil-
vántartani.

(3) Egy tevékenység, illetve program akkor tekinthetõ
befejezettnek vagy megvalósultnak, ha a szerzõdésben
megjelölt és támogatott feladat, cél a szerzõdésben megha-
tározottak szerint teljesült, és errõl szöveges beszámolók-
kal, értékelésekkel, bizonylatokkal alátámasztva számolt
be a kedvezményezett, és annak a támogató általi jóváha-
gyása megtörtént.

Záró rendelkezések

23. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti az ITD-H Befektetésösztönzési és kereskedelemfej-
lesztési tanácsadás célelõirányzat felhasználásának és ke-
zelésének szabályozásáról szóló 29/2005. (V. 5.) GKM
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rendelet, valamint az ITD-H Befektetésösztönzési és ke-
reskedelemfejlesztési tanácsadás célelõirányzat felhaszná-
lásának és kezelésének szabályozásáról szóló 29/2005.
(V. 5.) GKM rendelet módosításáról szóló 47/2006.
(VII. 21.) GKM rendelet. Ez a bekezdés e rendelet hatály-
balépését követõ napon hatályát veszti.

(3) E rendelet hatálybalépését megelõzõen benyúj-
tott, támogatási döntéssel rendelkezõ pályázatokra az
ITD-H Befektetésösztönzési és kereskedelemfejleszté-
si tanácsadás célelõirányzat felhasználásának és kezelé-
sének szabályozásáról szóló 29/2005. (V. 5.) GKM ren-
deletnek a pályázati kiírás közzététele napján hatályos
rendelkezései és a közzétett pályázati felhívás feltételei
az irányadóak.

Dr. Kákosy Csaba s. k.,
gazdasági és közlekedési miniszter

Egyéb közlemények

A Magyar Szénhidrogén Készletezõ Szövetség
Alapszabályának módosítása

A Szövetség a 2007. november 8-án megtartott közgyû-
lésén az Alapszabály módosításáról a 7/2007. (XI. 08.)
számú határozattal a következõképpen rendelkezett:

Az Alapszabály I. rész 1. § 1.3. pontja helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„1.3. A Szövetség székhelye: 1037 Budapest, Montevi-
deo u. 16/B.”

* * *

Záradék:

Az Alapszabály módosítását jóváhagyom.

Dr. Kákosy Csaba s. k.,
gazdasági és közlekedési miniszter

A Magyar Szénhidrogén Készletezõ Szövetség által 2008. január 1. napjától érvényes
tagi hozzájárulásának mértékérõl

A Magyar Szénhidrogén Készletezõ Szövetség 2007. november 8. napján megtartott közgyûlése az 5/2007. (XI. 08.)
számú határozatában jóváhagyta a 2008. évi tagi hozzájárulás mértékét az alábbiak szerint:

Termék csoport Termék Ft/to KN szám

1. Benzinek 3 600 27090010 és
27101111 – 27101190

2. Gázolajok 3 100 27101911 – 27101949
3. Fûtõ- és kenõolajok 2 500 27101951 – 27101999

Kõolaj 3 100 27090090
Földgáz: Ft/em3

Földgáz 320 27111100
Ft/TJ

9 412

* * *

Záradék:

A 2008. január 1. napjától érvényes földgáz tagi hozzájárulás mértékét jóváhagyom.

Dr. Kákosy Csaba s. k.,
gazdasági és közlekedési miniszter



Záradék:
A 2008. január 1. napjától érvényes földgáz-készletezé-

si hozzájárulás mértékét jóváhagyom.

Dr. Kákosy Csaba s. k.,
gazdasági és közlekedési miniszter

Miniszteri utasítás

A gazdasági és közlekedési miniszter
33/2007. (XII. 20.) GKM

utasítása
a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium által

felügyelt költségvetési intézmények részére
a gazdasági és közlekedési miniszter által elõírt

befizetési kötelezettségeirõl szóló
10/2007. (III. 22.) GKM utasítás módosításáról

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
92. §-ának (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
a következõket rendelem el:

