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 II. rész JOGSZABÁLYOK

Tör vé nyek

2007. évi LXXXIV.
tör vény

a rehabilitációs járadékról*

Az Or szág gyû lés az egész ség ká ro so dást szen ve dett sze -
mé lyek meg ma radt, fej leszt he tõ ké pes sé ge i re épü lõ re ha -
bi li tá ci ó já nak, tár sa dal mi re in teg rá ci ó já nak elõ se gí té sé re,
to váb bá a re ha bi li tá ció idõ tar ta má ra a jö ve de lem ará nyos
ke re set pót lás ér de ké ben a kö vet ke zõ tör vényt al kot ja:

Alapfogalmak

1.  § E tör vény al kal ma zá sá ban:
a) egész ség ká ro so dás: az egész szer ve zet re vo nat koz -

ta tott, a szer ve zet fel épí té sé ben, funk ci ó i ban be teg ség, sé -
rü lés vagy ve le szü le tett rend el le nes ség kö vet kez té ben ki -
ala kult ked ve zõt len vál to zás;

b) ke re sõ te vé keny ség: a fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl
és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról  szóló 1991. évi IV. tör -
vény (a továb biak ban: Flt.) 58.  §-a (5) be kez dé sé nek
e) pont ja sze rin ti te vé keny ség;

c) ke re set, jö ve de lem: az a já ru lék ala pot ké pe zõ jö ve -
de lem, il let ve az a já ru lék alap, amely után a tár sa da lom -
biz to sí tás el lá tá sa i ra és a ma gán nyug díj ra jo go sul tak ról,
va la mint e szol gál ta tá sok fe de ze té rõl  szóló 1997. évi
LXXX. tör vény (a továb biak ban: Tbj.) alap ján – a já ru lék -
fi ze té si fel sõ ha tár fi gyel men kí vül ha gyá sá val – nyug díj -
já ru lék fi ze té si kö te le zett ség áll fenn, ide ért ve az egy sze -
rû sí tett köz te her vi se lé si hoz zá já ru lás ról  szóló 2005. évi
CXX. tör vény sze rin ti azon ek ho a la pot is, amely után a
ma gány sze mély 15 szá za lé kos ek hot fi zet;

d) re ha bi li tá ció: kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott
or vo si, fog lal koz ta tá si, szo ci á lis, kép zé si és egyéb te vé -
keny sé gek kom plex rend szer e, amely nek cél ja az egész -
ség ká ro so dást szen ve dett sze mély szak mai mun ka ké pes -
sé gé nek biz to sí tá sa;

e) szak mai mun ka ké pes ség: a je len le gi vagy az egész -
ség ká ro so dást meg elõ zõ mun ka kör ben, il let ve a kép zett -
ség nek meg fe le lõ más mun ka kör ben való fog lal koz ta tás ra
való al kal mas ság;

f) meg fe le lõ mun ka hely: az Flt. 25.  §-ának (2)–(3) be -
kez dé sé ben meg ha tá ro zott fel té te lek nek meg fe le lõ mun -
ka hely az zal, hogy ál lás ke re sõ alatt a re ha bi li tá ci ós já ra -
dék ban ré sze sü lõ sze mélyt, ál lás ke re sé si já ra dék alatt a re -
ha bi li tá ci ós já ra dé kot kell ér te ni.

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2007. jú ni us 18-i ülés nap ján fo gad ta el.

A tör vény hatálya

2.  § (1) E tör vény ha tá lya ki ter jed
a) arra a sze mély re, aki re ha bi li tá ci ós já ra dé kot e tör -

vény ren del ke zé sei alap ján igé nyel,
b) a re ha bi li tá ci ós já ra dék ra jo go sult Tbj. 4.  §-ának

a) pont ja sze rin ti fog lal koz ta tó já ra (a továb biak ban: fog -
lal koz ta tó),

c) a Nyug díj biz to sí tá si Alap ke ze lé sé ért fe le lõs nyug -
díj biz to sí tá si szerv re és a nyug díj biz to sí tá si igaz ga tá si
szerv re,

d) a re ha bi li tá ci ós szak ér tõi szerv re,
e) az ál la mi fog lal koz ta tá si szerv re, és
f) az ál la mi adó ha tó ság ra.

(2) E tör vény ha tá lya a sza bad moz gás és tar tóz ko dás
jo gá val ren del ke zõ sze mé lyek be uta zá sá ról és tar tóz ko dá -
sá ról  szóló 2007. évi I. tör vény 1.  §-ában meg ha tá ro zott
sze mély re ak kor ter jed ki, ha az érin tett sze mély az el lá tás
igény lé sé nek idõ pont já ban a sza bad moz gás hoz és tar tóz -
ko dás hoz való jo gát a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén gya -
ko rol ja, és a pol gá rok sze mé lyi ada ta i nak és lak cí mé nek
nyil ván tar tá sá ról  szóló 1992. évi LXVI. tör vény sze rint
be je len tett la kó hellyel ren del ke zik.

(3) E tör vény ren del ke zé se it a szo ci á lis biz ton sá gi rend -
sze rek ko or di ná ci ó já ról  szóló kö zös sé gi ren de le tek ha tá -
lya alá tar to zó sze mély re és el lá tás ra a kö zös sé gi ren de le -
tek, a szo ci á lis biz ton sá gi tár gyú nem zet kö zi egyez mény
ha tá lya alá tar to zó sze mély re az egyez mény sza bá lyai sze -
rint kell al kal maz ni.

A rehabilitációs járadékra való jogosultság

3.  § (1) Re ha bi li tá ci ós já ra dék ra az jo go sult, aki
a) 50–79 szá za lé kos egész ség ká ro so dást szen ve dett, és 

ez zel össze füg gés ben a je len le gi vagy az egész ség ká ro so -
dá sát meg elõ zõ mun ka kö ré ben, il let ve a kép zett sé gé nek
meg fe le lõ más mun ka kör ben való fog lal koz ta tás ra re ha bi -
li tá ció nél kül nem al kal mas, és

aa) ke re sõ te vé keny sé get nem foly tat, vagy
ab) a ke re se te, jö ve del me leg alább 30 szá za lék kal ala -

cso nyabb az egész ség ká ro so dást meg elõ zõ négy nap tá ri
hó nap ra vo nat ko zó ke re se te, jö ve del me havi át la gá nál, to -
váb bá

b) re ha bi li tál ha tó, és
c) az élet ko ra sze rint szük sé ges szol gá la ti idõt meg sze -

rez te.

(2) A jo go sult ság hoz szük sé ges szol gá la ti idõ re, meg ál -
la pí tá sá ra és iga zo lá sá ra a tár sa da lom biz to sí tá si nyug el lá -
tás ról  szóló 1997. évi LXXXI. tör vénynek (a továb biak -
ban: Tny.) a rok kant sá gi nyug díj hoz szük sé ges szol gá la ti
idõ re vo nat ko zó ren del ke zé se it kell meg fele lõen al kal -
maz ni az zal, hogy a jo go sult ság hoz szük sé ges szol gá la ti
idõ be be kell szá mí ta ni a rok kant sá gi, bal ese ti rok kant sá gi
nyug díj idõ tar ta mát is.
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(3) Re ha bi li tá ci ós já ra dék ra nem jo go sult az, aki
a) öreg sé gi nyug díj ban, elõ re ho zott öreg sé gi nyug díj -

ban, csök ken tett össze gû elõ re ho zott öreg sé gi nyug díj ban, 
kor ked vez mé nyes nyug díj ban, rok kant sá gi nyug díj ban,
bal ese ti rok kant sá gi nyug díj ban, öreg sé gi já ra dék ban,
mun ka kép te len sé gi já ra dék ban, öz ve gyi já ra dék ban, nö -
velt össze gû öreg sé gi, mun ka kép te len sé gi és öz ve gyi já ra -
dék ban, kor be töl tés cí mén járó öz ve gyi nyug díj ban, rok -
kant ság cí mén járó öz ve gyi nyug díj ban,

b) bá nyász nyug díj ban, kor en ged mé nyes nyug díj ban,
egyes mû vé sze ti te vé keny sé get foly ta tók öreg sé gi nyug dí -
já ban, szol gá la ti nyug díj ban, pol gár mes ter öreg sé gi nyug -
dí já ban vagy köz szol gá la ti já ra dé ká ban,

c) ter hes sé gi-gyer mek ágyi se gély ben, gyer mek gon do -
zá si díj ban, táp pénz ben, bal ese ti táp pénz ben,

d) az Flt. alap ján fo lyó sí tott pénz be li el lá tás ban,
e) át me ne ti já ra dék ban, rend sze res szo ci á lis já ra dék -

ban, bá nyász dol go zók egész ség ká ro so dá si já ra dé ká ban,
rok kant sá gi já ra dék ban,

f) a ha di gon do zot tak és nem ze ti gon do zot tak pénz be li
el lá tá sa i ban, a nem ze ti helyt ál lá sért el ne ve zé sû pót lék ban
ré sze sül.

A rehabilitációs járadék összege

4.  § (1) A re ha bi li tá ci ós já ra dék össze ge – a ma gán -
nyug díj-pénz tá ri tag ság tól füg get le nül – meg egye zik a
rok kant sá gi nyug díj (III. rok kant sá gi cso port) össze gé nek
120%-ával. A re ha bi li tá ci ós já ra dék leg ki sebb össze ge
meg egye zik a rok kant sá gi nyug díj leg ki sebb össze gé nek
(III. rok kant sá gi cso port) 120%-ával.

(2) A re ha bi li tá ci ós já ra dék nak az (1) be kez dés sze rint
meg ál la pí tott össze gét 50%-kal csök ken te ni kell, ha ke re -
sõ te vé keny ség foly ta tá sa ese tén a re ha bi li tá ci ós já ra dék -
ban ré sze sü lõ 3 egy mást kö ve tõ hó nap ra vo nat ko zó – a
sze mé lyi jö ve de lem adó val és a Tny. 13.  §-a (1) be kez dé sé -
nek a) pont ja sze rin ti já ru lé kok kal csök ken tett – ke re se té -
nek, jö ve del mé nek havi át la ga meg ha lad ja a rok kant sá gi
nyug díj alap ját ké pe zõ havi át lag ke re set össze gé nek
90 szá za lé kát, il let ve an nak a meg ál la pí tást köve tõen a
rend sze res nyug díj eme lés(ek) mér té ké vel nö velt össze gét, 
de leg alább a min den ko ri kö te le zõ leg ki sebb mun ka bér
(mi ni mál bér) össze gét.

(3) A re ha bi li tá ci ós já ra dék össze gé nek meg ha tá ro zá sa
so rán a Tny.-nek a rok kant sá gi nyug díj össze gé nek meg -
ha tá ro zá sá ra vo nat ko zó ren del ke zé se it [Tny. 28.  §, 29.  §
(2)–(4) és (6) be kez dé se] kell meg fele lõen al kal maz ni az -
zal, hogy a 4.  § (2) be kez dé se sze rint a jo go sult ság hoz
szük sé ges szol gá la ti idõ be be szá mí tott rok kant sá gi, bal -
ese ti rok kant sá gi nyug díj idõ tar ta mát fi gyel men kí vül kell
hagy ni.

(4) A re ha bi li tá ci ós já ra dé kot éven te emel ni kell, az
éven kén ti eme lés re a Tny. ren del ke zé se it (Tny.
62–63.  §-ok) kell meg fele lõen al kal maz ni. A rehabilitá -

ciós já ra dék éven kén ti rend sze res eme lé sé rõl a nyug díj -
biz to sí tá si igaz ga tá si szerv nek nem kell ha tá ro za tot hoz -
nia.

Eljárási szabályok

5.  § (1) A re ha bi li tá ci ós já ra dék ra való jo go sult ság, a já -
ra dék ban ré sze sü lõt érin tõ jog és kö te le zett ség meg ál la pí -
tá sá ra a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta -
lá nos sza bá lya i ról  szóló 2004. évi CXL. tör vény (a továb -
biak ban: Ket.) ren del ke zé se it kell al kal maz ni. A re ha bi li -
tá ci ós já ra dék irán ti igény ér vé nye sí té sé re, a jog or vos lat ra, 
a jog alap nél kül fel vett el lá tás vissza fi ze té sé re és meg té rí -
té sé re, va la mint a já ra dék ból tör té nõ le vo nás ra – ha e tör -
vény el té rõ en nem ren del ke zik – a Tny. ren del ke zé se it kell 
meg fele lõen al kal maz ni.

(2) A re ha bi li tá ci ós já ra dé kot a re ha bi li tá ci ós já ra dék,
il let ve a rok kant sá gi nyug díj igény lé sé re rend sze re sí tett
nyom tat vá nyon (a továb biak ban: igény be je len tõ lap) írás -
ban, va la mint – a Tny. 3.  §-ának (4) be kez dé se sze rint –
elekt ro ni kus úton le het igé nyel ni.

(3) A re ha bi li tá ci ós já ra dék ra való jo go sult ság el bí rá lá -
sá hoz az igény lõ kö te les a ke re se té rõl, jö ve del mé rõl nyi -
lat koz ni, azt iga zol ni. A nyug díj biz to sí tá si igaz ga tá si
szerv meg ke re sé sé re – el len õr zés cél já ból – az ál la mi adó -
ha tó ság 15 na pon be lül köz li a 3.  § (1) be kez dé sé nek
ab) al pont já ban meg ha tá ro zott idõ tar tam ra vo nat ko zó an
az igény lõ ke re se té re, jö ve del mé re vo nat ko zó ada to kat.

(4) A re ha bi li tá ci ós já ra dék kal kap cso la tos el já rás költ -
ség- és il le ték men tes.

(5) A bí ró ság a re ha bi li tá ci ós já ra dék kal kap cso la to san
ho zott ér de mi ha tá ro zat fe lül vizs gá la ta so rán a ha tá ro za tot
meg vál toz tat hat ja.

6.  § (1) A re ha bi li tá ci ós já ra dék irán ti igény el bí rá lá sá -
hoz a re ha bi li tá ci ós szak ér tõi szerv a nyug díj biz to sí tá si
igaz ga tá si szerv meg ke re sé sé re a meg ke re sés tõl szá mí tott
60 na pon be lül a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zot tak
sze rin ti kom plex mi nõ sí tést vé gez, és szak vé le ményt ad

a) az egész ség ká ro so dás mér té ké rõl,
b) a szak mai mun ka ké pes ség rõl,
c) a re ha bi li tál ha tó ság ról, a re ha bi li tá ció le het sé ges irá -

nyá ról, va la mint a re ha bi li tá ci ós szük ség le tek rõl, to váb bá
a re ha bi li tá ci ó hoz szük sé ges idõ tar tam ról.

(2) A nyug díj biz to sí tá si igaz ga tá si szerv el já rá sa so rán a 
re ha bi li tá ci ós szak ér tõi szerv szak vé le mé nyé hez köt ve
van.

(3) A re ha bi li tá ci ós szak ér tõi szerv szak vé le mé nyé nek
meg ér ke zé sé ig a nyug díj biz to sí tá si igaz ga tá si szerv az el -
já rá sát fel füg gesz ti.

(4) Az el uta sí tó ha tá ro zat, il let ve a meg szün te tõ vég zés
jog erõ re emel ke dé sét kö ve tõ 12 hó na pon be lül elõ ter jesz -
tett újabb igény be je len tést csak ak kor kell el bí rál ni, ha azt
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a re ha bi li tá ci ós szak ér tõi szerv szak vé le mé nyé ben fog lal -
tak alap ján a 3.  § (1) be kez dé sé nek a) pont ja sze rin ti jo go -
sult sá gi fel té tel fenn ál lá sá nak hi á nya  miatt uta sí tot ták el,
és a ren del ke zés re álló egész ség ügyi do ku men tá ció alap -
ján meg ál la pít ha tó, hogy az igény lõ egész sé gi ál la po tá ban
az el uta sí tást köve tõen tar tós rosszab bo dás kö vet ke zett be. 
Az el uta sí tás ról a nyug díj biz to sí tá si igaz ga tá si szerv ha tá -
ro za tot hoz.

Együttmûködési kötelezettség, a rehabilitációs
megállapodás

7.  § (1) A re ha bi li tá ci ós já ra dék ra jo go sult a re ha bi li tá -
ció si ke res meg va ló su lá sa ér de ké ben az ál la mi fog lal koz -
ta tá si szerv vel tör té nõ együtt mû kö dés re kö te les, amely nek 
ke re té ben

a) az ál la mi fog lal koz ta tá si szerv vel írás be li re ha bi li tá -
ci ós meg ál la po dást köt, to váb bá

b) tel je sí ti a re ha bi li tá ci ós meg ál la po dás mel lék le te -
ként meg ha tá ro zott re ha bi li tá ci ós terv ben fog lal ta kat.

(2) A re ha bi li tá ci ós meg ál la po dás tar tal maz za:
a) a re ha bi li tá ci ós já ra dék ban ré sze sü lõ nyi lat ko za tát

arra vo nat ko zó an, hogy
aa) vál lal ja az együtt mû kö dé si kö te le zett ség tel je sí té -

sét, va la mint
ab) el fo gad ja a szá má ra fel aján lott meg fe le lõ mun ka -

he lyet, va la mint té rí té si kö te le zett ség gel nem járó kép zé si
le he tõ sé get; to váb bá

b) a re ha bi li tá ci ós já ra dék ban ré sze sü lõ ön ál ló mun ka -
hely ke re sé sé nek for má it;

c) az ál la mi fog lal koz ta tá si szerv ál tal a re ha bi li tá ci ós
já ra dék ban ré sze sü lõ nek nyúj tan dó, kü lön jog sza bály ban
meg ha tá ro zott re ha bi li tá ci ós szol gál ta tá so kat; va la mint

d) a re ha bi li tá ci ós já ra dék ban ré sze sü lõ nek az ál la mi
fog lal koz ta tá si szerv nél tör té nõ je lent ke zé sei gya ko ri sá -
gát, a kap cso lat tar tás mód ját.

(3) A re ha bi li tá ci ós já ra dék meg ál la pí tá sa ese tén a
nyug díj biz to sí tá si igaz ga tá si szerv ha tá ro za tá ban fel hív ja
a já ra dék ban ré sze sü lõt az együtt mû kö dé si kö te le zett ség
tel je sí té sé re, egy ben tá jé koz tat ja az együtt mû kö dé si kö te -
le zett ség meg sze gé sé nek jog kö vet kez mé nye i rõl. A re ha -
bi li tá ci ós já ra dék ban ré sze sü lõ – a ha tá ro zat és az alap já ul
szol gá ló szak vé le mény be mu ta tá sá val – a ha tá ro zat kéz be -
sí té sé tõl szá mí tott 10 mun ka na pon be lül meg ke re si az ál -
la mi fog lal koz ta tá si szer vet a re ha bi li tá ci ós meg ál la po dás
meg kö té se ér de ké ben.

(4) A re ha bi li tá ci ós já ra dék meg ál la pí tá sa ese tén a meg -
ál la pí tó nyug díj biz to sí tá si igaz ga tá si szerv a ha tá ro zat
meg ho za ta lá ról és an nak jog erõ re emel ke dé sé rõl ha la dék -
ta la nul ér te sí ti az ál la mi fog lal koz ta tá si szer vet. Az ál la mi
fog lal koz ta tá si szerv leg ké sõbb a jog erõ re emel ke dés rõl
 szóló ér te sí tést kö ve tõ 30 na pon be lül el ké szí ti és a re ha bi -
li tá ci ós já ra dék ra jo go sult tal is mer te ti a re ha bi li tá ci ós
meg ál la po dás ra tett ja vas la tát.

(5) A re ha bi li tá ci ós meg ál la po dás meg kö té se so rán
figye lemmel kell len ni a re ha bi li tá ci ós szük ség le tek re, va -
la mint az adott tér ség mun ka erõ-pi a ci fel té te le i re is.

(6) Amennyi ben a re ha bi li tá ci ós já ra dék ban ré sze sü lõ
ke re sõ te vé keny sé get foly tat, ak kor re ha bi li tá ci ó ját el sõ -
sor ban en nek ke re té ben kell meg kí sé rel ni. En nek ér de ké -
ben az ál la mi fog lal koz ta tá si szerv meg ke re si a fog lal koz -
ta tót. A fog lal koz ta tó a meg ke re sést kö ve tõ 10 mun ka na -
pon be lül kö te les kon zul tá ci ót foly tat ni a re ha bi li tá ci ós in -
téz ke dé sek le he tõ sé gé rõl. Ha a fog lal koz ta tó a szük sé ges
re ha bi li tá ci ós in téz ke dé se ket vál lal ja, ak kor a rehabilitá -
ciós meg ál la po dást en nek ala pul vé te lé vel kell meg köt ni.

(7) A re ha bi li tá ci ós meg ál la po dás meg kö té sét köve tõen
az ál la mi fog lal koz ta tá si szerv 3 mun ka na pon be lül ér te sí ti 
a nyug díj biz to sí tá si igaz ga tá si szer vet.

(8) Amennyi ben a re ha bi li tá ci ós meg ál la po dás az ál la -
mi fog lal koz ta tá si szerv nek a (4) be kez dés ben fog lal tak
sze rin ti ja vas lat té te lét kö ve tõ 30 na pon be lül nem ke rül
meg kö tés re, az ál la mi fog lal koz ta tá si szerv kez de mé nye zi
a nyug díj biz to sí tá si igaz ga tá si szerv felé a já ra dék nak a
13.  § (1) be kez dé sé nek g) pont já ban meg ha tá ro zot tak
alap ján tör té nõ meg szün te té sét.

(9) A (3) és (8) be kez dés ben meg ha tá ro zott ha tár idõk
el mu lasz tá sa ese tén iga zo lá si ké re lem elõ ter jeszt he tõ.
 Ebben az eset ben a Ket. iga zo lá si ké re lem re vo nat ko zó
ren del ke zé se it (66–67.  §) kell meg fele lõen al kal maz ni.