1. §

A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium által fel-
ügyelt költségvetési intézmények részére a gazdasági és
közlekedési miniszter által elõírt befizetési kötelezettsége-
irõl szóló 10/2007. (III. 20.) GKM utasítás (a továbbiak-
ban: utasítás) 1. §-a a következõ (4) és (5) bekezdéssel egé-
szül ki:

„(4) Engedélyezem, hogy a Magyar Kereskedelmi En-
gedélyezési Hivatal (ÁHT: 226176) az általa 2007. évben
a GKM fejezet elõre nem tervezett kiadások (ÁHT:
226747) fejezeti kezelésû elõirányzat számlára
(10032000-01220139-50000005) befizetett 60 000 ezer
forintot – a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium által
felügyelt költségvetési intézmények befizetési kötelezett-
ségeirõl szóló 7/2006. (III. 23.) GKM utasítás 1. §-ának a)
pontja alapján – a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
részére 2006. évben teljesíteni rendelt befizetési kötele-
zettsége 93 200 ezer forint hátralékának finanszírozására
fordítsa.

(5) A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal a
2006. évi befizetési kötelezettségének a (4) bekezdés alapján
fennmaradó 33 200 ezer forint hátralékát a GKM fejezet elõ-
re nem tervezett kiadások (ÁHT: 226747) fejezeti kezelésû
elõirányzat számlára (10032000-01220139-50000005)
2007. december 22-éig köteles átadni.”

2. §

Felhatalmazom a gazdasági, informatikai és humánpoli-
tikai szakállamtitkárt, hogy az utasítás végrehajtásához
szükséges intézkedéseket megtegye.

3. §

Ez az utasítás 2007. december 21-én lép hatályba, egy-
idejûleg az utasítás 1. §-a (1) bekezdésének a) pontja hatá-
lyát veszti.

Dr. Kákosy Csaba s. k.,
gazdasági és közlekedési miniszter

Minisztériumi közlemény

„Közlemény
fejlesztési támogatások odaítélésérõl

Az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998.
(XII. 30.) Korm. rendelet 82. § (1) bekezdés b) pontja, va-
lamint a Kormány vonatkozó egyedi döntése alapján a
Gazdasági és Közlekedési Minisztérium a Beruházás-ösz-
tönzési Célelõirányzat terhére az alábbi fejlesztési támo-
gatás nyújtásáról kötött szerzõdést:

1.
A kedvezményezett neve:
DBM Dél-Nyírségi Bioenergia Mûvek Energiatermelõ
Zrt.
A támogatási program megvalósítási helye: 4234 Sza-
koly, Hrsz. 0296/2
A támogatás célja: Egy 20 MW villamos teljesítményû
biomassza tüzelésû erõmû létesítése és üzemeltetése. A
projekt célja a megújuló energia termelése mellett Szakoly
területfejlesztése.
A támogatás összege: 200 millió forint

2.
A kedvezményezett neve: Guardian Orosháza Üvegipari
Kft.
A támogatási program megvalósítási helye: Békés me-
gye, 5900 Orosháza, Csorvási út 31.
A támogatás célja: Gyártósor létesítése többrétegû fém,
fémoxid üvegbevonat készítésére katódporlasztásos eljá-
rással.
A támogatás összege: 400 millió forint

3.
A kedvezményezett neve: InBev Business Services Ma-
gyarország Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
A támogatási program megvalósítási helye: 1138 Buda-
pest, Népfürdõ utca 22.
A támogatás célja: Az anyavállalatot kiszolgáló pénzügyi
szolgáltatóközpont létesítése.
A támogatás összege: 760 millió forint”

NEMZETKÖZI GAZDASÁGI
KAPCSOLATOK SZAKÁLLAMTITKÁRSÁG
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TARIFAJEGYZÉK

Érvényes 2008. január 1-jétõl

A Magyar Hivatalos Közlönykiadó által gondozott hivatalos lapokban (közlönyökben) elhelyezett hirdetés egy-egy szakma, ágazat képviselõi-
nek pontosan célzott elérését teszi lehetõvé. A nyomtatott példányszám túlnyomó része elõfizetéses rendszerben kerül az olvasóhoz, remitten-
da így gyakorlatilag nem létezik, s ez a hirdetés költséghatékonyságát nagyban megnöveli. A Magyar Közlöny a Magyar Köztársaság hivatalos
lapjaként hirdetéseket nem közöl. Rendszeresen megjelenik viszont a Magyar Közlöny melléklete, a Hivatalos Értesítõ, amelyben a hivatalos
közleményeken, hirdetményeken kívül üzleti célú hirdetések is elhelyezhetõk.