8.  § (1) A re ha bi li tá ci ós já ra dék ban ré sze sü lõ 10 mun -
ka na pon be lül kö te les ér te sí te ni az ál la mi fog lal koz ta tá si
szer vet, ha

a) az egész sé gi ál la po tá ban tar tós rosszab bo dás kö vet -
ke zett be, il let ve

b) ke re sõ te vé keny sé get foly tat, vagy ke re se te, jö ve -
del me meg vál to zott, il let ve

c) a re ha bi li tá ci ós meg ál la po dás alap já ul szol gá ló kö -
rül mé nye i ben egyéb lé nye ges vál to zás kö vet ke zett be.

(2) Az (1) be kez dés b) pont já ban meg ha tá ro zott eset ben
a re ha bi li tá ci ós já ra dék ban ré sze sü lõ a be je len tés sel egy -
ide jû leg iga zol ja ke re se té nek, jö ve del mé nek össze gét.

Az ellátás idõtartama

9.  § (1) A re ha bi li tá ci ós já ra dék a jo go sult sá gi fel té te lek 
be kö vet ke zé sé nek nap já tól, de leg ko ráb ban az igény be je -
len tés nap já tól ál la pít ha tó meg.

(2) Amennyi ben az igény lõ az (1) be kez dés ben meg -
határozott na pon ter hes sé gi-gyer mek ágyi se gély ben, gyer -
mek gon do zá si díj ban, táp pénz ben, bal ese ti táp pénz ben
 részesül, a re ha bi li tá ci ós já ra dék az el lá tás meg szün te té sé -
nek nap já tól ál la pít ha tó meg.
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10.  § (1) A re ha bi li tá ci ós já ra dék a re ha bi li tá ci ó hoz
szük sé ges idõ tar tam ra, de leg fel jebb 3 évre ál la pít ha tó
meg.

(2) Amennyi ben az el lá tás 3 év nél rö vi debb idõ tar ta ma
el telt, de a re ha bi li tá ció még nem fe je zõ dött be, a re ha bi li -
tá ció si ke res meg va ló su lá sá nak ér de ké ben az idõ tar tam
leg fel jebb egy al ka lom mal meg hosszab bít ha tó, de a tel jes
idõ tar tam eb ben az eset ben sem ha lad hat ja meg a 3 évet.

(3) Az el lá tás ra jo go sult ság a meg szün te tés utá ni 24 hó -
na pon be lül fel éled, ha az egyéb jo go sult sá gi fel té te lek
fenn áll nak, ki zá ró fel té tel nem áll fenn, és

a) a 13.  § (1) be kez dé sé nek e) pont ja sze rin ti, a ke re se ti
kor lát ra vo nat ko zó meg szün te té si ok be kö vet ke zett, de az
érin tett sze mély ke re sõ te vé keny sé ge meg szûnt, il let ve

b) a 13.  § (1) be kez dé sé nek f) pont ja sze rin ti, az egész -
sé gi ál la pot ban tör té nõ, a re ha bi li tá ci ót le he tet len né tevõ
tar tós rosszab bo dás be kö vet ke zett, de az érin tett sze mély
egész sé gi ál la po tá ban a re ha bi li tá ci ót is mét le he tõ vé tevõ
ja vu lás kö vet ke zett be.

(4) Az el lá tás ra jo go sult ság nem éled fel, ha a (3) be kez -
dés a) pont já ban meg ha tá ro zott fel té tel

a) a mun ka vál la ló ren des fel mon dá sa, a köz tiszt vi se lõ,
a köz al kal ma zott, va la mint a fegy ve res erõk, a fegy ve res
tes tü le tek és ren dé sze ti szer vek hi va tá sos ál lo má nyú tag já -
nak le mon dá sa, to váb bá

b) a mun ka adó rend kí vü li fel mon dá sa, a köz szol gá la ti
jog vi szony hi va tal vesz tés sel, a köz al kal ma zot ti jog vi -
szony el bo csá tás sal, va la mint a hi va tá sos és szer zõ dé ses
ál lo má nyú jog vi szony nak a fegy ve res szer vek hi va tá sos
ál lo má nyú tag ja i nak szol gá la ti vi szo nyá ról  szóló 1996. évi 
XLIII. tör vény 53.  §-a e)–f) pont já ban, 56.  §-a (2) be kez -
dé sé nek b) pont já ban, va la mint a Ma gyar Hon véd ség hi -
va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to ná i nak jog ál lá sá ról
 szóló 2001. évi XCV. tör vény 56.  §-ának e)–f) pont já ban,
il let ve 59.  §-a (2) be kez dé sé nek c) pont já ban meg ha tá ro -
zott ok
miatt kö vet ke zett be.

(5) A (3) be kez dés b) pont ja sze rin ti fel té tel be kö vet ke -
zé se a re ha bi li tá ci ós szak ér tõi szerv szak vé le mé nye alap -
ján ál la pít ha tó meg.

(6) Az el lá tás tel jes idõ tar ta ma fel éle dés ese tén sem ha -
lad hat ja meg a 3 évet. A jo go sul tat a re ha bi li tá ci ós já ra dék
meg szün te té sét kö ve tõ eme lé sek, ki egé szí té sek is meg il le -
tik.

(7) A re ha bi li tá ci ós já ra dék igény be je len tés re a meg -
szû nést, meg szün te tést köve tõen is mé tel ten meg ál la pít ha -
tó ab ban az eset ben, ha a jo go sult sá gi fel té te lek fenn áll -
nak, ki zá ró fel té tel nem áll fenn, és a re ha bi li tá ci ós szak ér -
tõi szerv szak vé le mé nye alap ján az igény lõ nek az egész sé -
gi ál la po tá ban a re ha bi li tál ha tó sá got is be fo lyá so ló lé nye -
ges vál to zás kö vet ke zett be.

(8) Az el lá tás meg hosszab bí tá sa, fel éle dé se, il let ve is -
mé telt meg ál la pí tá sa ese tén a re ha bi li tá ci ós já ra dék meg -
ál la pí tá sá ra vo nat ko zó el já rá si sza bá lyo kat és az együtt -

mû kö dé si kö te le zett ség re vo nat ko zó ren del ke zé se ket
meg fele lõen al kal maz ni kell.

11.  § (1) A re ha bi li tá ci ós já ra dék fo lyó sí tá sá ra a nyug el -
lá tá sok és a bal ese ti nyug el lá tá sok fo lyó sí tá sá ra vo nat ko zó 
ren del ke zé se ket kell meg fele lõen al kal maz ni (Tny. 79.  §).

(2) A re ha bi li tá ci ós já ra dék fo lyó sí tá sát 3 hó nap idõ tar -
tam ra szü ne tel tet ni kell, amennyi ben a re ha bi li tá ci ós já ra -
dék ban ré sze sü lõ fog lal koz ta tá sá ra a fog lal koz ta tá sá ra irá -
nyu ló jog vi szony lé te sí té sé hez szük sé ges jog nyi lat ko zat
hi á nyá ban ke rült sor.

Felülvizsgálat

12.  § (1) A re ha bi li tá ci ós já ra dék ban ré sze sü lõ egész sé -
gi ál la po tá ban tör tént tar tós rosszab bo dás ese tén az ál la mi
fog lal koz ta tá si szerv a nyug díj biz to sí tá si igaz ga tá si szerv -
nél fe lül vizs gá la tot kez de mé nyez.

(2) A nyug díj biz to sí tá si igaz ga tá si szerv ve ze tõ je a re -
ha bi li tá ci ós já ra dék ban ré sze sü lõt – a jog kö vet kez mé -
nyek rõl való tá jé koz ta tás mel lett – fe lül vizs gá lat cél já ból
tör té nõ sze mé lyes meg je le nés re kö te lez he ti ak kor, ha
olyan tény vagy kö rül mény jut a tu do má sá ra, amely va ló -
szí nû sí ti, hogy a ko ráb ban meg ál la pí tott egész ség ká ro so -
dás a meg ál la pí tás idõ pont já ban nem állt fenn vagy az a
meg ál la pí tott nál ki sebb mér té kû volt.

(3) A nyug díj biz to sí tá si igaz ga tá si szerv a fe lül vizs gá lat 
so rán meg ke re si a re ha bi li tá ci ós szak ér tõi szer vet a
6.  §-ban fog lalt mi nõ sí tés el vég zé se cél já ból.

Az ellátás megszûnése, megszüntetése

13.  § (1) Az el lá tás meg szû nik, il let ve azt meg kell szün -
tet ni, ha

a) a re ha bi li tá ci ós já ra dék ban ré sze sü lõ meg halt,

b) a re ha bi li tá ci ós já ra dék ban ré sze sü lõ az el lá tás meg -
szün te té sét kér te,

c) az el lá tás idõ tar ta ma el telt,

d) a re ha bi li tá ci ós já ra dék ban ré sze sü lõ há rom nap tá ri
hó na pot meg ha la dó an, egy be füg gõ en kül föl dön tar tóz ko -
dik,

e) ke re sõ te vé keny ség foly ta tá sa ese tén a re ha bi li tá ci ós 
já ra dék ban ré sze sü lõ 6 egy mást kö ve tõ hó nap ra vo nat ko -
zó – a sze mé lyi jö ve de lem adó val és a Tny. 13.  §-a (1) be -
kez dé sé nek a) pont ja sze rin ti já ru lé kok kal csök ken tett –
ke re se té nek, jö ve del mé nek havi át la ga meg ha lad ja a rok -
kant sá gi nyug díj alap ját ké pe zõ havi át lag ke re set össze gé -
nek 90 szá za lé kát, il let ve an nak a meg ál la pí tást köve tõen a 
rend sze res nyug díj eme lés(ek) mér té ké vel nö velt össze gét, 
de leg alább a min den ko ri kö te le zõ leg ki sebb mun ka bér
(mi ni mál bér) össze gét,
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f) a re ha bi li tá ci ós já ra dék ban ré sze sü lõ egész sé gi ál la -
po tá ban olyan tar tós rosszab bo dás kö vet ke zett be, amely a
re ha bi li tá ci ót le he tet len né te szi,

g) a re ha bi li tá ci ós já ra dék ban ré sze sü lõ az együtt mû -
kö dé si kö te le zett sé gét, il let ve a re ha bi li tá ci ós meg ál la po -
dás ban fog lalt kö te le zett sé ge it neki fel ró ha tó ok ból nem
tel je sí ti, vagy

h) a re ha bi li tá ci ós já ra dék ban ré sze sü lõ fog lal koz ta tá -
sá ra is mé tel ten a fog lal koz ta tás ra irá nyu ló jog vi szony lé -
te sí té sé hez szük sé ges jog nyi lat ko zat hi á nyá ban ke rült sor.

(2) Az ál la mi fog lal koz ta tá si szerv az (1) be kez dés a) és
d)–g) pont ja i ban meg ha tá ro zott fel té te lek be kö vet ke zé se
ese tén 5 na pon be lül ér te sí ti a re ha bi li tá ci ós já ra dé kot
meg ál la pí tó nyug díj biz to sí tá si igaz ga tá si szer vet.

(3) A 4.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zot tak, va la mint
az (1) be kez dés e) pont já ban fog lalt meg szün te té si ok
fenn ál lá sá nak vizs gá la ta cél já ból az ál la mi adó ha tó ság az
adó zás rend jé rõl  szóló 2003. évi XCII. tör vény 31.  §-ának
(2) be kez dé se sze rin ti be val lás alap ján a re ha bi li tá ci ós já -
ra dék ban ré sze sü lõ ke re se té re, jö ve del mé re vo nat ko zó
ada to kat ha von ta, a be val lás ra elõ írt ha tár idõt kö ve tõ hó -
nap utol só nap já ig to váb bít ja a nyug díj biz to sí tá si igaz ga -
tá si szerv hez. Az így to váb bí tott ada tok tör lé sé rõl a nyug -
díj biz to sí tá si igaz ga tá si szerv a to váb bí tást kö ve tõ he te dik
hó nap utol só nap já ig gon dos ko dik.

(4) A mun ka ügyi ha tó ság, il let ve a bá nya fel ügye let a
mun ka ügyi el len õr zés rõl  szóló 1996. évi LXXV. tör vény
sze rin ti mun ka ügyi el len õr zés ke re té ben a 11.  § (2) be kez -
dé se, va la mint az (1) be kez dés h) pont ja sze rin ti jog sér tést
meg ál la pí tó jog erõs és vég re hajt ha tó ha tá ro zat egy pél dá -
nyá nak meg kül dé sé vel ér te sí ti a nyug díj biz to sí tá si igaz ga -
tá si szer vet, amennyi ben tu do má sá ra jut, hogy a jog sér tés -
re re ha bi li tá ci ós já ra dék ban ré sze sü lõ sze mély fog lal koz -
ta tá sá val össze füg gés ben ke rült sor.

(5) A re ha bi li tá ci ós já ra dék nak az (1) be kez dés a) és
c) pont ja sze rin ti meg szû né sé rõl nem kell ha tá ro za tot hoz -
ni. A re ha bi li tá ci ós já ra dé kot az (1) be kez dés b), d) és
g)–h) pont ja i ban meg ha tá ro zott eset ben a meg szün te té si
ok meg ál la pí tá sát kö ve tõ hó nap elsõ nap já tól kell meg -
szün tet ni.

(6) Az (1) be kez dés e)–f) pont ja i ban meg ha tá ro zott
meg szün te té si ok be kö vet ke zé se ese tén a re ha bi li tá ci ós já -
ra dé kot a meg szün te té si ok meg ál la pí tá sát kö ve tõ má so dik 
hó nap elsõ nap já tól kell meg szün tet ni.

Adatkezelés

14.  § Az e tör vény sze rin ti el já rás so rán a nyug díj biz to -
sí tá si igaz ga tá si szerv adat ke ze lé sé re, a nyil ván tar tás ve -
ze té sé re a Tbj. tár sa da lom biz to sí tá si nyil ván tar tá sok ra és a 
Tny. nyil ván tar tá si és adat szol gál ta tá si kö te le zett ség re vo -
nat ko zó ren del ke zé se it kell al kal maz ni.

15.  § A re ha bi li tá ci ós szak ér tõi szerv a 6.  § sze rin ti
kom plex mi nõ sí tés el vég zé se cél já ból

a) a re ha bi li tá ci ós já ra dék ban ré sze sü lõ csa lá di és utó -
ne vé re, szü le té si csa lá di és utó ne vé re, szü le té sé nek he lyé -
re, ide jé re, any ja szü le té si csa lá di és utó ne vé re (ter mé sze -
tes sze mély azo no sí tó ada tok),

b) a re ha bi li tá ci ós já ra dék ban ré sze sü lõ ál lam pol gár sá -
gá ra, il le tõ leg be ván do rolt, le te le pe dett, me ne kült vagy
hon ta lan jog ál lá sá ra,

c) a re ha bi li tá ci ós já ra dék ban ré sze sü lõ bel föl di la kó-,
il le tõ leg tar tóz ko dá si he lyé re,

d) a jo go sult sá gi fel té te lek re,
e) a re ha bi li tá ci ós já ra dék ban ré sze sü lõ egész sé gi ál la -

po tá ra és az azok ban be kö vet ke zett vál to zá sok ra,

f) a re ha bi li tá ci ós já ra dék ban ré sze sü lõ is ko lai vég zett -
sé gé re és szak kép zett sé gé re,

g) a re ha bi li tá ci ós já ra dék ban ré sze sü lõ fog lal koz ta tá -
sá ra,

h) az el lá tás meg ál la pí tá sá ra és meg szün te té sé re,

i) az el lá tás kez dõ és be fe je zõ idõ pont já ra,
j) a re ha bi li tá ci ós já ra dék ban ré sze sü lõ tár sa da lom biz -

to sí tá si azo no sí tó je lé re (TAJ-szám)

vo nat ko zó ada to kat ke zel he ti.

16.  § (1) Az ál la mi fog lal koz ta tá si szerv a re ha bi li tá ci ó -
val össze füg gõ te vé keny sé ge ér de ké ben a 15.  §-ban meg -
ha tá ro zott, va la mint a re ha bi li tá ci ós já ra dék ban ré sze sü lõ
ke re se té re, jö ve de le mé re vo nat ko zó ada to kat ke zel he ti.

(2) A bí ró ság, az ügyész ség, a bûn ül dö zés és a bün te -
tés-vég re haj tás szer vei, a ka to nai igaz ga tá si szerv, a nem -
zet biz ton sá gi szol gá la tok, az adó ha tó ság, a mun ka ügyi ha -
tó ság, a bá nya fel ügye let, a nyug díj biz to sí tá si igaz ga tá si
szerv, a re ha bi li tá ci ós szak ér tõi szerv, a szo ci á lis ha tás kört 
gya kor ló szerv, a gyer mek vé del mi és gyám ügyi fel ada to -
kat el lá tó szerv, az egész ség biz to sí tá si szerv, va la mint a
sze mé lyes gon dos ko dást nyúj tó szo ci á lis in téz mény fel -
ada tai el lá tá sa ér de ké ben a 14.  §, a 15.  § a)–d) és f)–i) pont -
jai sze rin ti, va la mint az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott ke -
re set re, jö ve de lem re vo nat ko zó ada tok – tör vény ben meg -
ha tá ro zott cél ból és fel té te lek tel je sü lé se ese tén tör té nõ –
igény lé sé re jo go sult. A 15.  § j) pont ja sze rin ti ada tok to -
váb bí tá sá ra a sze mély azo no sí tó jel he lyé be lépõ azo no sí -
tá si mó dok ról és az azo no sí tó kó dok hasz ná la tá ról  szóló
1996. évi XX. tör vény ren del ke zé se it kell al kal maz ni.

(3) Az e tör vény fel ha tal ma zá sa alap ján ke zelt ada tok
sta tisz ti kai cél ra fel hasz nál ha tók, és sta tisz ti kai célú fel -
hasz ná lás ra – sze mély azo no sí tás ra al kal mat lan mó don –
át ad ha tók.

(4) Az egész ség ügyi ada tok ke ze lé sé re és az ada tok vé -
del mé re egye bek ben az egész ség ügyi és a hoz zá juk kap -
cso ló dó sze mé lyes ada tok ke ze lé sé rõl és vé del mé rõl  szóló
1997. évi XLVII. tör vény ren del ke zé sei az irány adók.
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Módosuló jogszabályok

17.  § (1) A Tbj. 4.  §-ának a) pont ja a kö vet ke zõ 11. al -
pont tal egé szül ki:

[E tör vény al kal ma zá sá ban: Fog lal koz ta tó:]
„11. a re ha bi li tá ci ós já ra dék ról  szóló 2007. évi

LXXXIV. tör vény sze rin ti re ha bi li tá ci ós já ra dé kot fo lyó -
sí tó szerv.”

(2) A Tbj. 14.  §-ának (3) be kez dé se a kö vet ke zõ c) pont -
tal egé szül ki:

[A nyug díj biz to sí tá si el lá tá sok:]
„c) re ha bi li tá ci ós já ra dék.”

(3) A Tbj. 16.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Egész ség ügyi szol gál ta tás ra jo go sult – az e tör vény
sze rint biz to sí tott, il le tõ leg a 13.  § sze rint egész ség ügyi
szol gál ta tás ra jo go sult sze mé lye ken túl – az, aki]

„b) a 14.  § (3) be kez dé se alap ján sa ját jo gán nyug díj ban, 
hoz zá tar to zói nyug el lá tás ban, re ha bi li tá ci ós já ra dék ban,”
[ré sze sül.]

(4) A Tbj. 26.  §-a (1) be kez dé sé nek elsõ mon da ta he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A gyer mek gon do zá si díj ban, gyer mek gon do zá si se -
gély ben, gyer mek ne ve lé si tá mo ga tás ban, ápo lá si díj ban,
mun ka-re ha bi li tá ci ós díj ban, re ha bi li tá ci ós já ra dék ban ré -
sze sü lõ sze mély a díj, se gély, tá mo ga tás, já ra dék össze ge
után nyug díj já ru lé kot (tag dí jat) fi zet.”

(5) A Tbj. 26.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ 
ren del ke zés lép:

„(4) A gyer mek gon do zá si se gély, gyer mek gon do zá si
díj, gyer mek ne ve lé si tá mo ga tás, a mun ka-re ha bi li tá ció ke -
re té ben fo lyó sí tott mun ka-re ha bi li tá ci ós díj, re ha bi li tá ci ós 
já ra dék után a fog lal koz ta tót [4.  § a) pont 5. és 10–11. al -
pont] ter he lõ nyug díj biz to sí tá si já ru lé kot a köz pon ti költ -
ség ve tés fi ze ti.”

(6) A Tbj. 42.  §-a (1) be kez dé sé nek e) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Az igaz ga tá si szer vek a nyil ván tar tá si rend szer ben az
aláb bi sze mé lyes ada to kat tart hat ják nyil ván és kezel -
hetik:]

„e) a rok kant ság fo ká ra, az egész ség ká ro so dás mér té ké -
re, a re ha bi li tál ha tó ság ra, az egész sé gi ál la pot ra, to váb bá
az élet társ ra, az el tar tott hoz zá tar to zói mi nõ ség re vo nat ko -
zó olyan ada tok, ame lyek a tár sa da lom biz to sí tá si el lá tás
meg ál la pí tá sá hoz szük sé ge sek,”

(7) A Tbj. 43.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A 42.  § (1) be kez dés alap ján nyil ván tar tás ba vett ada -
tok ból]

„b) az ál la mi adó ha tó ság, az ön kor mány za ti adó ha tó ság
az adó kö te le zett ség el len õr zé se és az adó-vég re haj tá si el -
já rás le foly ta tá sa ér de ké ben az a) pont sze rin ti ada tok, va -
la mint a d) pont ból a mun ka hely re és a fog lal koz ta tá si jog -
vi szony idõ tar ta má ra vo nat ko zó ada tok, tá mo ga tás meg ál -

la pí tá sa és el len õr zé se ér de ké ben az e) pont ból a rok kant -
ság fo ká ra, az egész ség ká ro so dás mér té ké re vo nat ko zó,”
[ada tok igény lé sé re jo go sul tak.]

18.  § (1) A Tny. 6.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ
d) pont tal egé szül ki:

[A tár sa da lom biz to sí tá si nyug díj rend szer ke re té ben
járó sa ját jogú nyug el lá tá sok]

„d) a kü lön jog sza bály alap ján járó re ha bi li tá ci ós já ra dék.”

(2) A Tny. 6.  §-ának (4) be kez dé se a kö vet ke zõ szö veg -
gel egé szül ki:

„A re ha bi li tá ci ós já ra dék ra a tár sa da lom biz to sí tá si
nyug díj rend szer ke re té ben járó nyug el lá tá sok ra vo nat ko -
zó sza bá lyo kat a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zot tak
sze rint kell al kal maz ni.”

(3) A Tny. 22.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(2) Az öreg sé gi nyug díj alap ját ké pe zõ havi át lag ke re -
set meg ha tá ro zá sá nál a mun ka nél kü li-já ra dék, vál lal ko zói
já ra dék, a nyug díj elõt ti mun ka nél kü li-se gély, az ál lás ke -
re sést ösz tön zõ jut ta tás, a ke re set pót ló jut ta tás, a gyer mek -
gon do zá si se gély, nyug díj já ru lék-kö te les szo ci á lis el lá tá -
sok (gyer mek ne ve lé si tá mo ga tás, ápo lá si díj), a pré mi um -
évek prog ram ról és a kü lön le ges fog lal koz ta tá si ál lo mány -
ról  szóló 2004. évi CXXII. tör vény (a továb biak ban:
Péptv.) 3–4. és 5.  §-a sze rin ti pré mi um évek prog ram, il le -
tõ leg kü lön le ges fog lal koz ta tá si ál lo mány ke re té ben járó
jut ta tás, a re ha bi li tá ci ós já ra dék ról  szóló 2007. évi
LXXXIV. tör vény (a továb biak ban: Rjtv.) sze rin ti reha -
bilitációs já ra dék össze gét, va la mint a fel so rolt el lá tá sok
fo lyó sí tá sá nak idõ tar ta ma alat ti biz to sí tás sal járó jog vi -
szony ból szár ma zó jö ve del met (ke re se tet) – a ki fi ze té sük
(fo lyó sí tá suk) idõ pont já tól füg get le nül – fi gyel men kí vül
kell hagy ni. Ha az igény lõ re ked ve zõbb,

a) a gyer mek gon do zá si se gély, a gyer mek ne ve lé si tá -
mo ga tás, az ápo lá si díj, a mun ka nél kü li-já ra dék, vál lal ko -
zói já ra dék, a nyug díj elõt ti mun ka nél kü li-se gély, az ál lás -
ke re sést ösz tön zõ jut ta tás, a ke re set pót ló jut ta tás, a Péptv.
3–4. és 5.  §-a sze rin ti pré mi um évek prog ram, il le tõ leg kü -
lön le ges fog lal koz ta tá si ál lo mány ke re té ben járó jut ta tás,
to váb bá az Rjtv. sze rin ti re ha bi li tá ci ós já ra dék össze gét,

b) amennyi ben az a) pont ban meg ha tá ro zott el lá tás fo -
lyó sí tá sá val egy ide jû leg biz to sí tá si jog vi szonnyal is ren -
del ke zik, az ab ból szár ma zó jö ve de lem (ke re set) és az el lá -
tás együt tes össze gét
kell ke re set ként figye lembe ven ni.”

(4) A Tny. III. fe je ze te a kö vet ke zõ 3. cím mel és
36/A–36/G.  §-sal egé szül ki:

„3. Cím

A 2007. december 31-ét követõ idõponttól
megállapításra kerülõ rok kant sá gi, bal ese ti rok kant sá gi

nyug díj

A rokkantsági nyugdíjjogosultság

36/A.  § (1) Rok kant sá gi nyug díj ra az jo go sult, aki
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a) ese té ben az Rjtv. 1.  §-ának a) pont já ban meg ha tá ro -
zott egész ség ká ro so dás (a továb biak ban: egészségkáro -
sodás)

aa) 79 szá za lé kot meg ha la dó mér té kû, vagy
ab) 50–79 szá za lé kos mér té kû, ez zel össze füg gés ben a

je len le gi vagy az egész ség ká ro so dá sát meg elõ zõ mun ka -
kö ré ben, il let ve a kép zett sé gé nek meg fe le lõ más mun ka -
kör ben való fog lal koz ta tás ra re ha bi li tá ció nél kül nem al -
kal mas, azon ban a re ha bi li tá ci ós szak ér tõi szerv szak vé le -
mé nye alap ján re ha bi li tá ci ó ja nem ja va solt [az aa)–ab)
pon tok sze rin ti is mér vek va la me lyi ké nek meg fe le lõ sze -
mély a továb biak ban: rok kant], és

b) az élet ko rá ra elõ írt szol gá la ti idõ vel ren del ke zik, és
c) az egész ség ká ro so dás kö vet kez té ben
ca) az Rjtv. 1.  §-ának b) pont ja sze rin ti ke re sõ te vé -

keny sé get nem foly tat, vagy
cb) az Rjtv. 1.  §-ának c) pont ja sze rin ti ke re se te, jö ve -

del me leg alább 30 szá za lék kal ala cso nyabb az egész ség -
ká ro so dást meg elõ zõ négy nap tá ri hó nap ra vo nat ko zó ke -
re se te, jö ve del me havi át la gá nál, és

d) táp pénz ben, bal ese ti táp pénz ben nem ré sze sül.
(2) Az (1) be kez dés sze rin ti jo go sult ság el bí rá lá sá nál a

23.  § (2) be kez dé sé ben, va la mint a 26.  §-ban fog lal ta kat
al kal maz ni kell.

A rokkantsági nyugdíjjogosultsághoz szükséges
szolgálati idõ

36/B.  § A rok kant sá gi nyug díj hoz szük sé ges szol gá la ti
idõ meg ha tá ro zá sá ra a 24–25.  §-ban fog lalt ren del ke zé se -
ket kell al kal maz ni.

A rokkantsági nyugdíj összege, mértéke, az alapul
szolgáló kereset

36/C.  § A rok kant sá gi nyug díj alap ját ké pe zõ havi át -
lag ke re set meg ál la pí tá sá ra, va la mint a rok kant sá gi nyug -
díj össze gé nek meg ha tá ro zá sá ra a 28–29.  §-ban fog lal ta -
kat kell al kal maz ni az zal, hogy a rok kant sá gi nyug díj mér -
té két a 36/A.  § (1) be kez dé sé nek aa) pont ja sze rin ti eset -
ben – at tól füg gõ en, hogy a jo go sult má sok gon do zá sá ra
szo rul-e – az I. vagy II. rok kant sá gi cso port nak, az
ab) pont ja sze rin ti eset ben pe dig a III. rok kant sá gi cso port -
nak meg fele lõen kell meg ha tá roz ni.

A rokkantsági nyugdíj megszûnése és feléledése

36/D.  § (1) A rok kant sá gi nyug díj ra jo go sult ság meg -
szû nik, ha a nyug dí jas már nem rok kant, vagy az Rjtv.
1.  §-ának b) pont ja sze rin ti ke re sõ te vé keny ség foly ta tá sa
ese tén a 36/A.  § (1) be kez dé sé nek ab) pont ja sze rin ti – a
reá irány adó öreg sé gi nyug díj kor ha tárt el nem érõ – nyug -
dí jas hat egy mást kö ve tõ hó nap ra vo nat ko zó – a sze mé lyi
jö ve de lem adó val és a 13.  § (1) be kez dé sé nek a) pont ja
sze rin ti já ru lé kok kal csök ken tett – ke re se té nek, jö ve del -
mé nek havi át la ga meg ha lad ja a rok kant sá gi nyug díj alap -
ját ké pe zõ havi át lag ke re set össze gé nek ki lenc ven szá za lé -
kát, il let ve an nak a meg ál la pí tást köve tõen a rend sze res
nyug díj eme lés(ek) mér té ké vel nö velt össze gét, de leg -

alább a min den ko ri kö te le zõ leg ki sebb mun ka bér (mi ni -
mál bér) össze gét. A ke re set, jö ve de lem vizs gá la ta cél já ból 
az Rjtv. 13.  §-ának (3) be kez dé sé ben fog lal ta kat a rok -
kant sá gi nyug dí jas ese té ben is al kal maz ni kell.

(2) Amennyi ben a rok kant sá gi nyug dí jas fog lal koz ta tá -
sá ra a fog lal koz ta tá sá ra irá nyu ló jog vi szony lé te sí té sé hez
szük sé ges jog nyi lat ko zat hi á nyá ban ke rült sor, a nyug díj -
biz to sí tá si igaz ga tá si szerv so ron kí vü li fe lül vizs gá la tot
rend el el, amely nek ke re té ben el kell vé gez ni az érin tett
sze mély kom plex mi nõ sí té sét. A fe lül vizs gá lat, il let ve a
kom plex mi nõ sí tés idõ tar ta má ra a rok kant sá gi nyug díj fo -
lyó sí tá sát fel kell füg gesz te ni. Amennyi ben a fe lül vizs gá -
lat so rán meg ál la pít ha tó, hogy a jo go sult sá gi fel té te lek to -
vább ra is fenn áll nak, a rok kant sá gi nyug dí jat a fel füg gesz -
tés idõ pont já tól kez dõ dõ en fo lyó sí ta ni kell. A jo go sult sá gi 
fel té te lek hi á nyá ban a rok kant sá gi nyug dí jat meg kell
szün tet ni.

(3) A mun ka ügyi ha tó ság, il let ve a bá nya fel ügye let a
mun ka ügyi el len õr zés rõl  szóló 1996. évi LXXV. tör vény
sze rin ti mun ka ügyi el len õr zés ke re té ben a (2) be kez dés
sze rin ti jog sér tést meg ál la pí tó jog erõs és vég re hajt ha tó ha -
tá ro zat egy pél dá nyá nak meg kül dé sé vel ér te sí ti a nyug díj -
biz to sí tá si igaz ga tá si szer vet, amennyi ben tu do má sá ra jut,
hogy a jog sér tés re a rok kant sá gi nyug díj ban ré sze sü lõ sze -
mély fog lal koz ta tá sá val össze füg gés ben ke rült sor.

(4) A rok kant sá gi nyug díj ra jo go sult ság a szol gá la ti idõ
tar ta má tól füg get le nül fel éled, ha a jo go sult ság egyéb fel -
té te lei a nyug díj meg szün te té se után öt éven be lül újra be -
kö vet kez nek. A jo go sul tat a nyug díj meg szün te té sét kö ve -
tõ eme lé sek, ki egé szí té sek is meg il le tik.

(5) Ha a rok kant sá gi nyug dí jas egész ség ká ro so dá sá nak
mér té ke vál to zik, rok kant sá gi nyug dí ja mér té két en nek
meg fele lõen mó do sí ta ni kell. Az öreg sé gi nyug díj ra jo go -
sí tó élet kor be töl té se után azon ban a rok kant sá gi nyug díj
mér té két az egész ség ká ro so dás vál to zá sa  miatt mó do sí ta ni 
nem le het.

A baleseti rokkantsági nyugdíjjogosultság

36/E.  § (1) Bal ese ti rok kant sá gi nyug díj ra az jo go sult,
aki

a) túl nyo mó an üze mi bal eset vagy fog lal ko zá si be teg -
ség kö vet kez té ben rok kant, és

b) az egész ség ká ro so dás kö vet kez té ben
ba) az Rjtv. 1.  §-ának b) pont ja sze rin ti ke re sõ te vé -

keny sé get nem foly tat, vagy
bb) az Rjtv. 1.  §-ának c) pont ja sze rin ti ke re se te, jö ve -

del me leg alább 30 szá za lék kal ala cso nyabb az egész ség -
ká ro so dást meg elõ zõ négy nap tá ri hó nap ra vo nat ko zó ke -
re se te, jö ve del me havi át la gá nál, és

c) táp pénz ben, bal ese ti táp pénz ben nem ré sze sül.
(2) A jo go sult ság el bí rá lá sá nál a 26.  §-ban, va la mint a

32.  § (2)–(3) be kez dé sé ben és a 36.  §-ban fog lal ta kat al -
kal maz ni kell.

(3) Bal ese ti rok kant sá gi nyug díj ra jo go sult az is, aki nek
az egész ség ká ro so dá sa szi li kó zis vagy asz besz tó zis  miatt
kö vet ke zett be, és az egész ség ká ro so dás mér té ke el éri a
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40 szá za lé kot, to váb bá az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott
egyéb jo go sult sá gi fel té te lek nek meg fe lel.

A baleseti rokkantsági nyugdíj összegének
meghatározása

36/F.  § A bal ese ti rok kant sá gi nyug díj alap ját ké pe zõ
havi át lag ke re set meg ál la pí tá sá ra, va la mint a bal ese ti rok -
kant sá gi nyug díj össze gé nek meg ha tá ro zá sá ra a 34.  §-ban
fog lal ta kat kell al kal maz ni az zal, hogy a bal ese ti rok kant -
sá gi nyug díj mér té két a 36/A.  § (1) be kez dé sé nek aa) al -
pont ja sze rin ti eset ben – at tól füg gõ en, hogy a jo go sult má -
sok gon do zá sá ra szo rul-e – az I. vagy II. rok kant sá gi cso -
port nak, az ab) al pont ja, va la mint a 36/E.  § (3) be kez dé se
sze rin ti ese tek ben pe dig a III. rok kant sá gi cso port nak
meg fele lõen kell meg ha tá roz ni.

A baleseti rokkantsági nyugdíj megszûnése és feléledése

36/G.  § (1) A bal ese ti rok kant sá gi nyug díj ra jo go sult ság 
meg szû nik, ha a nyug dí jas túl nyo mó an üze mi bal eset, fog -
lal ko zá si meg be te ge dés, vagy szi li kó zis (asz besz tó zis) kö -
vet kez té ben ki ala kult egész ség ká ro so dás  miatt már nem
mi nõ sül rok kant nak, vagy az Rjtv. 1.  §-ának b) pont ja sze -
rin ti ke re sõ te vé keny ség foly ta tá sa ese tén a 36/A.  § (1) be -
kez dé sé nek ab) al pont ja sze rin ti – a reá irány adó öreg sé gi
nyug díj kor ha tárt el nem érõ – rok kant hat egy mást kö ve tõ
hó nap ra vo nat ko zó – a sze mé lyi jö ve de lem adó val és a
13.  § (1) be kez dé sé nek a) pont ja sze rin ti já ru lé kok kal
csök ken tett – ke re se té nek, jö ve del mé nek havi át la ga meg -
ha lad ja a rok kant sá gi nyug díj alap ját ké pe zõ havi át lag ke -
re set össze gé nek ki lenc ven szá za lé kát, il let ve an nak a
meg ál la pí tást köve tõen a rend sze res nyug díj eme lés(ek)
mér té ké vel nö velt össze gét, de leg alább a min den ko ri kö -
te le zõ leg ki sebb mun ka bér (mi ni mál bér) össze gét. A ke re -
set, jö ve de lem vizs gá la ta cél já ból az Rjtv. 13.  §-ának
(3) be kez dé sé ben fog lal ta kat a bal ese ti rok kant sá gi nyug -
dí jas ese té ben is al kal maz ni kell.

(2) Amennyi ben a bal ese ti rok kant sá gi nyug dí jas fog -
lal koz ta tá sá ra a fog lal koz ta tá sá ra irá nyu ló jog vi szony lé -
te sí té sé hez szük sé ges jog nyi lat ko zat hi á nyá ban ke rült sor,
a nyug díj biz to sí tá si igaz ga tá si szerv so ron kí vü li fe lül vizs -
gá la tot rend el el, amely nek ke re té ben el kell vé gez ni az
érin tett sze mély kom plex mi nõ sí té sét. A fe lül vizs gá lat, il -
let ve a kom plex mi nõ sí tés idõ tar ta má ra a bal ese ti rok kant -
sá gi nyug díj fo lyó sí tá sát fel kell füg gesz te ni. Amennyi ben 
a fe lül vizs gá lat so rán meg ál la pít ha tó, hogy a jo go sult sá gi
fel té te lek to vább ra is fenn áll nak, a bal ese ti rok kant sá gi
nyug dí jat a fel füg gesz tés idõ pont já tól kez dõ dõ en fo lyó sí -
ta ni kell. A jo go sult sá gi fel té te lek hi á nyá ban a bal ese ti
rok kant sá gi nyug dí jat meg kell szün tet ni.

(3) A mun ka ügyi ha tó ság, il let ve a bá nya fel ügye let a
mun ka ügyi el len õr zés rõl  szóló 1996. évi LXXV. tör vény
sze rin ti mun ka ügyi el len õr zés ke re té ben a (2) be kez dés
sze rin ti jog sér tést meg ál la pí tó jog erõs és vég re hajt ha tó ha -
tá ro zat egy pél dá nyá nak meg kül dé sé vel ér te sí ti a nyug díj -
biz to sí tá si igaz ga tá si szer vet, amennyi ben tu do má sá ra jut,
hogy a jog sér tés re a bal ese ti rok kant sá gi nyug díj ban ré sze -

sü lõ sze mély fog lal koz ta tá sá val össze füg gés ben ke rült
sor.

(4) A bal ese ti rok kant sá gi nyug díj ál la pot vál to zás
 miatti mó do sí tá sá ra és fel éle dé sé re a 36/D.  § (4)–(5) be -
kez dé sé ben fog lal ta kat kell al kal maz ni.”

(5) A Tny. 38.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ i) pont -
tal egé szül ki:

[Szol gá la ti idõ ként kell to váb bá figye lembe ven ni]
„i) az Rjtv. sze rin ti re ha bi li tá ci ós já ra dék fo lyó sí tá sá nak 

idõ tar ta mát, ha az elõ írt nyug díj já ru lé kot meg fi zet ték.”

(6) A Tny. 72.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„72.  § (1) A nyug el lá tás irán ti igény el bí rá lá sá hoz a rok -

kant ság ról, il le tõ leg a re ha bi li tál ha tó ság ról a rehabilitá -
ciós szak ér tõi szerv szak vé le ményt ad. A nyugdíjbiztosí -
tási igaz ga tá si szerv el já rá sa so rán a re ha bi li tá ci ós szak ér -
tõi szerv szak vé le mé nyé hez köt ve van.

(2) A re ha bi li tá ci ós szak ér tõi szerv szak vé le mé nyé nek
meg ér ke zé sé ig a nyug díj biz to sí tá si igaz ga tá si szerv az el -
já rá sát fel füg gesz ti.”

(7) A Tny. a kö vet ke zõ 72/A.  §-sal egé szül ki:
„72/A.  § A re ha bi li tá ci ós szak ér tõi szerv nek az Rjtv.

sze rin ti egész ség ká ro so dás meg ál la pí tá sá ra irá nyu ló el já -
rá sá ra meg fele lõen al kal maz ni kell a 64.  § (8)–(10) be kez -
dé sé ben fog lal ta kat.”

(8) A Tny. a kö vet ke zõ 78.  §-sal egé szül ki:
„78.  § A nyug díj biz to sí tá si igaz ga tá si szerv ké re lem re

az el lá tást meg szün te tõ ha tá ro za tá nak azon na li vég re haj -
tá sát ren del he ti el, ha a meg szû nést kö ve tõ nap tól kez dõ -
dõ en más nyug el lá tás ra vagy rend sze res pénz el lá tás ra való 
jo go sult sá got ha tá ro zat tal ál la pít meg, és a két el lá tás jo go -
sult sá gi fel té te lei egy mást ki zár ják.”

(9) A Tny. 96.  §-a (2) be kez dé sé nek e) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott cél ra a tár sa da lom -
biz to sí tá si jog sza bály ban, il let ve tör vény ben meg ha tá ro -
zott]

„e) a rok kant ság fo ká ra, az egész ség ká ro so dás mér té ké -
re, a re ha bi li tál ha tó ság ra vo nat ko zó ada tok, amennyi ben
jog sza bály sze rint a nyug el lá tás, egyéb el lá tás meg ál la pí -
tá sa az egész sé gi ál la pot alap ján tör té nik,”
[tart ha tók nyil ván.]

(10) A Tny. 96.  §-a (3) be kez dé sé nek c) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A 96.  § (2) be kez dé se alap ján nyil ván tar tás ba vett ada -
tok ból]

„c) a mun ka ügyi és szo ci á lis igaz ga tás szer vei, az ál la mi 
fog lal koz ta tá si szerv az el lá tás meg ál la pí tá sa, fo lyó sí tá sa
és el len õr zé se cél já ból az a)–f) pon tok, a Fog lal koz ta tá si
Hi va tal Mun ka ügyi Nyil ván tar tó Köz pont ja az Egy sé ges
Mun ka ügyi Nyil ván tar tás ban sze rep lõ ada tok el len õr zé se
és szük ség ese tén pon to sí tá sa ér de ké ben az a) pont, to váb -
bá – a csa lá di ál la pot ki vé te lé vel – a b) pont ja,”
[sze rin ti ada tok igény lé sé re jo go sul tak.]
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19.  § (1) A kö te le zõ egész ség biz to sí tás el lá tá sa i ról
 szóló 1997. évi LXXXIII. tör vény (a továb biak ban: Ebtv.)
40.  §-ának (2) be kez dé se a kö vet ke zõ c) pont tal egé szül ki:

[A ter hes sé gi-gyer mek ágyi se gély re jo go sult ság hoz
szük sé ges elõ ze tes 180 napi biz to sí tá si idõ be be kell szá mí -
ta ni]

„c) a re ha bi li tá ci ós já ra dék fo lyó sí tá sá nak ide jét.”

(2) Az Ebtv. 42/A.  §-ának (4) be kez dé se a kö vet ke zõ
c) pont tal egé szül ki:

[A gyer mek gon do zá si díj ra tör té nõ jo go sult ság hoz
szük sé ges elõ ze tes 180 napi biz to sí tá si idõ be be kell szá mí -
ta ni]

„c) a re ha bi li tá ci ós já ra dék fo lyó sí tá sá nak ide jét.”