A Hivatalos Értesítõben megjelentetni kívánt egyéb közlemények és hirdetmények díja megkezdett kéziratoldalanként 47 000 Ft + áfa.

A közlönyökben elhelyezett üzleti hirdetések tarifái a következõk:

I. hirdetési kategória II. hirdetési kategória

1/1 belív (174 x 240 mm) 187 000 126 000

hátsó borító 234 000 144 000

színes 458 000 –

1/2 fekvõ (174 x 120 mm) 99 000 63 000

álló (87 x 240 mm) 99 000 63 000

1/4 álló (87 x 120 mm) 54 000 35 000

Hirdetmények, közlemények díja (az ún. kötelezõ közzétételek díja ettõl eltérõ lehet):

Bélyegzõk, okiratok, igazolványok
stb. érvénytelenítése egységesen 13 000 13 000

Egyéb közlemények, hirdetmények
megkezdett kéziratoldalanként 11 000 11 000

Behúzott anyagok oldalszámtól, súlytól és mérettõl függõen egyedi megállapodás szerint helyezhetõk el. Nyomdakész film hiányában 10%
technikai költséget számítunk fel. A fenti árak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák. A kiadó fenntartja a hirdetések év közbeni árváltoz-
tatásának jogát.

A hirdetés elhelyezõje elfogadja a kiadó mindenkori hirdetési üzletszabályzatát, amelyet kérésre megküldünk. A kiadó fenntartja a jogot, hogy
jogszabályba vagy a hirdetési üzletszabályzatába ütközõ hirdetéseket visszautasítja.

A lapok kategóriánkénti besorolása a következõ:

I. hirdetési kategóriába tartozó lapok Megjelenés/év

Belügyi Közlöny 24

Egészségbiztosítási Közlöny 12

Egészségügyi Közlöny 25

Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítõ 28

Gazdasági Közlöny 22

Hivatalos Értesítõ (a Magyar Közlöny melléklete) 52

Közlekedési Értesítõ 24

Kulturális Közlöny 26

Munkaügyi Közlöny 12

Oktatási Közlöny 36

Önkormányzatok Közlönye 12

Pénzügyi Közlöny 18

Szociális Közlöny 12

II. hirdetési kategóriába tartozó lapok Megjelenés/év

Az Alkotmánybíróság Határozatai 12

Bányászati Közlöny 6

Ellenõrzési Figyelõ 4

Hírközlési Értesítõ 12

Honvédelmi Közlöny 36

Igazságügyi Közlöny 12

Környezetvédelmi és Vízügyi Értesítõ 12

Külgazdasági Értesítõ 12

Sportértesítõ 12

Statisztikai Közlöny 12

Turisztikai Értesítõ 12
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Tisztelt Elõfizetõk!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kiadónk terjesztésében levõ lapokra és elektronikus kiadványokra szóló elõfizetésüket folyamatosnak
tekintjük. Csak akkor kell változást bejelenteniük a 2008. évre vonatkozó elõfizetésre, ha a példányszámot, esetleg a címlistát
módosítják, vagy új lapra szeretnének elõfizetni (pontos szállítási, név- és utcacím-megjelöléssel). Az esetleges módosítást szívesked-
jenek levélben vagy faxon megküldeni. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a lapszállításról kizárólag az elõfizetési díj beérkezését
követõen intézkedünk. Fontos, hogy az elõfizetési díjakat a megadott 10300002-20377199-70213285 sz. számlára utalják, illetve
a kiadó által kiküldött készpénz-átutalási megbízáson fizessék be.
Készpénzes befizetés kizárólag a Magyar Hivatalos Közlönykiadó ügyfélszolgálatán (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.) lehetséges. (Levél-
cím: Magyar Hivatalos Közlönykiadó, 1394 Budapest, 62. Pf. 357. Fax: 318-6668).

A 2008. évi elõfizetési díjak
(Az árak az áfát tartalmazzák.)