(3) Az Ebtv. 48/A.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„48/A.  § Amennyi ben a biz to sí tá si jog vi szo nya meg -
szû né sét köve tõen táp pénz re jo go sult egész sé gi ál la po ta
alap ján vár ha tó, hogy a 46.  § (1) be kez dé sé nek a) pont já -
ban meg ha tá ro zott idõ el tel té vel a tár sa da lom biz to sí tá si
nyug el lá tás ról  szóló 1997. évi LXXXI. tör vénynek
(a továb biak ban: Tny.) 23.  §-a sze rin ti nyug el lá tás ra, il le -
tõ leg a re ha bi li tá ci ós já ra dék ról  szóló 2007. évi
LXXXIV. tör vény (a továb biak ban: Rjtv.) sze rin ti re ha bi -
li tá ci ós já ra dék ra vá lik jo go sult tá, a ke re sõ ké pes sé gét el -
bí rá ló or vos a táp pénz re való jo go sult ság le jár ta elõtt leg -
alább 15 nap pal kez de mé nye zi az egész ség ká ro so dás mér -
té ké nek kü lön jog sza bály sze rint tör té nõ meg ál la pí tá sát.”

(4) Az Ebtv. 52.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A tár sa da lom biz to sí tá si el lá tás igény be vé te le so rán 
be kö vet ke zett bal ese tek kö zül üze mi nek az szá mít, amely
a biz to sí tot tat ke re sõ kép te len sé gé nek vagy rok kant sá gá -
nak, to váb bá az egész ség ká ro so dás mér té ké nek, re ha bi li -
tál ha tó sá gá nak az el bí rá lá sa cél já ból el ren delt, il le tõ leg a
ke re sõ ké pes sé vá lás hoz szük sé ges egyéb vizs gá la ton vagy 
ke ze lé sen tör tént meg je le né sé vel össze füg gés ben érte.”

(5) Az Ebtv. 57–58.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„57.  § (1) Bal ese ti já ra dék ra az jo go sult, aki nek üze mi
bal eset kö vet kez té ben ti zen há rom szá za lé kot meg ha la dó
egész ség ká ro so dá sa ke let ke zett, de bal ese ti rok kant sá gi
nyug díj, re ha bi li tá ci ós já ra dék nem il le ti meg.

(2) Ha az egész ség ká ro so dás mér té ke a húsz szá za lé kot
nem ha lad ja meg, a bal ese ti já ra dék leg fel jebb két éven át,
ha meg ha lad ja, az egész ség ká ro so dás tar ta má ra idõ be li
kor lá to zás nél kül jár.

(3) A (2) be kez dés tõl el té rõ en a szi li kó zis ból és asz -
besz tó zis ból ere dõ és húsz szá za lé kot meg nem ha la dó
egész ség ká ro so dás fenn ál lá sa alatt a bal ese ti já ra dék idõ -
be li kor lá to zás nél kül jár.

(4) A bal ese ti já ra dék ra jo go sult ság az zal a nap pal nyí -
lik meg, amely tõl az igény lõ ti zen há rom szá za lé kot meg -
ha la dó egész ség ká ro so dá sát meg ál la pí tot ták. Ha az igény -
lõ ezen a na pon bal ese ti táp pénz ben ré sze sül, a jo go sult ság 
a táp pénz meg szû né sét kö ve tõ nap pal nyí lik meg. A

(2) be kez dés ben meg ha tá ro zott két évet at tól a nap tól kell
szá mí ta ni, amely tõl az 58.  § (1) be kez dés a) pont ja sze rin ti
bal ese ti já ra dé kot meg ál la pí tot ták.

58.  § (1) A bal ese ti já ra dék mér té ke az üze mi bal eset
okoz ta egész ség ká ro so dás fo ká tól függ. Az egész ség ká ro -
so dás fo ká nak meg fele lõen

a) az 1. bal ese ti fo ko zat ba tar to zik az, aki nek az egész -
ség ká ro so dá sa 14–20 szá za lék,

b) a 2. bal ese ti fo ko zat ba tar to zik az, aki nek az egész -
ség ká ro so dá sa 21–28 szá za lék,

c) a 3. bal ese ti fo ko zat ba tar to zik az, aki nek az egész -
ség ká ro so dá sa 29–39 szá za lék,

d) a 4. bal ese ti fo ko zat ba tar to zik az, aki nek az egész -
ség ká ro so dá sa 39 szá za lé kot meg ha la dó mér té kû.

(2) A bal ese ti já ra dék össze ge az (1) be kez dés ben meg -
ha tá ro zott fo ko za tok sor rend jé ben a havi át lag ke re set
nyolc, tíz, ti zen öt, il le tõ leg har minc szá za lé ka.”

(6) Az Ebtv. 60.  §-ának (2)–(3) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A bal ese ti já ra dék ra jo go sult ság meg szû nik, ha az
egész ség ká ro so dás a ti zen há rom szá za lé kot már nem ha -
lad ja meg. Ha az egész ség ká ro so dás a ti zen há rom szá za lé -
kot új ból meg ha lad ja, a bal ese ti já ra dék ra jo go sult ság fel -
éled.

(3) Az 1. fo ko za tú bal ese ti já ra dék két éven át tör tént fo -
lyó sí tá sa után a já ra dék ra jo go sult ság ak kor éled fel, ha az
egész ség ká ro so dás utóbb há rom hó na pon át a húsz szá za -
lé kot meg ha lad ja. Ha az egész ség ká ro so dás is mét hu szon -
egy szá za lék alá csök ken, a ti zen há rom szá za lé kot azon -
ban meg ha lad ja, a bal ese ti já ra dék en nek az ál la pot nak a
tar ta má ra – leg fel jebb két éven át – új ból jár.”

(7) Az Ebtv. 68.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Aki az egész ség biz to sí tá si el lá tás ra jo go sult be teg -
sé gé ért, ke re sõ kép te len sé gé ért, egész ség ká ro so dá sá ért
vagy ha lá lá ért fe le lõs – ki vé ve a 67.  §-ban meg ha tá ro zott
ese tet –, kö te les az e miatt nyúj tott egész ség biz to sí tá si el lá -
tást meg té rí te ni. A meg té rí té si kö te le zett ség olyan mér ték -
ben áll fenn, ami lyen mér ték ben a fe le lõs ség megállapít -
ható.”

(8) Az Ebtv. 83.  §-a (2) be kez dé sé nek k) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Fel ha tal ma zást kap a Kor mány]
„k) a pénz be li el lá tá sok, to váb bá a bal ese ti el lá tá sok

meg ál la pí tá sá ra és fo lyó sí tá sá ra vo nat ko zó rész le tes sza -
bá lyok,”
[meg ha tá ro zá sá ra.]

20.  § (1) Az Flt. 14.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ
d) pont tal egé szül ki, ez zel egy ide jû leg a je len le gi
d)–f) pon tok je lö lé se e)–g) pont ra vál to zik:

[Tá mo gat ha tó az ál la mi fog lal koz ta tá si szerv ál tal fel -
aján lott vagy el fo ga dott kép zé se an nak a sze mély nek,]

„d) aki re ha bi li tá ci ós já ra dék ban ré sze sül,”
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(2) Az Flt. 14.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(4) Kép zé si tá mo ga tás ként
a) az (1) be kez dés a)–b) pont já ban, va la mint e)–g)

pont já ban meg ha tá ro zott sze mély ese tén
aa) ke re set ki egé szí tés vagy ke re set pót ló jut ta tás, va la -

mint
ab) a kép zés sel kap cso la tos költ sé gek meg té rí té se,
b) az (1) be kez dés c)–d) pont já ban meg ha tá ro zott sze -

mély ese tén a kép zés sel kap cso la tos költ sé gek meg té rí té se
ad ha tó.”

(3) Az Flt. 17.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„17.  § Tá mo ga tás nyújt ha tó an nak az ál lás ke re sõ nek,

va la mint re ha bi li tá ci ós já ra dék ban ré sze sü lõ sze mély nek,
aki mun ka vi szo nyon kí vü li te vé keny ség gel gon dos ko dik
ön ma ga fog lal koz ta tá sá ról, ide ért ve azt is, aki vál lal ko zást 
in dít, vagy vál lal ko zás hoz csat la ko zik.”

(4) Az Flt. 27.  §-a (1) be kez dé sé nek e) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Az ál lás ke re sé si já ra dék fo lyó sí tá sá nak idõ tar ta mát
(a továb biak ban: fo lyó sí tá si idõ) – a 25.  § (4) be kez dé sé -
ben fog lal tak figye lembe véte lével – an nak az idõ tar tam -
nak az ala pul vé te lé vel kell meg ál la pí ta ni, amennyit az ál -
lás ke re sõ az ál lás ke re sõ vé vá lást meg elõ zõ négy év alatt
mun ka vi szony ban töl tött. A mun ka vi szony idõ tar ta má ba
nem szá mít ha tó be a mun ka vi szony nak az az idõ tar ta ma,
amely alatt az ál lás ke re sõ ál lás ke re sé si já ra dék ban ré sze -
sült. Az elõb bi ek ben meg ha tá ro zott négy éves idõ tar tam
meg hosszab bo dik a kö vet ke zõ idõ tar ta mok kal, vagy azok
egy ré szé vel, ha ezen idõ tar ta mok alatt mun ka vi szony nem
állt fenn:]

„e) a re ha bi li tá ci ós já ra dék, a rok kant sá gi és a bal ese ti
rok kant sá gi nyug díj, a rend sze res szo ci á lis já ra dék, az át -
me ne ti já ra dék, to váb bá a bá nyá szok egész ség ká ro so dá si
já ra dé ka fo lyó sí tá sá nak,”
[idõ tar ta má val.]

(5) Az Flt. 41/A.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A mun ka adó lét szá má nak meg ál la pí tá sa so rán a
köz hasz nú mun ka vég zés, va la mint a köz mun ka ke re té ben
fog lal koz ta tott mun ka vál la ló kat, to váb bá a fegy ve res szer -
vek hi va tá sos ál lo má nyú tag ja i nak szol gá la ti vi szo nyá ról
 szóló 1996. évi XLIII. tör vény, il let ve a Ma gyar Hon véd -
ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to ná i nak jog ál -
lá sá ról  szóló 2001. évi XCV. tör vény ha tá lya tar to zó mun -
ka vál la ló kat, és azo kat a mun ka vál la ló kat, akik nek fog lal -
koz ta tá sa a Mun ka Tör vény köny vé rõl  szóló 1992. évi
XXII. tör vény (a továb biak ban: Mt.) 106.  §-a sze rin ti ki -
ren de lés, az Mt. 150.  §-ának (1) be kez dé se alap ján más
mun kál ta tó nál tör té nõ át me ne ti mun ka vég zés, to váb bá az
Mt. 193/C.  §-ának a) pont já ban meg ha tá ro zott mun ka -
erõ-köl csön zés ke re té ben tör té nik, fi gyel men kí vül kell
hagy ni.”

(6) Az Flt. 58.  § (5) be kez dé se d) pont já nak 3. al pont ja
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[E tör vény al kal ma zá sá ban ál lás ke re sõ: az a sze mély,
aki]

„3. öreg sé gi nyug díj ra nem jo go sult, va la mint re ha bi li -
tá ci ós já ra dék ban nem ré sze sül és”

21.  § (1) A Mun ka Tör vény köny vé rõl  szóló 1992. évi
XXII. tör vény (a továb biak ban: Mt.) 65.  §-a (3) be kez dé -
sé nek d) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A mun kál ta tó kö te les dön té se elõtt az üze mi ta náccsal
vé le mé nyez tet ni:]

„d) a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott egész ség ká ro -
so dott, meg vál to zott mun ka ké pes sé gû mun ka vál la lók re -
ha bi li tá ci ó já ra vo nat ko zó in téz ke dé sek ter ve ze tét;”

(2) Az Mt. 75.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(3) A kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott egész ség ká -
ro so dott, meg vál to zott mun ka ké pes sé gû mun ka vál la lók
al kal ma zá sa, il let ve fog lal koz ta tá sa te kin te té ben jog sza -
bály – az Or szá gos Ér dek egyez te tõ Ta nács egyet ér té sé -
vel – el té rõ sza bá lyo kat ál la pít hat meg.”

(3) Az Mt. 89.  §-a a kö vet ke zõ (8) be kez dés sel egé szül ki:
„(8) A (7) be kez dés ben fog lal ta kat meg fele lõen al kal -

maz ni kell re ha bi li tá ci ós já ra dék ban ré sze sü lõ, nem ke re -
sõ kép te len mun ka vál la ló mun ka vi szo nyá nak ren des fel -
mon dás sal tör té nõ meg szün te té sé re is. E ren del ke zés al -
kal ma zá sa szem pont já ból kü lö nö sen in do kolt eset nek kell
te kin te ni a 91.  §-ban meg ha tá ro zott in dok fenn ál lá sát is.”

(4) Az Mt. 90.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ
g) pont tal egé szül ki:

[A mun kál ta tó nem szün tet he ti meg ren des fel mon dás -
sal a mun ka vi szonyt az aláb bi ak ban meg ha tá ro zott idõ tar -
tam alatt:]

„g) a kü lön tör vény sze rin ti re ha bi li tá ci ós já ra dék ban
ré sze sü lõ sze mély ese tén a ke re sõ kép te len ség tel jes”
[idõ tar ta ma.]

(5) Az Mt. a kö vet ke zõ 91.  §-sal egé szül ki:
„91.  § A mun kál ta tó a re ha bi li tá ci ós já ra dék ban ré sze -

sü lõ mun ka vál la ló mun ka vi szo nyát a 90.  § (1) be kez dé sé -
nek g) pont já ban fog lalt fel mon dá si vé de lem le tel tét köve -
tõen ren des fel mon dás sal egész ség ügyi al kal mat lan sá ga
 miatt ak kor szün tet he ti meg, ha a mun ka vál la ló ere de ti
mun ka kö ré ben nem fog lal koz tat ha tó to vább, és a mun kál -
ta tó nál egész sé gi ál la po tá nak meg fe le lõ má sik mun ka kör
nem biz to sít ha tó, il let ve, ha a mun ka vál la ló az ilyen má sik
mun ka kör ben tör té nõ fog lal koz ta tás hoz szük sé ges mun -
ka szer zõ dé se mó do sí tá sá hoz nem já rul hoz zá.”

22.  § Az igaz ság ügyi al kal ma zot tak szol gá la ti jog vi szo -
nyá ról  szóló 1997. évi LXVIII. tör vény 22.  §-a (2) be kez -
dé sé nek d) pont ja a kö vet ke zõ ren del ke zés sel egé szül ki:

[Az (1) be kez dés b)–c) pont ja i ban fog lalt okok fenn ál lá -
sa ese tén sem szün tet he tõ meg a szol gá la ti vi szony fel men -
tés sel a kö vet ke zõ idõ tar ta mok és az azt kö ve tõ 30 nap
alatt:]

„d) a kü lön tör vény sze rint re ha bi li tá ci ós já ra dék ban
 részesülõ sze mély ke re sõ kép te len sé gé nek tel jes idõtar -
tama.”
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23.  § A köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXIII. tör vény 71.  §-a (2) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A Mun ka Tör vény köny ve ren del ke zé se it az aláb bi ak
sze rint kell meg fele lõen al kal maz ni:]

„b) 90.  §-ának (1)–(2) be kez dé sét – ki vé ve a jog utód
nél kü li meg szû nés ese tét – az zal, hogy a vé de lem nem vo -
nat ko zik arra a köz tiszt vi se lõ re, aki a ve ze tõi meg bí zás
vissza vo ná sa ese tén a fel aján lott mun ka kört nem fo gad ta
el, s e miatt ke rül sor a fel men té sé re, to váb bá ha öreg sé gi
nyug dí jas nak mi nõ sül [e tör vény 19/A.  § (1) be kez dés], to -
váb bá a 90.  § (4) be kez dé sét és 91.  §-át az zal, hogy a fel -
men tés köz lé sé nek, il let ve a cso por tos lét szám csök ken tés
ese tén az e tör vény 17/B.  §-ának (4) be kez dé sé ben meg ha -
tá ro zott tá jé koz ta tás idõ pont ja az irány adó;”

24.  § A Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál -
lo má nyú ka to ná i nak jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi
XCV. tör vény 61.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ
e) pont tal egé szül ki:

[Nem szün tet he tõ meg a szol gá la ti vi szony fel men tés sel
az aláb bi ak ban meg ha tá ro zott idõ tar tam és az azt kö ve tõ
30 nap alatt:]

„e) a kü lön tör vény sze rint re ha bi li tá ci ós já ra dék ban
 részesülõ sze mély ke re sõ kép te len sé gé nek tel jes idõtar -
tama.”

25.  § A fegy ve res szer vek hi va tá sos ál lo má nyú tag ja i -
nak szol gá la ti vi szo nyá ról  szóló 1996. évi XLIII. tör vény
58.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ e) pont tal egé szül ki:

[Nem szün tet he tõ meg a szol gá la ti vi szony fel men tés sel
az aláb bi ak ban meg ha tá ro zott idõ tar tam és az azt kö ve tõ
30 nap alatt:]

„e) a kü lön tör vény sze rint re ha bi li tá ci ós já ra dék ban
 részesülõ sze mély ke re sõ kép te len sé gé nek tel jes idõtar -
tama.”

26.  § (1) A sze mé lyi jö ve de lem adó ról  szóló 1995. évi
CXVII. tör vény (a továb biak ban: Szja. tv.) 3.  §-a 23. pont -
já nak a) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[E tör vény al kal ma zá sá ban az egyes fo gal mak je len té se 
a kö vet ke zõ: Nyug díj:]

„a) a tár sa da lom biz to sí tá si nyug el lá tás ról  szóló tör -
vény ben meg ha tá ro zott sa ját jogú nyug el lá tá sok és hoz zá -
tar to zói nyug el lá tá sok, a re ha bi li tá ci ós já ra dék ról  szóló
tör vény ben meg ha tá ro zott re ha bi li tá ci ós já ra dék, va la mint 
a fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá -
sá ról  szóló tör vény alap ján fo lyó sí tott nyug díj elõt ti mun -
ka nél kü li se gély (elõ nyug díj), to váb bá a kor en ged mé nyes
nyug dí ja zás ról  szóló kor mány ren de let alap ján meg ál la pí -
tott kor en ged mé nyes nyug díj;”

(2) Az Szja. tv. 7. szá mú mel lék le te 8. pont já nak elsõ
mon da ta he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Nyug díj alatt a sa ját jogú nyug el lá tást, azaz az öreg sé -
gi, kor ked vez mé nyes, kor en ged mé nyes, rok kant sá gi, va -
la mint az elõ nyug dí jat, az elõ re ho zott öreg sé gi nyug dí jat,
a bal ese ti rok kant sá gi nyug dí jat, to váb bá a re ha bi li tá ci ós
já ra dé kot kell ér te ni.”

27.  § (1) A szo ci á lis igaz ga tás ról és szo ci á lis el lá tá sok -
ról  szóló 1993. évi III. tör vény (a továb biak ban: Szt.)
3.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„(6) E tör vény ha tá lya nem ter jed ki a tár sa da lom biz to -
sí tás el lá tá sa i ra és a ma gán nyug díj ra jo go sul tak ról, va la -
mint e szol gál ta tá sok fe de ze té rõl  szóló 1997. évi LXXX.
tör vény (a továb biak ban: Tbj.), a tár sa da lom biz to sí tá si
nyug el lá tás ról  szóló 1997. évi LXXXI. tör vény (a továb -
biak ban: Tny.), a ma gán nyug díj ról és a ma gánnyug díj -
pénz tá rak ról  szóló 1997. évi LXXXII. tör vény (a továb -
biak ban: Mny.), a kö te le zõ egész ség biz to sí tás el lá tá sa i ról
 szóló 1997. évi LXXXIII. tör vény (a továb biak ban: Eb.), a
csa lá dok tá mo ga tá sá ról  szóló 1998. évi LXXXIV. tör vény
(a továb biak ban: Cst.), a fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a
mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról  szóló 1991. évi IV. tör vény
(a továb biak ban: Flt.), a gyer me kek vé del mé rõl és a gyám -
ügyi igaz ga tás ról  szóló 1997. évi XXXI. tör vény (a továb -
biak ban: Gyvt.), va la mint a reha bilitációs já ra dék ról  szóló
2007. évi LXXXIV. tör vény ha tá lya alá tar to zó el lá tá sok -
ra.”

(2) Az Szt. 4.  §-a (1) be kez dé sé nek i) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[E tör vény al kal ma zá sá ban]

„i) rend sze res pénz el lá tás: a táp pénz, a ter hes sé gi-gyer -
mek ágyi se gély, a gyer mek gon do zá si díj, az öreg sé gi
nyug díj, a rok kant sá gi nyug díj, a re ha bi li tá ci ós já ra dék, az
öreg sé gi já ra dék, a mun ka kép te len sé gi já ra dék, az öz ve gyi 
já ra dék, a nö velt össze gû öreg sé gi, mun ka kép te len sé gi és
öz ve gyi já ra dék, az öz ve gyi nyug díj – ki vé ve az ide ig le nes 
öz ve gyi nyug dí jat, to váb bá a há zas tár sa jo gán ár va el lá tás -
ra jo go sult fo gya ték kal élõ, il let ve tar tó san be teg vagy leg -
alább két ár va el lá tás ra jo go sult gyer mek el tar tá sá ról gon -
dos ko dó sze mély öz ve gyi nyug dí ját –, a bal ese ti táp pénz, a 
bal ese ti rok kant sá gi nyug díj, a hoz zá tar to zói bal ese ti
nyug el lá tás, az Flt. alap ján fo lyó sí tott pénz be li el lá tás, az
át me ne ti já ra dék, a rend sze res szo ci á lis já ra dék, a bá nyá -
szok egész ség ká ro so dá si já ra dé ka, a rok kant sá gi já ra dék,
a ha di gon do zot tak és nem ze ti gon do zot tak pénz be li el lá tá -
sai, a gyer mek gon do zá si se gély, a gyer mek ne ve lé si tá mo -
ga tás, az idõs ko rú ak já ra dé ka, a mun ka nél kü li ek jö ve de -
lem pót ló tá mo ga tá sa, a rend sze res szo ci á lis se gély, az
ápo lá si díj, a nem ze ti helyt ál lá sért el ne ve zé sû pót lék, va la -
mint a szo ci á lis biz ton sá gi rend sze rek nek a Kö zös sé gen
be lül moz gó mun ka vál la lók ra, ön ál ló vál lal ko zók ra és
csa lád tag ja ik ra tör té nõ al kal ma zá sá ról  szóló
1408/71/EGK ta ná csi ren de let alap ján kül föl di szerv ál tal
fo lyó sí tott egyéb azo nos tí pu sú el lá tás;”

(3) Az Szt. 37/A.  §-a (3) be kez dé sé nek d) pont ja he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Az (1) be kez dés b) pont ja al kal ma zá sá ban nem fog lal -
koz ta tott sze mély nek mi nõ sül az, aki nek ese té ben]

„d) az ápo lá si díj, a gyer mek gon do zá si se gély, a gyer -
mek ne ve lé si tá mo ga tás, a rend sze res szo ci á lis já ra dék, a
bá nyász dol go zók egész ség ká ro so dá si já ra dé ka, az át me -
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ne ti já ra dék, a re ha bi li tá ci ós já ra dék, a rok kant sá gi nyug -
díj, a bal ese ti rok kant sá gi nyug díj, az ide ig le nes öz ve gyi
nyug díj fo lyó sí tá sa meg szûnt, il let ve az öz ve gyi nyug díj
fo lyó sí tá sa a Tny. 52.  §-ának (3) be kez dé se sze rin ti ok ból
szûnt meg, és köz vet le nül a ké re lem be nyúj tá sát meg elõ -
zõ en az ál la mi fog lal koz ta tá si szerv vel, vagy az együtt mû -
kö dés re ki je lölt szerv vel leg alább há rom hó na pig együtt -
mû kö dött,”

28.  § (1) A csa lá dok tá mo ga tá sá ról  szóló 1998. évi
LXXXIV. tör vény (a továb biak ban: Cst.) 13.  §-ának
bc) al pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A csa lá di pót lék össze gé nek meg ál la pí tá sa szem pont -
já ból egye dül ál ló nak kell te kin te ni azt a szü lõt, gyá mot is,
aki sa ját maga vagy há zas tár sa, élet tár sa]

„bc) rok kant sá gi nyug dí jas, bal ese ti rok kant sá gi nyug -
dí jas, il let ve re ha bi li tá ci ós já ra dék ban ré sze sül, és nyug dí -
já nak, já ra dé ká nak össze ge nem ha lad ja meg a rok kant sá gi 
cso por ton ként meg ál la pí tott leg ki sebb rok kant sá gi nyug -
díj, il let ve a leg ki sebb re ha bi li tá ci ós já ra dék össze gét és
egyéb jö ve del me nincs,”

(2) A Cst. 27.  §-a (1) be kez dé sé nek ab) al pont ja he lyé be 
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Nem jár gyer mek gon do zá si tá mo ga tás an nak a sze -
mély nek, aki az Szt. 4.  §-a (1) be kez dé sé nek i) pont já ban
meg je lölt rend sze res pénz el lá tás va la me lyi ké ben ré sze sül, 
ide nem ért ve]

„ab) a gyer mek gon do zá si se gély re való jo go sult ság
ese té ben a tár sa da lom biz to sí tá si nyug el lá tás ról  szóló tör -
vény alap ján járó nyug el lá tást, il let ve an nak mi nõ sü lõ
nyug el lá tást, to váb bá a re ha bi li tá ci ós já ra dé kot, rok kant -
sá gi já ra dé kot, az át me ne ti já ra dé kot, a rend sze res szo ci á -
lis já ra dé kot és a bá nyász dol go zók egész ség ká ro so dá si já -
ra dé kát;”

29.  § A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXXIII. tör vény 16.  §-a (2) be kez dé sé nek d) pont ja he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A mun kál ta tó dön té se elõtt a köz al kal ma zot ti ta náccsal 
vé le mé nyez te ti:]

„d) a kor en ged mé nyes nyug dí ja zás ra és az egész ség ká -
ro so dott, meg vál to zott mun ka ké pes sé gû köz al kal ma zot -
tak re ha bi li tá ci ó já ra vo nat ko zó el kép ze lé se ket,”

Záró rendelkezések

30.  § (1) Ez a tör vény 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(2) E tör vény ren del ke zé se it a 2007. de cem ber 31-ét
köve tõen be nyúj tott igény be je len tés – ide ért ve az ál la pot -
rosszab bo dás  miatti igény be je len tést is – ese tén kell al kal -
maz ni.

(3) An nak az egész ség ká ro so dást szen ve dett sze mély -
nek, aki 2011. de cem ber 31-éig a rá irány adó – a Tny.
7.  §-ának (1) be kez dé sé ben vagy 18.  §-ának (1) be kez dé -
sé ben meg ha tá ro zott – nyug díj kor ha tárt 10 éven be lül el -

éri, és a re ha bi li tá ci ós já ra dék ra meg ál la pí tott jo go sult sá gi
fel té te lek nek meg fe lel

a) 2007. de cem ber 31-ét köve tõen be nyúj tott igény be -
je len tés ese tén, va la mint

b) 2007. de cem ber 31-én rok kant sá gi nyug díj ban ré -
sze sü lõ sze mély ese dé kes fe lül vizs gá la ta so rán
ké rel mé re rok kant sá gi nyug dí jat kell meg ál la pí ta ni.

(4) A 2007. de cem ber 31-én rok kant sá gi, bal ese ti rok -
kant sá gi nyug díj ban ré sze sü lõ sze mély nek a 2008. év ben
ese dé kes so ron kö vet ke zõ fe lül vizs gá la ta ke re té ben csak
az egész ség ká ro so dás mér té két kell vizs gál ni. En nek so rán 
amennyi ben az egész ség ká ro so dás mér té ke a 79%-ot meg -
ha lad ja – at tól füg gõ en, hogy má sok gon do zá sá ra szo -
rul-e –, az I., il let ve II. cso port sze rin ti rok kant sá gi nyug -
díj ra, amennyi ben az egész ség ká ro so dás mér té ke
50–79%-os, a III. cso port sze rin ti rok kant sá gi nyug díj ra
jo go sult. A 2007. de cem ber 31-én rok kant sá gi, bal ese ti
rok kant sá gi nyug díj ban ré sze sü lõ sze mély ké rel mé re a
2008. év ben ese dé kes so ron kö vet ke zõ elsõ fe lül vizs gá la ta 
ke re té ben kom plex mi nõ sí tést kell vé gez ni, eb ben az eset -
ben a mi nõ sí tés ben fog lal tak nak meg fe le lõ el lá tás ra jo go -
sult.

(5) A 2007. de cem ber 31-én rok kant sá gi, bal ese ti rok -
kant sá gi nyug díj ban ré sze sü lõ sze mé lyek nél a nyug el lá -
tás nak a ke re sõ te vé keny ség  miatti meg szün te té sé re 2008.
de cem ber 31-éig a Tny. 30.  §-ának (1) be kez dé sé ben, va -
la mint 35.  §-ának (2) be kez dé sé ben fog lal ta kat, ezt köve -
tõen a ke re sõ te vé keny ség  miatti meg szün te tés re a
Tny.-nek az e tör vény 18.  §-ával meg ál la pí tott 36/D.  §-a
(1) be kez dé sé ben, va la mint 36/G.  §-a (1) be kez dé sé ben
fog lal ta kat kell al kal maz ni.

(6) A 2007. de cem ber 31-én rok kant sá gi, bal ese ti rok -
kant sá gi nyug díj ban ré sze sü lõ sze mé lyek nél 2008. ja nu ár
1-jé tõl a Tny.-nek az e tör vény 18.  §-ával meg ál la pí tott
36/D.  §-a (2) be kez dé sé ben, va la mint 36/G.  §-a (2) be kez -
dé sé ben fog lal ta kat is al kal maz ni kell.

31.  § E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg
a) a Tny.
aa) 79.  §-ának (4) be kez dé se,
ab) 80.  §-a (2) be kez dé sé nek má so dik mon da ta;
b) az Ebtv.
ba) 1.  §-a (1) be kez dé sé nek d) pont já ban „a (2) be kez -

dés ki vé te lé vel” szö veg rész,
bb) 1.  §-ának (2) be kez dé se, va la mint
bc) 83.  §-ának (5) be kez dé sé ben a „va la mint az or vos -

szak ér tõi szer vet vagy szer ve ket,” szö veg rész;
c) az Flt. 28.  §-a (1) be kez dé sé nek c) pont já ban az

„öreg sé gi,” szö veg rész
ha tá lyát vesz ti.

32.  § E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg
a) a Tny.
aa) 6/A.  §-ának (1) be kez dé sé ben az „ide nem ért ve”

szö veg rész he lyé be az „ide nem ért ve a 6.  § (1) be kez dé sé -
nek d) pont já ban em lí tett re ha bi li tá ci ós já ra dé kot és” szö -
veg rész,
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ab) 19.  §-ában a „8.  §-ban” szö veg rész he lyé be a
„8–8/C.  §-ban” szö veg rész,

ac) 26.  §-ának (1) be kez dé sé ben „az or vo si bi zott ság”
szö veg rész he lyé be „a re ha bi li tá ci ós szak ér tõi szerv” szö -
veg rész,

ad) 70.  §-ának (4) be kez dé sé ben az „or vos szak ér tõi
szerv” szö veg rész he lyé be a „re ha bi li tá ci ós szak ér tõi
szerv” szö veg rész,

ae) 75.  §-ában az „or vo si bi zott ság” szö veg rész he lyé -
be a „re ha bi li tá ci ós szak ér tõi szerv” szö veg rész,

af) 76.  §-ában az „or vo si vizs gá lat” szö veg rész he lyé be 
„a re ha bi li tá ci ós szak ér tõi szerv vizs gá la ta” szö veg rész;

b) a Tbj. 4.  § f) pont ja 1. al pont já ban a „mun ka kép te -
len sé gi já ra dék,” szö veg rész he lyé be a „mun ka kép te len sé -
gi já ra dék és a re ha bi li tá ci ós já ra dék,” szö veg rész
lép.

33.  § (1) Fel ha tal ma zást kap a Kor mány arra, hogy ren -
de let ben ál la pít sa meg:

a) a re ha bi li tá ci ós já ra dék meg ál la pí tá sá val, fo lyó sí tá -
sá val kap cso la tos el já rá si sza bá lyo kat,

b) a re ha bi li tá ció ré szét ké pe zõ szol gál ta tá sok kö rét, a
re ha bi li tá ci ó val kap cso la tos el já rá si sza bá lyo kat, az
együtt mû kö dés re, a re ha bi li tá ci ós meg ál la po dás meg kö té -
sé re, to váb bá a re ha bi li tá ci ós terv re vo nat ko zó sza bá lyo -
kat,

c) a kom plex mi nõ sí tés re vo nat ko zó rész le tes el já rá si
sza bá lyo kat.

(2) Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy ren de let ben je -
löl je ki a nyug díj biz to sí tá si igaz ga tá si szer vet vagy szer ve -
ket, va la mint a re ha bi li tá ci ós szak ér tõi, il let ve or vos szak -
ér tõi szer vet vagy szer ve ket, to váb bá ren de let ben ha tá roz -
za meg a szak ér tõi szer vek el já rá sá nak és a fe lül vizs gá lat
rend jét.

34.  § E tör vény a Ta nács nak a fér fi ak kal és nõk kel való
egyen lõ bá nás mód el vé nek a szo ci á lis biz ton ság te rü le tén
tör té nõ fo ko za tos meg va ló sí tá sá ról  szóló 79/7/EGK irány -
el vé vel össze egyez tet he tõ sza bá lyo zást tar tal maz.

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
köz tár sa sá gi el nök az Or szág gyû lés el nö ke

2007. évi LXXXV.
tör vény

a Magyar Nemzeti Bankról  szóló
2001. évi LVIII. tör vény módosításáról*

1.  § A Ma gyar Nem ze ti Bank ról  szóló 2001. évi LVIII.
tör vény (a továb biak ban: MNB tör vény) 39.  §-a he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2007. jú ni us 25-i ülés nap ján fo gad ta el.

„39.  § (1) A mo ne tá ris ta nács (49.  §) na pi rend jét a Kor -
mány nak meg kell kül de ni.

(2) A mo ne tá ris ta nács ülé se in a Kor mányt sza va za ti jog 
nél kül a mi nisz ter vagy az ál ta la fel ha tal ma zott sze mély
kép vi se li.”

2.  § Az MNB tör vény 41.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) Az MNB el nö ke az MNB mû kö dé sé nek irá nyí tá sá -
val össze füg gõ, a mû kö dés szem pont já ból ki e mel ten fon -
tos, az 50.  § (1) be kez dés sze rin ti jog kö ré ben meg ho zott
dön té se i rõl a dön tés meg ho za ta lát köve tõen a mi nisz tert
tá jé koz tat ja. Az MNB kö te les az ál ta la vég re haj tott de vi -
za mû ve le tek rõl, va la mint az arany- és de vi za tar ta lé kok ról
a mi nisz tert he ten te tá jé koz tat ni. A mi nisz ter és az MNB
el nö ke éven te írás ban meg ál la pod nak az MNB ál tal szol -
gál ta tan dó to váb bi in for má ci ók kö ré rõl.”

3.  § Az MNB tör vény 45.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) Az MNB könyv vizs gá ló já nak meg vá lasz tá sát, il let ve
vissza hí vá sá nak kez de mé nye zé sét meg elõ zõ en az Ál la mi
Szám ve võ szék el nö ké nek a vé le mé nyét ki kell kér ni.”

4.  § Az MNB tör vény a kö vet ke zõ új 46/A.  §-sal egé szül 
ki:

„46/A.  § A rész vé nyes rész vény esi ha tá ro zat tal dönt:
a) az ala pí tó ok irat meg ál la pí tá sá ról és mó do sí tá sá ról,
b) a mér leg és az ered mény ki mu ta tás meg ál la pí tá sá ról,
c) a könyv vizs gá ló meg vá lasz tá sá ról és vissza hí vá sá ról,
d) a könyv vizs gá ló dí ja zá sá nak meg ál la pí tá sá ról.”

5.  § Az MNB tör vény 47.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„47.  § (1) Az MNB szer vei: a mo ne tá ris ta nács és a fel -
ügye lõ bi zott ság.

(2) Az MNB-ben köz gyû lés és igaz ga tó ság nem mû kö -
dik.”

6.  § (1) Az MNB tör vény 49.  §-ának (2)–(4) be kez dé se
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(2) A mo ne tá ris ta nács szük ség ese tén bár mi kor össze -
hív ha tó, de ha von ta leg alább egy al ka lom mal ülé se zik.

(3) A mo ne tá ris ta nács leg alább öt-, leg fel jebb hét ta gú
tes tü let. A mo ne tá ris ta nács tag jai meg bí za tá suk idõ tar ta -
ma alatt mun ka vi szony ban áll nak az MNB-vel.

(4) A mo ne tá ris ta nács tag jai:
a) az MNB el nö ke, mint a mo ne tá ris ta nács el nö ke;
b) az MNB al el nö kei;
c) to váb bi leg fel jebb négy tag, aki ket hat évre a köz tár -

sa sá gi el nök ne vez ki.”
 (2) Az MNB tör vény 49.  §-ának (11) be kez dé se he lyé be 
az aláb bi ren del ke zés lép:

„(11) A (4) be kez dés c) pont ja sze rin ti ta gok kö zül két
fõ ki ne ve zé sé re, il let ve fel men té sé re a ja vas la tot az MNB
el nö ke te szi meg, ame lyet – egyet ér té se ese tén – a mi nisz -
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ter el nök ter jeszt a köz tár sa sá gi el nök elé. To váb bi két tag
ki ne ve zé sé re és fel men té sé re a mi nisz ter el nök az MNB el -
nö ke vé le mé nyé nek ki ké ré sé vel tesz ja vas la tot a köz tár sa -
sá gi el nök nek. A (4) be kez dés c) pont ja sze rin ti ta go kat a
mi nisz ter el nök és az MNB el nö ke fel vált va je lö li.”
 (3) Az MNB tör vény 49.  §-a az aláb bi új (18)–(19) be -
kez dés sel egé szül ki:

„(18) A mo ne tá ris ta nács tag jai – ide ért ve az MNB el nö -
két és al el nö ke it –, va la mint a fel ügye lõ bi zott ság tag jai
meg bí za tá suk meg szû né sét kö ve tõ 3 éven be lül mo ne tá ris
ta ná csi tag ság ra nem je löl he tõk.

(19) Az Eu ró pai Kö zös sé get lét re ho zó Szer zõ dés
122. cik ke sze rin ti el té rés Ta nács dön té sé vel tör té nõ meg -
szün te té se ha tály ba lé pé sé nek nap ján a mo ne tá ris ta nács
meg szû nik, tag ja i nak a mo ne tá ris ta nács ban be töl tött meg -
bí za tá sa e nap pal le jár.”

7.  § Az MNB tör vény 50.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„50.  § (1) Az MNB élén el nök áll. Az el nök fe le lõs a
mo ne tá ris ta nács dön té se i nek vég re haj tá sá ért és az MNB
mû kö dé sé nek irá nyí tá sá ért. Az el nök ha tás kö ré be tar to zik:

a) a 4.  §-ban fog lalt fel ada tok vég re haj tá sá nak irá nyí tá sa;
b) a fel ügye lõ bi zott ság ha tás kö ré be nem tar to zó fel -

ada tok te kin te té ben az MNB bel sõ el len õr zé si szer ve ze té -
nek irá nyí tá sa;

c) az MNB al kal ma zot tai – ide nem ért ve a mo ne tá ris
ta nács 49.  § (4) be kez dés c) pont ja sze rin ti tag ja it – fö löt ti
mun kál ta tói jo gok gya kor lá sa, ki vé ve az al el nö kök ki ne -
ve zé sé vel, il let ve fel men té sé vel kap cso la tos jog kört;

d) min den egyéb, az MNB mû kö dé sé nek irá nyí tá sá val
össze füg gõ, a mo ne tá ris ta nács ha tás kö ré be nem tar to zó
dön tés meg ho za ta la.

(2) Az MNB el nö ke a gaz da sá gi tár sa sá gok ról  szóló
2006. évi IV. tör vény (a továb biak ban: Gt.) 247.  §-a alap -
ján ve ze tõ tiszt ség vi se lõ nek mi nõ sül.

(3) Az MNB el nö két hat éves idõ tar tam ra a mi nisz ter el -
nök ja vas la tá ra a köz tár sa sá gi el nök ne ve zi ki.

(4) Az MNB el nö két a 49.  § (10) be kez dé sé ben fog lal -
tak nak meg fele lõen a köz tár sa sá gi el nök men ti fel a mi -
nisz ter el nök ja vas la tá ra.

(5) A (4) be kez dés sze rin ti fel men té si ja vas la tot az
MNB el nö ke ré szé re meg kell kül de ni, aki az Mt. sza bá lyai 
sze rint mun ka ügyi bí ró ság hoz for dul hat.

(6) A fel men tés re irá nyu ló ja vas lat a bí ró ság hoz for du -
lá si ha tár idõ le jár tát vagy – bí ró ság hoz for du lás ese tén – a
bí ró ság dön té sé nek jog erõ re emel ke dé sét köve tõen ter -
jeszt he tõ a köz tár sa sá gi el nök elé.

(7) Az MNB el nö két aka dá lyoz ta tá sa ese tén az ál ta la ki -
je lölt ál ta lá nos ha tás kö rû al el nök he lyet te sí ti.

(8) Az el nök (1) be kez dés sze rin ti ha tás kö re it az al el nö -
kök re át ru ház hat ja.

(9) A 49.  § (5)–(10) be kez dé se it az MNB el nö ke te kin -
te té ben is al kal maz ni kell.”

8.  § (1) Az MNB tör vény 51.  §-ának (1) be kez dé se he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az MNB-nek két al el nö ke van. Ki ne ve zé sük re, il -
let ve fel men té sük re a ja vas la tot az MNB el nö ke te szi meg, 
ame lyet – egyet ér té se ese tén – a mi nisz ter el nök ter jeszt a
köz tár sa sá gi el nök elé. A ja vas lat nak tar tal maz nia kell a
ki ne ve zen dõ al el nök fel adat kö rét. Az al el nök feladat -
körének vál to zá sá ról az MNB el nö ke tá jé koz tat ja a köz tár -
sa sá gi el nö köt, a mi nisz ter el nö köt és az Or szág gyû lés ille -
té kes bi zott sá gát.”
 (2) Az MNB tör vény 51.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a 
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A 49.  § (5)–(10) és (12)–(13) be kez dé se it az MNB
al el nö kei te kin te té ben is al kal maz ni kell.”

9.  § Az MNB tör vény 52/A.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„52/A.  § (1) A fel ügye lõ bi zott ság az MNB fo lya ma tos
tu laj do no si el len õr zé sé nek szer ve.

(2) Az MNB bel sõ el len õr zé si szer ve ze te, a (3) be kez -
dés ben fog lalt kor lá to zás sal, a fel ügye lõ bi zott ság, il le tõ -
leg a fel ügye lõ bi zott ság ha tás kö ré be nem tar to zó fel ada -
tok te kin te té ben az el nök irá nyí tá sa alá tar to zik. Amennyi -
ben az el nök az irá nyí tá si jog kö ré nek gya kor lá sa so rán
olyan vizs gá la ti meg ál la pí tás ról sze rez tu do mást, amely a
fel ügye lõ bi zott ság ha tás kö ré be tar to zik, ak kor er rõl a
meg ál la pí tás ról tá jé koz ta tást ad a fel ügye lõ bi zott ság nak.

(3) A fel ügye lõ bi zott ság el len õr zé si ha tás kö re nem ter -
jed ki a 4.  § (1)–(7) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott fel ada -
tok ra, il let ve azok nak az MNB ered mé nyé re gya ko rolt ha -
tá sá ra. A fel ügye lõ bi zott ság a Gt. 35.  § (3) be kez dé sé ben
elõ írt je len té sét ezen kor lá to zá sok nak meg fele lõen ké szí ti
el.

(4) A fel ügye lõ bi zott ság tag jai:

a) az Or szág gyû lés ál tal vá lasz tott el nö ke,

b) az Or szág gyû lés ál tal vá lasz tott to váb bi ta gok,

c) a mi nisz ter kép vi se lõ je,

d) a mi nisz ter ál tal meg bí zott szak ér tõ.