Magyar Közlöny 121 212 Ft/év
Határozatok Tára 26 460 Ft/év
Önkormányzatok Közlönye 6 552 Ft/év
Az Alkotmánybíróság Határozatai 22 428 Ft/év
Bányászati Közlöny 5 544 Ft/év
Belügyi Közlöny 29 232 Ft/év
Egészségbiztosítási Közlöny 25 452 Ft/év
Egészségügyi Közlöny 31 752 Ft/év
Ellenõrzési Figyelõ 4 284 Ft/év
Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítõ 21 924 Ft/év
Gazdasági Közlöny 26 964 Ft/év
Hírközlési Értesítõ 7 560 Ft/év
Honvédelmi Közlöny 21 420 Ft/év
Igazságügyi Közlöny 18 900 Ft/év
Környezetvédelmi és Vízügyi Értesítõ 17 388 Ft/év
Közigazgatási Szemle 7 400 Ft/év

Közlekedési Értesítõ 28 476 Ft/év
Kulturális Közlöny 21 672 Ft/év
Külgazdasági Értesítõ 23 940 Ft/év
Munkaügyi Közlöny 17 640 Ft/év
Nemzetközi Közlöny 7 400 Ft/év
Oktatási Közlöny 25 200 Ft/év
Pénzügyi Közlöny 35 028 Ft/év
Sportértesítõ 6 048 Ft/év
Statisztikai Közlöny 15 120 Ft/év
Szociális Közlöny 17 892 Ft/év
Turisztikai Értesítõ 14 112 Ft/év
Ügyészségi Közlöny 7 560 Ft/év
Pénzügyi Szemle 22 680 Ft/év
L'udové noviny 5 796 Ft/év
Neue Zeitung 5 544 Ft/év

CD-Cégközlöny
A Cégközlöny hatályos és hiteles céginformációs – az üzleti életben részt vevõk számára nélkülözhetetlen, naprakész – adatbázisát tartalmazó,
heti rendszerességgel megjelenõ lap lemez formátumban 2008. január 1-jétõl elõfizethetõ. Az éves elõfizetés díja a 20%-os áfával: 141 696 Ft.

Közbeszerzési Értesítõ
A hetente több száz, minden szakterületre kiterjedõ közbeszerzési felhívás részletes leírását és feltételeit tartalmazó Közbeszerzési Értesítõ címû
hivatalos lap révén az elõfizetõk a leggyorsabban, autentikus forrásból értesülhetnek a pályázatokról. Az Értesítõ – a tervezett formátumváltás
miatt – a 2008. évben fél évre fizethetõ elõ. A féléves elõfizetés díja áfával: 64 260 Ft.

A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
hatályos jogszabályok hivatalos számítógépes gyûjteményének 2008. évi éves elõfizetési díjai:

(Áraink a 20%-os áfát tartalmazzák.)

Önálló változat 97 200 Ft
5 munkahelyes hálózati változat 171 600 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 216 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 351 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 459 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 780 000 Ft

Az EU-JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
Az Európai Unió Jogszabályai gyûjteményének 2008. évi éves elõfizetési díja

(Áraink a 20%-os áfát tartalmazzák.)

Önálló változat 86 400 Ft
5 munkahelyes hálózati változat 156 000 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 192 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 312 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 408 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 708 000 Ft

Facsimile Magyar Közlöny. A hivatalos lap 2007-es évfolyama jelenik meg CD-n az eredeti külalak megõrzésével, de könnyen kezelhetõen. Ára: 18 480 Ft + áfa.

Szerkesztésért felelõs: dr. Marsi Miklós.
Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6., www.mhk.hu).
A kiadásért felelõs: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlony-
bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen,
1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62., Pf. 357.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a FÁMA Rt. közremûködésével. Telefon/fax: 266-6567, 266-9290/240,
241 mellék.
Terjesztés: tel./fax: 317-9999, 266-9290/245 mellék.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny
Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu).
2008. évi éves elõfizetési díj: 26 964 Ft áfával, féléves elõfizetési díj: 13 482 Ft áfával, egy példány ára: 1575 Ft áfával.
A kiadó az elõfizetési díj év közbeni emelésének jogát fenntartja.

HU ISSN 1588-7383
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