(5) A (4) be kez dés a) és b) pont ja sze rin ti ta gok együt tes 
szá má nak meg ha tá ro zá sá hoz meg kell ál la pí ta ni a fel ügye -
lõ bi zott ság meg vá lasz tá sá ra irá nyu ló el já rás meg kez dé sé -
nek nap ján az Or szág gyû lés kor mány pár ti kép vi se lõ cso -
port ja i nak szá mát és el len zé ki kép vi se lõ cso port ja i nak szá -
mát. A ta gok együt tes szá ma meg egye zik az így meg ál la -
pí tott két szám kö zül a na gyob bik két sze re sé vel. A ta gok
fe lét a kor mány pár ti, má sik fe lét az el len zé ki kép vi se lõ -
cso por tok je lö lik úgy, hogy min den kép vi se lõ cso port leg -
alább egy ta got je löl. Ha va la me lyik kép vi se lõ cso port nem 
je löl ta got, az adott ol dal má sik (töb bi) kép vi se lõ cso port -
ja(i) je löl(nek) he lyet te. Nem aka dá lya a fel ügye lõ bi zott -
ság meg vá lasz tá sá nak, ha nem ál lí ta nak annyi je löl tet,
amennyit meg le het vá lasz ta ni.

(6) A fel ügye lõ bi zott ság el nö két a kor mány pár ti kép vi -
se lõ cso port(ok) je lö li(k).
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(7) A kép vi se lõ cso por tok je lölt je i nek (4) be kez dés
b) pont ja sze rin ti tag gá tör té nõ meg vá lasz tá sá ról az Or -
szág gyû lés egy szer re, egy cso port ban sza va z.

(8) Fel ügye lõ bi zott sá gi tag nak hi tel in té ze ti, pénz ügyi,
il let ve szám vi te li kér dé sek ben ki emel ke dõ szak mai is me -
re tek kel, va la mint az or szág gyû lé si kép vi se lõk vá lasz tá -
sán vá lasz tó jog gal ren del ke zõ ma gyar ál lam pol gárt le het
je löl ni.”

10.  § (1) Az MNB tör vény 53.  §-ának (2)–(3) be kez dé se 
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(2) Az 50.  § (7) be kez dé se sze rin ti al el nök MNB-tõl
szár ma zó ke re se te az el nök ke re se té nek 80%-a.

(3) Az MNB to váb bi al el nö ké nek MNB-tõl szár ma zó
ke re se te az el nök ke re se té nek 70%-a.”
 (2) Az MNB tör vény 53.  §-ának (7) be kez dé se he lyé be a 
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(7) Az MNB el nö két és al el nö ke it a mo ne tá ris ta ná csi
tag sá gért kü lön dí ja zás nem il le ti meg.”

11.  § Az MNB tör vény 58.  §-ának (3) be kez dé se he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) Az MNB el nö ke és al el nö kei to váb bi mun ka vi -
szonyt vagy mun ka vég zés re irá nyu ló to váb bi jog vi szonyt
nem lé te sít het nek.”

12.  § Az MNB tör vény 71.  §-ának (3) be kez dé se he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) Az MNB az Or szá gos Be tét biz to sí tá si Alap -
nak – ké ré sé re – sür gõs, rend kí vü li, a pénz ügyi rend szer
egé szé nek sta bi li tá sát és a pénz for ga lom za var ta lan sá gát
ve szé lyez te tõ eset ben a mo ne tá ris fi nan szí ro zás ti lal má -
nak be tar tá sá val hi telt nyújt hat, amely nek le já ra ta leg fel -
jebb há rom hó nap le het.”

Átmeneti és záró rendelkezések

13.  § (1) Ez a tör vény 2007. jú li us 3-án lép ha tály ba.
 (2) Az e tör vény ha tály ba lé pé se kor mo ne tá ris ta ná csi
tag ság gal ren del ke zõ, az MNB tör vény 49.  § (4) be kez dés
c) pont ja sze rin ti ta gok meg bí za tá suk meg szû né sé ig meg -
õr zik mo ne tá ris ta ná csi tag sá gu kat. A mo ne tá ris ta nács lét -
szá ma mind ad dig meg ha lad hat ja az MNB tör vény e tör -
vénnyel meg ál la pí tott 49.  § (3) be kez dé sé ben elõ írt ma xi -
má lis lét szá mot, amíg az MNB tör vény 49.  § (4) be kez dés
c) pont ja sze rin ti ta gok szá ma nem csök ken négy fõre. A
mo ne tá ris ta nács az MNB tör vény e tör vénnyel meg ál la pí -
tott 49.  § (4) be kez dés c) pont ja sze rin ti tag já vá tör té nõ ki -
ne ve zés re az után ke rül het sor, hogy az e tör vény ha tály ba -
lé pé se kor az MNB tör vény 49.  § (4) be kez dés c) pont ja
sze rin ti meg bí za tás sal ren del ke zõk szá ma négy fõ alá
csök ken.
 (3) Az MNB tör vény 49.  § (4) be kez dés c) pont ja sze rin -
ti ta gok az MNB tör vény e tör vénnyel meg ál la pí tott 49.  §
(11) be kez dé sé ben elõ írt fel vált va tör té nõ je lö lé sét a mi -
nisz ter el nök kez di.

 (4) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg
a) az MNB tör vény 17.  § (5) be kez dé sé ben a „köz gyû -

lést” szö veg rész he lyé be a „rész vé nyes 46/A.  § b) pont já -
ban fog lal tak sze rint ho zott ha tá ro za tát” szö veg,

b) az MNB tör vény 46.  § (3) be kez dé sé ben az „alap sza -
bá lyát a köz gyû lés” szö veg rész he lyé be az „ala pí tó ok ira -
tát a rész vé nyes” szö veg,

c) az MNB tör vény 65.  § (1) be kez dé sé ben a „köz gyû -
lés” szö veg rész he lyé be a „rész vé nyes” szö veg,

d) az MNB tör vény 65.  § (1) és (3) be kez dé sé ben a „be -
szá mo ló köz gyû lé si el fo ga dá sát” szö veg rész he lyé be a
„be szá mo ló ról a rész vé nyes nek a 46/A.  § b) pont já ban
fog lal tak sze rint ho zott ha tá ro za tát” szö veg lép.
 (5) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti az MNB tör vény 43.  §-ának (2) be kez dé se, a 48.  §-a
és az azt meg elõ zõ cím, az 52.  §-a és az azt meg elõ zõ cím,
a 61.  §-ának (3) be kez dé se, to váb bá a 73.  §-a, va la mint a
Ma gyar Nem ze ti Bank ról  szóló 2001. évi LVIII. tör vény
mó do sí tá sá ról  szóló 2004. évi CXXVI. tör vény 6.  §-ának
(3) be kez dé se.

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
köz tár sa sá gi el nök az Or szág gyû lés el nö ke

2007. évi LXXXVI.
tör vény

a villamos energiáról*

Az Or szág gyû lés a ha té ko nyan mû kö dõ vil la mos ener -
gia-ver seny pi ac ki ala kí tá sa, az ener gia ha té kony ság, az
ener gia ta ka ré kos ság el ve i nek a fenn tart ha tó fej lõ dés ér de -
ké ben tör té nõ ér vé nye sí té se, a fel hasz ná lók biz ton sá gos,
za var ta lan, meg fe le lõ mi nõ sé gû és át lát ha tó költ ség szer -
ke ze tû vil la mos ener gia-el lá tá sa, a ma gyar vil la mos ener -
gia-pi ac nak az Eu ró pai Kö zös ség egy sé ges ülõ vil la mos
ener gia pi a ca i ba tör té nõ in teg rá ci ó ja, az Eu ró pai Kö zös sé -
gek jog sza bá lya i nak való meg fe le lés, és a mind ezek meg -
va ló sí tá sát biz to sí tó, az ob jek tív, át lát ha tó és az egyen lõ
bá nás mód kö ve tel mé nyé nek meg fe le lõ sza bá lyo zás ki ala -
kí tá sa ér de ké ben a kö vet ke zõ tör vényt al kot ja:

I. Fejezet

BEVEZETÕ RENDELKEZÉSEK

A tör vény célja

1.  § E tör vény cél ja
a) a gaz da ság ver seny ké pes sé gé nek se gí té se a ha té ko -

nyan mû kö dõ vil la mos ener gia-ver seny pi ac ki ala kí tá sán
ke resz tül,

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2007. jú ni us 25-i ülés nap ján fo gad ta el.
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b) a fenn tart ha tó fej lõ dés ér de ké ben az ener gia ha té -
kony ság, az ener gia ta ka ré kos ság el ve i nek ér vé nye sí té se,

c) a vil la mos ener gia-há ló za tok hoz – az ob jek tív, át lát -
ha tó és az egyen lõ bá nás mód kö ve tel mé nye i nek meg fe le -
lõ – hoz zá fé rés biz to sí tá sa,

d) a fel hasz ná lók biz ton sá gos, za var ta lan, meg fe le lõ
mi nõ sé gû és át lát ha tó költ ség szer ke ze tû vil la mos ener -
gia-el lá tá sa,

e) a fel hasz ná lók ér de ke i nek ha té kony vé del me,
f) a ma gyar vil la mos ener gia-pi ac in teg rá ci ó ja az Eu ró -

pai Kö zös ség egy sé ges ülõ vil la mos ener gia pi a ca i ba, kü -
lö nös te kin tet tel a transz-eu ró pai há ló za tok lét re ho zá sá ra
és fej lesz té sé re, va la mint a vil la mos ener gia-rend szer
együtt mû kö dé si ké pes sé gé nek ösz tön zé sé re,

g) új ter me lõ ka pa ci tá sok és új há ló za ti inf ra struk tú ra
lé te sí té sé nek, a vil la mos ener gia-pi ac ra új sze rep lõ ként be -
lé põk meg je le né sé nek az elõ se gí té se,

h) a meg úju ló ener gia for rás ból és a hul la dék ból nyert
ener gi á val ter melt vil la mos ener gia, va la mint a kap csol tan
ter melt vil la mos ener gia ter me lé sé nek elõ se gí té se.

A tör vény alkalmazási köre

2.  § (1) E tör vény al kal ma zá si köre ki ter jed
a) a vil la mos ener gia ter me lé sé re, át vi te lé re, el osz tá sá -

ra, ke res ke del mé re, fo gyasz tá sá ra, to vább adá sá ra,
b) a vil la mos ener gia-rend szer irá nyí tá sá ra, rend szer -

szin tû szol gál ta tá sa i ra,
c) a vil la mos mû, az össze kö tõ és a fel hasz ná lói be ren -

de zés, va la mint a ter me lõi ve ze ték, ma gán ve ze ték és a
köz vet len ve ze ték épí té sé re, üze mel te té sé re, hasz ná lat ba -
vé te lé re, fenn ma ra dá sá ra és meg szün te té sé re,

d) az en ge dély kö te les és az en ge dély nél kül vé gez he tõ
vil la mos ener gia-ipa ri te vé keny sé ge ket vég zõk re, az e tör -
vény sze rint en ge dély kö te les te vé keny ség egy ré szét ki -
szer ve zés alap ján vég zõk re, az en ge dély hez kö tött vil la -
mos ener gia-ipa ri te vé keny ség irán ti ké rel met be nyúj tók ra
a ké re lem el bí rá lá sá ig, az in teg rált vil la mos ener gia-ipa ri
vál lal ko zá sok ra, a vil la mos ener gia fel hasz ná lók ra, va la -
mint az e tör vény ha tá lya alá esõ sze mé lyek kö zöt ti jog vi -
szo nyok ra.

(2) Az atom erõ mû re e tör vény ren del ke zé se it az atom -
ener gi á ról  szóló tör vény kü lö nös sza bá lya i val össz hang -
ban kell al kal maz ni.

(3) A hõ ener gi á val kap csolt vil la mos ener gia-ter me lés re 
e tör vény ren del ke zé se it a táv hõ szol gál ta tás ról  szóló tör -
vény kü lö nös sza bá lya i val össz hang ban kell al kal maz ni.

Értelmezõ rendelkezések

3.  § E tör vény al kal ma zá sá ban
1. Át vi tel: vil la mos ener gi á nak az át vi te li há ló za ton ke -

resz tül tör té nõ to váb bí tá sa, il let ve az eh hez kap cso ló dó

min den olyan mû sza ki és gaz da sá gi te vé keny ség, amely a
vil la mos ener gia meg fe le lõ mi nõ sé gû to váb bí tá sa ér de ké -
ben szük sé ges;

2. Át vi te li há ló zat: a vil la mos ener gia át vi te lé re szol -
gáló ve ze ték rend szer – be le ért ve a tar tó szer ke ze te ket és
a rend szer össze kö tõ ve ze té ke ket is –, a hoz zá tar to zó
 átalakító- és kap cso ló be ren de zé sek kel együtt;

3. Bel sõ eu ró pai vil la mos ener gia-pi ac mû kö dé si kö ve -
tel mé nyei: a 2001. má jus 17-én, egyes eu ró pai or szá gok
vil la mos ener gia-át vi te li rend szert üze mel te tõ vagy irá nyí -
tó tár sa sá gai ál tal lét re ho zott Egye sí tett Vil la mos ener -
gia-rend szer irá nyí tók Szö vet sé ge (UCTE) ál tal meg ha tá -
ro zott mû sza ki kö ve tel mény rend szer;

4. Bio massza: a me zõ gaz da ság ból, er dõ gaz dál ko dás -
ból és az eh hez kap cso ló dó ipar ágak ból szár ma zó ter mé -
kek, hul la dé kok és ma ra dék anya gok (a nö vé nyi és ál la ti
ere de tû e ket is be le ért ve) bi o ló gi a i lag le bont ha tó ré sze, va -
la mint az ipar i és te le pü lé si hul la dék bi o ló gi a i lag le bont -
ha tó ré sze;

5. Csat la ko zá si pont: a vil la mos mû vek, a vil la mos mû
és a fel hasz ná lói be ren de zés, to váb bá a vil la mos mû, a ma -
gán ve ze ték, a ter me lõi ve ze ték, il let ve köz vet len ve ze ték
tu laj do ni ha tá ra;

6. Csat la ko zó be ren de zés: az át vi te li vagy el osz tó há ló -
zat ré szét ké pe zõ ve ze ték rend szer – a hoz zá tar to zó át ala -
kí tó- és kap cso ló be ren de zés sel együtt –, amely az át vi te li
vagy el osz tó há ló zat le ága zá si pont ját a csat la ko zá si pont -
tal köti össze. A fo gyasz tás mé rõ be ren de zés a csat la ko zó -
be ren de zés tar to zé ka;

7. Egye te mes szol gál ta tás: a vil la mos ener gia-ke res ke -
de lem kö ré be tar to zó sa já tos vil la mos ener gia-ér té ke sí té si
mód, amely az or szág te rü le tén bár hol, meg ha tá ro zott
 minõségben a jo go sult fel hasz ná ló szá má ra mél tá nyos,
össze ha son lít ha tó, át lát ha tó ár el le né ben igény be ve he tõ;

8. El osz tás: vil la mos ener gi á nak az el osz tó há ló za to -
kon tör té nõ to váb bí tá sa, a fel hasz ná lók hoz tör té nõ el jut ta -
tá sa, il let ve az eh hez kap cso ló dó min den olyan mû sza ki és
gaz da sá gi te vé keny ség, amely a vil la mos ener gia meg fe le -
lõ mi nõ sé gû to váb bí tá sa ér de ké ben szük sé ges;

9. El osz tó há ló zat: a vil la mos ener gia el osz tá sá ra és a
fel hasz ná lói csat la ko zá si pont ra való el jut ta tás cél já ra
szol gá ló ve ze ték rend szer – be le ért ve a tar tó szer ke ze te ket
is –, a hoz zá tar to zó át ala kí tó- és kap cso ló be ren de zé sek kel 
együtt;

10. Elõ re fi ze tõs mérõ: olyan fo gyasz tás mé rõ be ren de -
zés, amely a fo gyasz tást csak az el len ér ték elõ ze tes meg fi -
ze té se ese tén te szi le he tõ vé;

11. El sõd le ges (pri mer) ener gia for rás: azon ren del ke -
zés re álló és az ener gia át ala kí tá sá ra fel hasz nál ha tó ener -
gia for rá sok gyûj tõ ne ve, ame lyek ké mi a i lag, fi zi ka i lag
vagy nuk le á ri san kö tött for má ban, meg úju ló vagy nem
meg úju ló mó don tar tal maz nak ener gi át;

12. El szá mo lá si pont: az el szá mo lá si mé rés, vagy a mé -
ré si rend szer ál tal lét re ho zott vagy mé ré sek bõl szá mí tá si
el já rás sal kép zett el szá mo lá si mé ré si pont, amely hez egy -
ér tel mû en hoz zá ren del he tõ a me net rend, a rend szer szin tû
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szol gál ta tás, az el szá mo lá si mé rés, és amely el szá mo lá si
pont a csat la ko zá si pont tal egy ér tel mû en össze ren del he tõ;

13. En ge dé lyes: aki e tör vény sze rint en ge dély kö te les
te vé keny ség vég zé sé re a Ma gyar Ener gia Hi va tal (a továb -
biak ban: Hi va tal) ál tal ki adott ér vé nyes en ge déllyel ren -
del ke zik;

14. Erõ mû: egy te lep he lyen lévõ olyan ener gia-át ala kí -
tó lé te sít mény, amely el sõd le ges ener gia for rás fel hasz ná -
lá sá val vil la mos ener gi át ter mel, en ge dé lye zé si szem pont -
ból ide ért ve az ener gia tá ro zós erõ mû vet is;

15. Erõ mû vi név le ges tel je sí tõ ké pes ség: a be épí tett vil -
la mos ener gia-ter me lõ egy sé gek ge ne rá tor kap cson, ter ve -
zé si kö rül mé nyek kö zött mért név le ges ak tív (wat tos) tel -
je sít mé nye i nek össze ge;

16. Fel hasz ná lá si hely: egy vagy több csat la ko zá si
pon ton ke resz tül el lá tott, össze füg gõ te rü let, ahol a fel -
hasz ná ló a vil la mos ener gi át fel hasz nál ja;

17. Fel hasz ná ló: vil la mos ener gi át sa ját fel hasz ná lás
cél já ra köz cé lú há ló za ton vagy e tör vény sze rint en ge dély -
kö te les ma gán ve ze té ken ke resz tül vé te le zõ sze mély;

18. Fel hasz ná lói be ren de zés: a fel hasz ná ló hasz ná la tá -
ban lévõ, vil la mos ener gi át ter me lõ, át ala kí tó és kap cso ló
be ren de zés, ve ze ték há ló zat és vil la mos ener gi át fel hasz -
ná ló be ren de zés a tar to zé ka i val (ké szü lé ke i vel) együtt;

19. Fo gya ték kal élõ fo gyasz tó: e tör vény al kal ma zá sá -
ban a fo gya té kos sze mé lyek jo ga i ról és esély egyen lõ sé gük 
biz to sí tá sá ról  szóló tör vény sze rin ti fo gya té kos sá gi tá mo -
ga tás ban ré sze sü lõ sze mély, a va kok sze mé lyi já ra dé ká ban 
ré sze sü lõ sze mély, to váb bá az a sze mély, aki, vagy aki
után szü lõ je vagy el tar tó ja a csa lá dok tá mo ga tá sá ról  szóló
tör vény sze rint ma ga sabb össze gû csa lá di pót lék ban ré sze -
sül;

20. Gaz da sá gi lag in do kolt hõ- vagy hû té si igény: a hõ
vagy hû tés irán ti igényt meg nem ha la dó mér té kû ke res let,
ame lyet ver seny pi a ci fel té te lek mel lett, kap csolt hõ- és vil -
la mos ener gia-ter me lés hi á nyá ban, a kap csolt ener gia ter -
me lés tõl el té rõ egyéb ener gia-elõ ál lí tó fo lya ma ton ke resz -
tül elé gí te né nek ki;

21. Ha tár ke resz te zõ ve ze ték: a köz cé lú há ló zat ré szét
ké pe zõ, az or szág ha tárt ke resz te zõ ve ze ték, be le ért ve a
hoz zá tar to zó át ala kí tó- és kap cso ló be ren de zést;

22. Há ló za ti en ge dé lyes: az el osz tó há ló za ti en ge dé -
lyes, va la mint há ló za ti te vé keny sé ge vo nat ko zá sá ban az
át vi te li rend szer irá nyí tó;

23. Hasz nos hõ: a kap csol tan ter melt ener gia elõ ál lí tá -
sa so rán va la mely, gaz da sá gi lag in do kolt hõ- vagy hû té si
igény ki elé gí té se ér de ké ben meg ter melt hõ;

24. Ház tar tá si mé re tû kis erõ mû: olyan, a kis fe szült sé -
gû há ló zat ra csat la ko zó kis erõ mû, mely nek csat la ko zá si
tel je sít mé nye nem ha lad ja meg az 50 kVA-t;

25. Ho ri zon tá li san in teg rált vil la mos ener gia-ipa ri vál -
lal ko zás: olyan vil la mos ener gia-ipa ri vál lal ko zás, amely
e tör vény ren del ke zé sei sze rint en ge dély kö te les te vé keny -
sé gek kö zül leg alább egy vil la mos ener gia-ipa ri te vé keny -
ség re ren del ke zik en ge déllyel és más, nem vil la mos ener -
gia-ipa ri te vé keny sé get is foly tat;

26. Hul la dék ból nyert ener gia: hul la dék nak – a kör -
nye zet vé del mi és hul la dék gaz dál ko dá si elõ írások be tar tá -
sa mel lett – tü ze lõ anyag ként tör té nõ fel hasz ná lá sa so rán
nyert ener gia;

27. In teg rált vil la mos ener gia-ipa ri vál lal ko zás: ver ti -
ká li san, ille tõ leg ho ri zon tá li san in teg rált vil la mos ener -
gia-ipa ri vál lal ko zás;

28. Kap csolt bi zo nyít vány: a gaz da sá gi lag in do kolt hõ- 
vagy hû té si igény ki elé gí té sé re szol gá ló, nagy ha té kony -
ság gal kap csol tan ter melt vil la mos ener gia mennyi sé gét
iga zo ló, szár ma zá si iga zo lá son ala pu ló for ga lom ké pes ok -
irat;

29. Kap csol tan ter melt ener gia: azo nos tech no ló gi ai
fo lya mat ban egy ide jû leg ter melt me cha ni kai, hõ- és vil la -
mos ener gia;

30. Ke res let ol da li sza bá lyo zás: a villamosenergia-
 fogyasztás idõ be li és mennyi ség be li be fo lyá so lá sa át fo gó
vagy in teg rált meg kö ze lí tés ke re té ben ener gia ha té kony sá -
got szol gá ló be ru há zá sok és egyéb ke res ke del mi, szer zõ -
dé ses esz kö zök se gít sé gé vel a vil la mos ener gia-rend szer
sza bá lyoz ha tó sá gá nak biz to sí tá sa és az el sõd le ges ener -
gia for rá sok fel hasz ná lá sá nak csök ken té se ér de ké ben;

31. Ki egyen lí tõ ener gia: az át vi te li rend szer irá nyí tó
 által a po zi tív, vagy ne ga tív irá nyú me net ren di el té rést ki -
egyen lí tõ sza bá lyo zás so rán a mér leg kör-fe le lõ sök kel el -
szá molt vil la mos ener gia;

32. Kis erõ mû: 50 MW-nál ki sebb tel je sí tõ ké pes sé gû
erõ mû;

33. Kis erõ mû vi össze vont en ge dély: az en ge dély kö te -
les kis erõ mû lé te sí té sé re és vil la mos ener gia-ter me lé sé re
vo nat ko zó en ge dély;

34. Kis fe szült sé gû há ló zat: az 1 kV-nál nem na gyobb
név le ges fe szült sé gû há ló zat;

35. Ki szer ve zett te vé keny ség: en ge dé lyes en ge dély kö -
te les te vé keny sé gé nek azon ré sze, ame lyet az en ge dé lyes
meg bí zá sa alap ján más sze mély vé gez;

36. Köz cé lú há ló zat: olyan át vi te li vagy el osz tó há ló -
zat, amely szük sé ges a vil la mos ener gia-rend szer biz ton sá -
gos és ha té kony mû kö dé sé hez;

37. Kö zép fe szült sé gû há ló zat: az 1 kV-nál na gyobb és
leg fel jebb 35 kV név le ges fe szült sé gû há ló zat;

38. Köz vet len ve ze ték: köz cé lú nak, ma gán-, il let ve ter -
me lõi ve ze ték nek nem mi nõ sü lõ, or szág ha tárt nem ke resz -
te zõ ve ze ték, há ló za ti elem vagy át ala kí tó- és kap cso ló be -
ren de zés, amely ter mé sze tes sze mélyt, gaz dál ko dó szer ve -
ze tet, ille tõ leg ezek cso port ját oly mó don köt össze erõ mû -
vel, hogy a köz vet len ve ze té ken ke resz tül el lá tott vé te le zõ
és az erõ mû leg fel jebb az erõ mû há ló za ti be ren de zé se in
ke resz tül csat la ko zik a köz cé lú há ló zat hoz;

39. Köz vi lá gí tás: a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott 
te rü let nek a köz le ke dés-, köz- és va gyon biz ton ság ér de ké -
ben szük sé ges össze füg gõ, rend sze res, meg ha tá ro zott idõ -
tar ta mú, vil la mos üze mû meg vi lá gí tá sa;

40. Köz vi lá gí tá si be ren de zés: a köz vi lá gí tá si célt szol -
gá ló esz köz. Köz vi lá gí tá si be ren de zés nek mi nõ sül nek kü -
lö nö sen:
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a) a fény for rá sok és lám pa tes tek a tar to zé ka ik kal
együtt;

b) a ki zá ró lag a köz vi lá gí tás cél ja it szol gá ló tar tó szer -
ke ze tek;

c) a ki zá ró lag a köz vi lá gí tás vil la mos ener gia el lá tá sát
szol gá ló ve ze ték rend szer;

d) a köz vi lá gí tás ki- és be kap cso lá sát, to váb bá sza bá -
lyo zá sát biz to sí tó ve zér lõ rend szer. Több célú ve zér lé si
rend szer ese tén azon ban an nak csak ki zá ró lag a köz vi lá gí -
tás cél ját szol gá ló ré sze;

41. Köz vi lá gí tá si el osz tó há ló zat: a köz vi lá gí tás vil la -
mos ener gia el lá tá sát biz to sí tó kap csol ha tó, il let ve sza bá -
lyoz ha tó há ló zat;

42. La kos sá gi fo gyasz tó: az a fel hasz ná ló, aki sa ját
ház tar tá sa – egy fel hasz ná lá si he lyet ké pe zõ, la kás cél já ra
hasz nált la kó épü let, la kás, üdü lõ vagy hét vé gi ház, to váb -
bá la kos sá gi cél ra hasz nált ga rázs – fo gyasz tá sa cél já ra vá -
sá rol vil la mos ener gi át a vil la mos ener gia vé te le zé sé re
meg kö tött szer zõ dés alap ján, és az így vá sá rolt vil la mos
ener gi á val nem foly tat jö ve de lem szer zés cél já ból gaz da -
sá gi te vé keny sé get;

43. Leg ki sebb költ ség: az en ge dé lye zett te vé keny ség
gya kor lá sá hoz az en ge dé lyes nél, il let ve nem zet gaz da sá gi
szint en szük sé ges és in do kol tan fel me rü lõ rá for dí tás;

44. Ma gán ve ze ték: fel hasz ná lói be ren de zés el lá tá sá ra
szol gá ló, köz cé lú há ló zat ré szé nek, ter me lõi ve ze ték nek,
il let ve köz vet len ve ze ték nek nem mi nõ sü lõ, a csat la ko zá si 
pont után el he lyez ke dõ há ló za ti elem, ve ze ték, ille tõ leg át -
ala kí tó- és kap cso ló be ren de zés, amely az át vi te li vagy el -
osz tó há ló zat hoz köz vet ve vagy köz vet le nül kap cso ló dó
fel hasz ná ló nak, ille tõ leg fel hasz ná ló nak nem mi nõ sü lõ
ter mé sze tes sze mély nek, gaz dál ko dó szer ve zet nek [Ptk.
685.  § c)] (utób bi ak a továb biak ban együtt: vé te le zõk) el -
lá tá sá ra szol gál;

45. Meg úju ló ener gia for rás: nem fosszi lis és nem nuk -
le á ris ener gia for rás (nap, szél, geo ter mi kus ener gia, hul -
lám-, ár apály- vagy víz ener gia, bio massza, bio masszá ból
köz vet ve vagy köz vet le nül elõ ál lí tott ener gia for rás, to váb -
bá hul la dék le ra kó ból, il let ve szenny víz ke ze lõ lé te sít -
mény bõl szár ma zó gáz, va la mint a bio gáz);

46. Mér leg kör: a ki egyen lí tõ ener gia igény be vé te lé nek 
oko zat he lyes meg ál la pí tá sá ra és el szá mo lá sá ra és a kap -
cso ló dó fel ada tok vég re haj tá sá ra a vo nat ko zó fe le lõs sé gi
vi szo nyok sza bá lyo zá sa ér de ké ben lét re ho zott, egy vagy
több tag ból álló el szá mo lá si szer ve zõ dés;

47. Nagy fe szült sé gû há ló zat: 35 kV-nál na gyobb név -
le ges fe szült sé gû há ló zat;

48. Össze kap csolt vil la mos ener gia-rend szer: leg alább
két, egy vagy több rend szer össze kö tõ ve ze ték kel össze -
kap csolt vil la mos ener gia-rend szer, mely bõl az egyik a
Ma gyar Köz tár sa ság (a továb biak ban: or szág) te rü le tén
mû kö dik;

49. Össze kö tõ be ren de zés: több fel hasz ná ló ál tal hasz -
nált in gat lan bel sõ ve ze ték há ló za tá nak nem az el osz tó há -
ló za ti en ge dé lyes tu laj do ná ban álló mé ret len sza ka sza,

amely a ma gán ve ze té ket, vagy en nek hi á nyá ban a csat la -
ko zá si pon tot a fel hasz ná lói be ren de zés sel köti össze;

50. Rend szer hasz ná ló: olyan ter mé sze tes vagy jogi
sze mély, il let ve jogi sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ gaz -
da sá gi tár sa ság, aki (amely) a köz cé lú há ló zat hoz vil la mos 
ener gia be táp lá lá sa, il let ve vé te le zé se cél já ból köz vet le -
nül, vagy köz vet ve kap cso ló dik;

51. Rend szer irá nyí tás: a vil la mos ener gia-rend szer
üzem vi te lé nek, kar ban tar tá sá nak, fej lesz té sé nek – be le ért -
ve a há ló za tok egy sé ges ke ze lé sét – a rend szer szin tû szol -
gál ta tá sok, nem zet kö zi össze köt te té sek ren del ke zés re ál -
lá sá nak, erõ mû vek mû köd te té sé nek biz ton sá gát, sza bá -
lyos sá gát, mi nõ sé gét, kör nye zet kí mé lõ vol tát szol gá ló cél -
irá nyos te vé keny sé gek összes sé ge;

52. Rend szer össze kö tõ ve ze ték: az át vi te li há ló zat ré -
szét ké pe zõ ha tár ke resz te zõ ve ze ték, amely együtt mû kö dõ 
vil la mos ener gia-rend sze rek há ló za ta it köti össze;

53. Rend szer szin tû szol gál ta tás: az át vi te li rend szer irá -
nyí tó ál tal a vil la mos ener gia-rend szer min den ko ri egyen -
sú lyá nak biz to sí tá sa és az át vi tel meg fe le lõ mi nõ sé gé nek
fenn tar tá sa ér de ké ben nyúj tott szol gál ta tá sok összes sé ge;

54. Szél erõ mû: olyan erõ mû, amely a vil la mos ener gi át
szél ener gia fel hasz ná lá sá val ter me li;

55. Szél erõ mû park: ugyan azon ügy fél vagy egy en ge -
dé lyes üze mel te té sé ben lévõ azon szél erõ mû vek összes sé -
ge, ame lyek az át vi te li vagy el osz tó há ló zat hoz ugyan azon 
csat la ko zá si pon ton kap cso lód nak;

56. Szer ve zett vil la mos ener gia-pi ac: spe ci á lis áru tõzs -
de, ahol a vil la mos ener gia-ke res ke de lem szab vá nyo sí tott
ügy le tek for má já ban mû kö dik;

57. Ter me lés: a vil la mos ener gia elõ ál lí tá sa;
58. Ter me lõ: aki vil la mos ener gi át ter mel;
59. Ter me lõi en ge dé lyes: aki vil la mos ener gia ter me lõi 

mû kö dé si en ge déllyel vagy kis erõ mû vi össze vont en ge -
déllyel ren del ke zik;

60. Ter me lõi ve ze ték: köz cé lú há ló zat ré szé nek, ma -
gán ve ze ték nek, il let ve köz vet len ve ze ték nek nem minõ -
sülõ ve ze ték, há ló za ti elem, ille tõ leg át ala kí tó- és kap -
csolóberendezés, amely az erõ mû ál tal ter melt vil la mos
ener gi át a köz cé lú há ló zat csat la ko zá si pont já ra jut tat ja el;

61. To vább adás: a fel hasz ná ló ál tal meg vá sá rolt vil la -
mos ener gia egy fel hasz ná lá si he lyen be lül, mért ma gán -
ve ze té ken ke resz tül, el len ér ték fe jé ben tör té nõ to váb bí tá sa 
vé te le zõk ré szé re;

62. Üze mi hiba: azon nem ter ve zett üze mi ese mény,
amely a vil la mos ener gia-ter me lés, -át vi tel vagy -el osz tás
terv sze rû üzem me ne té ben nem szán dé kolt vál to zást ered -
mé nyez;

63. Üz let sza bály zat: az en ge dé lyes ál ta lá nos szer zõ dé -
si fel té te le it tar tal ma zó, a Hi va tal ál tal jó vá ha gyott sza -
bály zat;

64. Vál lal ko zás: jogi sze mé lyi ség gel ren del ke zõ gaz -
da sá gi tár sa ság, vagy az Eu ró pai Unió tag ál la má ban, il let -
ve az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség rõl  szóló meg ál la po dás -
ban ré szes va la mely más ál lam ban szék hellyel ren del ke zõ
kül föl di vál lal ko zás bel föl dön be jegy zett fi ók te le pe;
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65. Ver ti ká li san in teg rált vil la mos ener gia-ipa ri vál lal -
ko zás: a vál lal ko zá sok kö zöt ti össze fo nó dá sok el len õr zé -
sé rõl  szóló, 2004. ja nu ár 20-i 139/2004/EK ta ná csi ren de -
let 3. cik ké nek (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott olyan vál -
lal ko zás vagy vál lal ko zá sok cso port ja, amely az át vi te li
rend szer irá nyí tá si és elosz tói te vé keny sé gek kö zül, to váb -
bá a vil la mos ener gia-ter me lé si, és ke res ke del mi te vé keny -
sé gek kö zül leg alább egy-egy te vé keny sé get foly tat;

66. Vé den dõ fo gyasz tó: a la kos sá gi fo gyasz tók azon
köre, akik (jog sza bály ban meg ha tá ro zott szo ci á lis hely ze -
tük, vagy va la mely egyéb tu laj don sá guk alap ján) a vil la -
mos ener gia-el lá tás ban meg kü lön böz te tett fel té te lek sze -
rint ve het nek részt;

67. Vil la mos ener gia-el lá tá si Sza bály za tok: a vil la mos -
ener gia-rend szer mû kö dé sé re vo nat ko zó sza bá lyo kat, el -
já rá so kat és mód sze re ket tar tal ma zó üze mi sza bály zat, a
ke res ke del mi, el szá mo lá si-mé ré si és adat for gal mi meg ál -
la po dá sok mi ni má lis tar tal mi ele me it, a nem zet kö zi ke res -
ke del mi fel té te le ket, to váb bá a rend szer szin tû szol gál ta tá -
sok ra és a szer ve zett vil la mos ener gia-pi ac mû kö dé sé re vo -
nat ko zó fõbb sza bá lyo kat tar tal ma zó ke res ke del mi sza -
bály zat, va la mint az el osz tó há ló zat mû kö dé sé re vo nat ko -
zó elosz tói sza bály zat;

68. Vil la mos ener gia-ipa ri vál lal ko zás: az a gaz da sá gi
tár sa ság, amely lé te sí tõ ok ira tá ban meg ha tá ro zott te vé -
keny ség ként e tör vény alap ján en ge dély kö te les és nem en -
ge dély kö te les vil la mos ener gia-ipa ri te vé keny sé get foly -
tat;

69. Vil la mos ener gia-ke res ke de lem: az a te vé keny ség,
amely a vil la mos ener gia és a hoz zá tar to zó tel je sít mény
üz let sze rû, nem sa ját fel hasz ná lá si cél ra tör té nõ vá sár lá sá -
ból és ér té ke sí té sé bõl áll;

70. Vil la mos ener gia-rend szer: az át vi te li rend szer irá -
nyí tó ál tal – tör vény ben meg ha tá ro zott kör ben az el osz tó
köz re mû kö dé sé vel – a vil la mos ener gia-el lá tá si sza bály za -
tok ban rög zí tett el vek sze rint irá nyí tott erõ mû vek és há ló -
za tok összes sé ge;

71. Vil la mos mû: az erõ mû, az át vi te li és az el osz tó há -
ló zat;

72. Zöld bi zo nyít vány: a meg úju ló ener gia for rás ból
vagy hul la dék ból nyert ener gi á val elõ ál lí tott vil la mos
ener gia mennyi sé gét iga zo ló, szár ma zá si iga zo lá son ala -
pu ló for ga lom ké pes ok irat.

II. Fejezet

A VILLAMOS ENERGIA TERMELÉSE

Termelés

4.  § (1) Vil la mos ener gi át ter mel ni 50 MW vagy azt
meg ha la dó tel je sí tõ ké pes sé gû erõ mû ben ter me lõi mû kö -
dé si en ge dély, 0,5 MW vagy an nál na gyobb tel je sí tõ ké -
pes sé gû kis erõ mû ben kis erõ mû vi össze vont en ge dély bir -
to ká ban le het.

(2) A ter me lõ az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott en ge -
dé lye alap ján

a) a sa ját maga ál tal ter melt vil la mos ener gi át,

b) az át vi te li rend szer irá nyí tó tól rend szer szin tû szol -
gál ta tá sok ke re té ben át vett vil la mos ener gi át,

c) a kö te le zõ át vé te li rend szer ke re té ben a 13.  § (1) be -
kez dé se sze rint át vett vil la mos ener gi át ér té ke sít he ti.

(3) A fel hasz ná lók ré szé re köz vet le nül ér té ke sí tõ ter me -
lõt – a vil la mos ener gia-ke res ke de lem re vo nat ko zó mû kö -
dé si en ge dély ké rel me zé sé re vo nat ko zó kö te le zett ség ki -
vé te lé vel – úgy kell te kin te ni, mint a fel hasz ná lók ré szé re
köz vet le nül ér té ke sí tõ vil la mos ener gia-ke res ke dõt.

(4) A kü lön jog sza bály alap ján át vé te li kö te le zett ség alá 
esõ vil la mos ener gia-ter me lés ese tén a ter me lõ csak a kü -
lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott mó don szá mí tott ön fo -
gyasz tás sal csök ken tett, sa ját maga ál tal ter melt vil la mos
ener gi át ér té ke sít he ti a kö te le zõ át vé te li rend szer ben.

5.  § (1) A ter me lõi en ge dé lyes a vil la mos ener gia-el lá tá -
si sza bály za tok ban elõ írt rend szer szin tû szol gál ta tá sok
biz to sí tá sá hoz szük sé ges erõ mû vi tel je sí tõ ké pes sé gét kö -
te les fel aján la ni, azt va la mint a vil la mos ener gia-ter me lé -
sét in do ko lat la nul nem tart hat ja vissza. A Hi va tal kü lö nö -
sen ak kor mi nõ sí ti in do ko lat lan vissza tar tás nak a ter me lõi
en ge dé lyes el já rá sát, ha

a) a vissza tar tás nem üzem za var vagy el sõd le ges ener -
gia for rás-hi ány kö vet kez mé nye,

b) nem mi nõ sül a 74.  § (1) be kez dés a)–b) pont ja sze -
rin ti vil la mos ener gia-ipa ri te vé keny ség szü ne tel te té sé nek, 
vagy

c) nem a ter me lõ be ren de zés re vo nat ko zó kör nye zet vé -
del mi, ha té kony sá gi kö ve tel mé nyek meg vál to zá sá nak a
kö vet kez mé nye.

(2) Nem mi nõ sül a ter me lés in do ko lat lan vissza tar tá sá -
nak, ha az erõ mû azért nem üze mel, mert a pi a ci ár ter me -
lé sé nek faj la gos vál to zó költ sé gé re nem nyúj ta na fe de ze -
tet.

(3) A rend szer irá nyí tó a leg ki sebb költ ség el vé nek
figye lembe véte lével bár mi kor igé nyel he ti bár mely üze -
mel te tés re al kal mas ter me lõ be ren de zés há ló zat ra kap cso -
lá sát, amennyi ben an nak in dí tá si és üze mel te té si költ sé ge it 
vál lal ja. A költ sé gek vál la lá sa ese tén az igény tel je sí té se
nem ta gad ha tó meg.

(4) A Hi va tal az in do ko lat lan vissza tar tás meg ál la pí tá sa 
ese tén a 96.  § (1) be kez dés a)–b) pont ja i ban meg ha tá ro zott 
jog kö vet kez ményt al kal maz hat ja, va la mint ha tá ro zat ban
meg ha tá roz za az erõ mû vi tel je sí tõ ké pes ség vagy vil la -
mos ener gia-ter me lés fel aján lan dó mér té két.

6.  § (1) Az 50 MW és az ezt meg ha la dó tel je sí tõ ké pes sé -
gû, nem meg úju ló ener gia for rás ból ter me lõ erõ mû üze -
mel te tõ je a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott fel té te lek
sze rint kö te les ener gia for rás-kész le tet tar ta ni.
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(2) Az 50 MW és az ezt meg ha la dó tel je sí tõ ké pes sé gû, a 
föld gáz el lá tás ról  szóló 2003. évi XLII. tör vény ben
(a továb biak ban: Get.) meg ha tá ro zott föld gázt fel hasz ná ló 
erõ mû üze mel te tõ je ab ban az eset ben jo go sult a kü lön jog -
sza bály ban meg ha tá ro zott fel té te lek sze rin ti ener gia for -
rás-kész le tet az erõ mû tü ze lõ anya gá ból biz to sí ta ni, ha

a) az en ge dé lyes a kész le tet a Get.-ben meg ha tá ro zott
föld gáz tá ro ló ban le kö ti vagy a kész let fo lya ma tos – ve ze -
té ken ke resz tül tör té nõ – ren del ke zés re ál lá sá ról szer zõ -
dés sel gon dos ko dik,

b) a le kö tött, il let ve a szer zõ dés ben meg ha tá ro zott
mennyi sé gû föld gáz igény be vé te lé rõl az erõ mû üze mel te -
tõ je ki zá ró la go san jo go sult ren del kez ni, az sem mi lyen for -
má ban nem kor lá toz ha tó,

c) a kész let igény be vé te le a föld gáz Get.-ben meg ha tá -
ro zott szál lí tá sát, el osz tá sát, a föld gáz el lá tás biz ton sá gát
nem ve szé lyez te ti, va la mint a föld gáz szál lí tás és -el osz tás
szü ne tel te té sé nek, kor lá to zá sá nak és a kü lön jog sza bály -
ban meg ha tá ro zott vál ság hely ze ti in téz ke dé sek nek a vég -
re haj tá sát sem mi lyen for má ban nem aka dá lyoz za, kor lá -
toz za.

(3) A (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott eset ben az erõ mû -
re vo nat ko zó ter me lõi mû kö dé si en ge dély ki adá sá nak nem 
fel té te le, hogy az erõ mû föld gáz el lá tá sát al ter na tív ener -
gia hor do zó ki tud ja vál ta ni.

Új termelõ kapacitások létesítése

7.  § (1) Sa ját üz le ti koc ká za tá ra – a (2) be kez dés ben
fog lalt el té rés sel – bár ki lé te sít het új ter me lõ ka pa ci tást a
je len tör vény ben és a kü lön jog sza bá lyok ban meg ha tá ro -
zot tak sze rint.

(2) A vil la mos ener gia-rend szer sza bá lyoz ha tó sá ga és
biz ton sá gos mû kö dé se ér de ké ben, va la mint a mû sza ki lag
kor lá to zott le he tõ sé gek re való te kin tet tel – a ház tar tá si
mé re tû kis erõ mû vek és a vil la mos mû höz nem csat la ko zó
kis erõ mû vek ki vé te lé vel – szél erõ mû vek, il let ve szél erõ -
mû par kok en ge dé lye zé se a Hi va tal ál tal – az át vi te li rend -
szer irá nyí tó köz re mû kö dé sé vel – kü lön jog sza bály ban
meg ha tá ro zott fel té te lek sze rint meg hir de tett pá lyá zat
alap ján le het sé ges.

(3) A (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott pá lyá za tot az
 Európai Unió Hi va ta los Lap já ban és a Hi va tal hon lap ján
kell köz zé ten ni, leg alább hat hó nap pal az aján lat té tel
 benyújtásának ha tár ide jét meg elõ zõ en.

(4) A (3) be kez dés sze rint köz zé tett pá lyá zat nak rész le -
tes le írást kell ad nia a pá lyá zók ál tal kö ve ten dõ el já rá sok -
ról, to váb bá a pá lyá zat ér té ke lé si szem pont ja i ról.

(5) Meg úju ló ener gia for rást hasz no sí tó új ter me lõ ka pa -
ci tá sok lé te sí té se so rán az át vi te li rend szer irá nyí tó és az el -
osz tó há ló za ti en ge dé lye sek kü lön jog sza bály ban meg ha -
tá ro zott fel té te lek sze rint és mér ték ben kö te le sek vi sel ni a
köz cé lú há ló zat mû sza ki át ala kí tá sá ból (kü lö nö sen há ló -
za ti csat la ko zá sok és a há ló zat meg erõ sí té sé bõl) szár ma zó

azon költ sé ge ket, ame lyek az el osz tó és át vi te li há ló zat ra
való csat la ko zás mû sza ki fel té te le it meg te rem tik. Ezen
költ sé gek nek a há ló za ti en ge dé lye se ket ter he lõ ré szét a
Hi va tal a rend szer hasz ná la ti dí jak sza bá lyo zá sa so rán in -
do kolt mér ték ben figye lembe ve szi.

8.  § (1) A Hi va tal – az át vi te li rend szer irá nyí tó köz re -
mû kö dé sé vel, a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott fel té -
te lek sze rint – erõ mû lé te sí té sé re és a ke res let ol da li sza bá -
lyo zá si in téz ke dé sek meg va ló sí tá sá ra pá lyá za tot ír hat ki,
amennyi ben az or szág ban a pi a ci fo lya ma tok ered mé nye -
ként ren del ke zés re álló vil la mos ener gia mennyi sé ge
hosszú tá von elõ re lát ha tó an nem ké pes ki elé gí te ni a fel -
hasz ná lók vár ha tó vil la mos ener gia-igé nyét, to váb bá ez a
kör nye zet vé del mi cél ki tû zé sek, il let ve az új, ener gia fel -
hasz ná lás szem pont já ból ha té ko nyabb tech no ló gi ák fel -
hasz ná lá sá nak tá mo ga tá sa ér de ké ben szük sé ges.

(2) A Hi va tal az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott pá lyá -
za tot csak ab ban az eset ben ír hat ja ki, ha az en ge dé lye zé si
el já rás, be fek te tõi kez de mé nye zés so rán lé te sü lõ ter me lõ
ka pa ci tá sok, il let ve meg va ló su ló ke res let ol da li sza bá lyo -
zá si in téz ke dé sek és há ló za ti fej lesz té sek vár ha tó an nem
te szik le he tõ vé a vil la mos ener gia-igé nyek ki elé gí té sét.

(3) A Hi va tal az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott pá lyá -
zat ki írá sa kor figye lembe ve szi az át vi te li rend szer irá nyí tó 
ál tal a 16.  § b) pont ja alap ján szol gál ta tott ada to kat, va la -
mint a be nyúj tott, erõ mû lé te sí té sé re, tel je sít mé nyé nek nö -
ve lé sé re, bõ ví té sé re vo nat ko zó en ge dély, ille tõ leg vil la -
mos ener gia-ter me lés re vo nat ko zó mû kö dé si en ge dély
irán ti ké rel me ket és a ke res let ol da li sza bá lyo zá si in téz ke -
dé sek vár ha tó ha tá sát.

(4) A Hi va tal az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott pá lyá -
zat so rán kö te les figye lembe ven ni a 78.  §-ban meg ha tá ro -
zott szem pon to kat.

(5) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott pá lyá za tot az
 Európai Unió Hi va ta los Lap já ban és a Hi va tal hon lap ján
kell köz zé ten ni, leg alább hat hó nap pal az aján lat té tel be -
nyúj tá sá nak ha tár ide jét meg elõ zõ en.

(6) Az (5) be kez dés sze rint köz zé tett pá lyá zat nak rész -
le tes le írást kell ad nia a pá lyá zók ál tal kö ve ten dõ el já rá -
sok ról, to váb bá a pá lyá zat ér té ke lé si szem pont ja i ról.

(7) A há ló za ti en ge dé lye sek kö te le sek tûr ni az (1) be -
kez dés sze rin ti pá lyá zat ered mé nyé nek meg fe le lõ há ló zat -
fej lesz té si mun kák el vég zé sét, és kö te le sek a há ló zat fej -
lesz tõ jé vel együtt mû köd ni.

A megújuló energiaforrásból és a hulladékból nyert
energiával termelt villamos energia,

valamint a kapcsoltan termelt villamos energia
termelésének elõsegítése

9.  § (1) A kör nye zet és a ter mé szet vé del me, a fel hasz -
ná lók el lá tá sa, az el sõd le ges ener gia for rá sok fel hasz ná lá -
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sá nak meg ta ka rí tá sa, va la mint a fel hasz nál ha tó ener gia -
for rá sok bõ ví té se ér de ké ben elõ kell se gí te ni a meg úju ló
ener gia for rás, a hul la dék, mint ener gia for rás, va la mint a
kap csol tan ter melt vil la mos ener gia fel hasz ná lá sát.

(2) A meg úju ló ener gia for rás, a hul la dék, mint ener gia -
for rás, va la mint a kap csol tan ter melt vil la mos ener gia fel -
hasz ná lá sá nak elõ se gí té se ér de ké ben e tör vény és a fel ha -
tal ma zá sa alap ján ki adott kü lön jog sza bály ener gia for rá -
sok ra, ter me lé si el já rá sok ra, az erõ mû vi név le ges tel je sí tõ -
ké pes ség re, az ener gia át ala kí tás ha tás fo ká ra, ha té kony sá -
gá ra, va la mint az erõ mû lé te sí té sé nek idõ pont já ra te kin tet -
tel dif fe ren ci ált, kö te le zõ át vé te li rend szert hoz lét re.

10.  § (1) A 9.  §-ban meg ha tá ro zott kö te le zõ át vé te li
rend szer rész le tes sza bá lya i nak ki ala kí tá sa so rán a Kor -
mány az aláb bi a kat ve szi figye lembe:

a) a meg úju ló ener gia for rá sok ból és a hul la dék ból
nyert ener gi á val ter melt vil la mos ener gia, va la mint egyéb
el sõd le ges ener gia for rás fel hasz ná lá sá val kap csol tan ter -
melt vil la mos ener gia kö te le zõ át vé te li rend sze ré nek biz -
to sí ta nia kell a szük sé ges hosszú távú ki szá mít ha tó sá got és 
az ener gia po li ti kai el vek kel való össz han got,

b) a kö te le zõ át vé te li rend szer nek a ter me lõk pi a ci ver -
se nyét fenn tart va kell csök ken te nie a ter melt vil la mos
ener gia ér té ke sí té se so rán je lent ke zõ ver seny hát rányt,

c) az át vé te li kö te le zett ség alá esõ vil la mos ener gia át -
vé te li árá nak, mennyi sé gé nek és a kö te le zõ át vé tel idõ tar -
ta má nak meg ál la pí tá sa kor figye lembe kell ven ni az egyes
ter me lé si el já rá sok át la gos meg té rü lé si ide jét, az egyes
ener gia for rá sok fel hasz ná lá sá nak az or szág ter mé sze ti
adott sá ga i val össze füg gõ ha té kony sá gát, a fel hasz ná lók
te her bí ró ké pes sé gét és a tech no ló gi ák fej lõ dé sé bõl adó dó
ha té kony ság ja vu lást, va la mint az adott tech no ló gi á nak a
vil la mos ener gia-rend szer mû kö dé sé re gya ko rolt ha tá sát és 
a tech no ló gi ai sa já tos sá go kat,

d) a kap csol tan ter melt vil la mos ener gia kö te le zõ át vé -
te lé nek a hasz nos hõ igé nyen ala pu ló kap csolt ener gia ter -
me lés elõ se gí té sé re kell irá nyul nia, az el sõd le ges ener gia -
for rá sok fel hasz ná lá sá nak meg ta ka rí tá sán kell ala pul nia,
va la mint úgy kell vég be men nie, hogy ne aka dá lyoz za a
vil la mos ener gia-rend szer sza bá lyoz ha tó sá gát,

e) a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zot tak sze rint a sta -
bil gaz da sá gi és jogi kör nye zet biz to sí tá sa ér de ké ben a kö -
te le zõ át vé tel nek az adott pro jekt ke res ke del mi üze mé nek
kez de té tõl szá mí tot tan, a c) pont alap ján meg ha tá ro zott
idõ tar tam ra kell vo nat koz nia.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott szem pon tok
figye lembevétele mel lett a vil la mos ener gi á ra vo nat ko zó
kö te le zõ át vé te li rend sze ren ke resz tül nem se gít he tõ elõ

a) a hasz nos hõ igé nyen fe lü li hõ ter me lés sel kap csolt
vil la mos ener gia-ter me lés;

b) a meg úju ló ener gia for rás ból tör té nõ hõ ter me lés;
c) az er dõ rõl és az erdõ vé del mé rõl  szóló 1996. évi

LIV. tör vény (a továb biak ban: Evt.) sze rin ti en ge dély nél -
kül ki ter melt bár mely, vagy az Evt. sze rint en ge dé lye zett
fa ki ter me lés bõl szár ma zó fû rész ipa ri rönk, vagy an nál ma -
ga sabb ren dû fa vá lasz ték, mint ener gia for rás fel hasz ná lá -

sá val tör té nõ vil la mos ener gia-ter me lés, a 171.  § (6) be kez -
dé sé ben fog lalt ki vé tel lel.

(3) A szél erõ mû vek, szél erõ mû par kok ál tal ter melt vil -
la mos ener gia kö te le zõ át vé te lé nek sza bá lya it az (1) be -
kez dés sé rel me nél kül, el kü lö ní tet ten, a rend szer szin tû
szol gál ta tá sok kor lá to zott tech ni kai le he tõ sé ge i nek figye -
lembe véte lével kell meg ha tá roz ni.

(4) Az át vé te li kö te le zett ség alá esõ vil la mos ener gia
ter me lõi kö te le sek az át vi te li rend szer irá nyí tó üz let sza -
bály za ta sze rin ti mér leg kö ri szer zõ dést meg köt ni, és az át -
vi te li rend szer irá nyí tó ál tal az át vé te li kö te le zett ség alá
esõ vil la mos ener gia el szá mo lá sá ra lét re ho zott mér leg kör -
höz csat la koz ni. Ezt a mér leg kört az át vi te li rend szer irá -
nyí tó egyen lí ti ki.

11.  § (1) A 10.  § sze rin ti szem pon tok alap ján meg ha tá -
ro zott kö te le zõ át vé tel tör tén het

a) pi a ci áron,
b) az e tör vény ben vagy kü lön jog sza bály ban meg ha tá -

ro zott át vé te li áron.

(2) Az (1) be kez dés b) pont ja sze rin ti, át vé te li kö te le -
zett ség alá esõ vil la mos ener gia át vé te li árát – a 171.  §
(3)–(4) be kez dé se i vel össz hang ban – Ft/kWh egy ség ben
kell meg ál la pí ta ni.

(3) Az át vé te li kö te le zett ség alá esõ vil la mos ener gia át -
vé te li árát, az át vé tel fel té te le it és mód ját a Kor mány ren -
de let ben ál la pít ja meg. Az át vé te li kö te le zett ség alá esõ
vil la mos ener gia mennyi sé gét és a kö te le zõ át vé tel idõ tar -
ta mát a jog sza bály ban meg ha tá ro zott fel té te lek sze rint a
Hi va tal ál la pít ja meg. Az át vé te li kö te le zett ség alá esõ vil -
la mos ener gia át vé te li árát – a (2) be kez dés ren del ke zé se i -
vel össz hang ban – ener gia for rá son ként, ter me lé si el já rá -
son ként, va la mint a kap csol tan ter melt hõ fel hasz ná lá si
cél já tól füg gõ en és az erõ mû vi tel je sí tõ ké pes ség re való
 tekintettel el té rõ mér ték ben is meg le het ál la pí ta ni.

(4) Az (1) be kez dés b) pont ja sze rin ti kö te le zõ át vé tel
leg fel jebb az adott be ru há zás nak az adott át vé te li ár mel -
let ti meg té rü lé si ide jé re biz to sít ha tó.

(5) Az át vé te li kö te le zett ség alá esõ vil la mos ener gia
mennyi sé gé nek, va la mint a kö te le zõ át vé tel idõ tar ta má nak 
meg ha tá ro zá sa kor csök ken tõ té nye zõ ként kell figye lembe
ven ni az ál la mi tá mo ga tá so kat, és a kör nye zet vé del mi ter -
mék díj ról  szóló kü lön tör vény sze rin ti hul la dék hasz no sí -
tói szol gál ta tás ra vo nat ko zó meg ren de lést.

(6) Az (5) be kez dés szem pont já ból figye lembe ve en dõ
tá mo ga tá sok kü lö nö sen a be ru há zá si tá mo ga tá sok, az adó -
ked vez mé nyek, va la mint a meg úju ló ener gia for rá sok
mennyi sé gé nek, il let ve ará nyá nak nö ve lé sén ke resz tül
meg ta ka rí tott azon ki bo csá tá si egy sé gek bõl ere dõ ha szon,
amely ki bo csá tá si egy sé gek hez az érin tett az üveg ház ha tá -
sú gá zok ki bo csá tá si egy sé ge i nek ke res ke del mé rõl  szóló
tör vény ren del ke zé sei alap ján té rí tés nél kül ju tott. Nem
kell figye lembe ven ni a mun ka hely-te rem té si tá mo ga tást,
amennyi ben an nak össze ge nem ha lad ja meg a be ru há zás
ér té ké nek a 3%-át.
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12.  § (1) A ter me lõ ké rel mé re a meg fe le lõ ség-ér té ke lõ
szer ve ze tek ki je lö lé sé re vo nat ko zó kü lön jog sza bály ban
meg ha tá ro zott el já rás rend sze rint ki je lölt szer ve zet a vizs -
gá ló, ta nú sí tó és el len õr zõ szer ve ze tek re vo nat ko zó szab -
vá nyok nak meg fe le lõ mó don iga zol ja a meg úju ló ener gia -
for rás ból vagy hul la dék ból nyert ener gi á val elõ ál lí tott vil -
la mos ener gia mennyi sé gét, a kap csol tan ter melt vil la mos
ener gia és hasz nos hõ mennyi sé gét, va la mint a kap csol tan
ter melt ener gia elõ ál lí tá sá hoz fel hasz nált el sõd le ges ener -
gia for rást.

(2) Amennyi ben a 11.  § (1) be kez dé sé nek b) pont ja sze -
rin ti kö te le zõ át vé tel ke re té ben ér té ke sí tõ kap csol tan vil la -
mos ener gi át ter me lõ az ál ta la ter melt hõt nem, il let ve nem
a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott mó don hasz no sít ja
vagy a meg úju ló és nem meg úju ló ener gia for rá so kat
együt te sen fel hasz ná ló ter me lõ nem a kü lön jog sza bály -
ban meg ha tá ro zott el szá mo lást al kal maz za, ak kor a pi a ci
ár és a kö te le zõ át vé te li ár kü lönb sé gé bõl adó dó ár be vé -
tel-több le tet kö te les vissza fi zet ni, és a Hi va tal jo go sult
vele szem ben a 96.  § (1) be kez dé se sze rin ti jog kö vet kez -
mé nye ket al kal maz ni.

(3) A Hi va tal éven te je len tést ké szít a meg úju ló és a
kap csolt vil la mos ener gia-ter me lés rõl, va la mint a kö te le zõ
át vé te li rend szer éves ala ku lá sá ról. A Hi va tal a je len tést a
hon lap ján köz zé te szi.

13.  § (1) Min den vil la mos ener gia-ke res ke dõ (be le ért ve
az egye te mes szol gál ta tó kat is) és a fel hasz ná ló nak köz -
vet le nül ér té ke sí tõ ter me lõi en ge dé lyes kö te les a kü lön
jog sza bály ban fog lal tak nak meg fele lõen a fel hasz ná ló(i)
ré szé re ér té ke sí tett vil la mos ener gia ará nyá ban át ven ni az
át vé te li kö te le zett ség alá esõ vil la mos ener gi át és erre vo -
nat ko zó an szer zõ dést köt ni az át vi te li rend szer irá nyí tó val.
A vil la mos ener gi át im por tá ló fel hasz ná ló a kü lön jog sza -
bály ban fog lal tak nak meg fele lõen a sa ját maga ál tal el fo -
gyasz tott vil la mos ener gia ará nyá ban kö te les át ven ni az át -
vé te li kö te le zett ség alá esõ vil la mos ener gi át és erre vo nat -
ko zó an szer zõ dést köt ni az át vi te li rend szer irá nyí tó val.

(2) A ház tar tá si mé re tû kis erõ mû vek üze mel te tõi ál tal
ter melt vil la mos ener gi át az adott csat la ko zá si pon ton ér té -
ke sí tõ vil la mos ener gia-ke res ke dõ kü lön jog sza bály sze -
rint kö te les át ven ni.

III. Fejezet

ÁTVITELI RENDSZERIRÁNYÍTÁS,
VILLAMOSENERGIA-ELOSZTÁS

ÉS A HÁLÓZATI ENGEDÉLYESEKRE
VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK

1. Cím

Az átviteli rendszerirányító feladatai

14.  § Az át vi te li rend szer irá nyí tás ke re té ben az át vi te li
rend szer irá nyí tó fel ada ta a ma gyar vil la mos ener gia-rend -

szer za var ta lan és biz ton sá gos mû köd te té se, egyen sú lyá -
nak biz to sí tá sa, a pi a ci sze rep lõk ver seny sem le ges ki szol -
gá lá sa, va la mint az át vi te li há ló zat üze mel te té se, kar ban -
tar tá sa és fej lesz té se.

15.  § Az át vi te li rend szer irá nyí tó a je len tör vény ben
meg ha tá ro zott fel ada ta it, kü lö nö sen a há ló za tok hoz tör té -
nõ csat la ko zás és a hoz zá fé rés biz to sí tá sát át lát ha tó mó -
don, be fo lyás men te sen és az egyen lõ bá nás mód kö ve tel -
mé nyé nek meg fele lõen kö te les vég re haj ta ni.

16.  § Az át vi te li rend szer irá nyí tó fel ada tai a vil la mos -
ener gia-el lá tás biz ton sá gá val, az át vi te li és el osz tó há ló za -
tok üze mé vel, va la mint a 9.  § alap ján át vé te li kö te le zett ség 
alá esõ vil la mos ener gia be fo ga dá sá val és to váb bí tá sá val
kap cso lat ban kü lö nö sen

a) a vil la mos ener gia-rend szer – a nem zet kö zi kap cso -
la tok ra is ki ter je dõ – irá nyí tá sa és a fo lya ma tos üzem vi tel
biz to sí tá sa,

b) a vil la mos ener gia-rend szer mû kö dé sé hez, va la mint
a fo lya ma tos és biz ton sá gos vil la mos ener gia-el lá tás hoz
szük sé ges in for má ci ók össze gyûj té se és szol gál ta tá sa,

c) az or szág nem zet kö zi kö te le zett ség vál la lá sa i nak tel -
je sí té se ér de ké ben az át vi te li rend szer irá nyí tá si en ge dé -
lyes te vé keny ség gel össze füg gõ árak ra vo nat ko zó ada tok
kü lön jog sza bály ban, va la mint a vil la mos ener gia-el lá tá si
sza bály za tok ban meg ha tá ro zott mó don tör té nõ gyûj té se és 
szol gál ta tá sa a Hi va tal ré szé re,

d) a mér leg kö ri rend szer mû köd te té se, a mér leg kö rök
és az át vi te li rend szer irá nyí tó kö zöt ti el szá mo lás szer ve zé -
se,

e) köz re mû kö dés az át vi te li, va la mint az át vi te li há ló -
zat üze mét be fo lyá so ló, az üze mi sza bály za tok ban meg ha -
tá ro zott el osz tó há ló zat (a továb biak ban: az át vi telt be fo -
lyá so ló el osz tó há ló zat) fej lesz té se cél já ból a 26.  § (1) be -
kez dé sé ben meg ha tá ro zott pá lyá zat ki írá sá ban,

f) a vil la mos ener gia-rend szer fo lya ma tos mû kö dõ ké -
pes sé gé nek fenn tar tá sa ér de ké ben a ter ve zett erõ mû vi,
elosz tói- és át vi te li há ló za ti kar ban tar tá si mun kák, és azok
idõ be li üte me zé sé nek össze han go lá sa,

g) az üze mi sza bály zat ban meg ha tá ro zott rend szer szin -
tû szol gál ta tá sok nyúj tá sá hoz szük sé ges ka pa ci tá sok és
ener gia-mennyi ség ter ve zé se és be szer zé se, rend szer szin -
tû szol gál ta tá sok biz to sí tá sa, igény be vé te lé nek az üze mi
és ke res ke del mi sza bály za tok sze rin ti el szá mo lá sa,

h) a szer ve zett vil la mos ener gia-pi a con meg kö tött ügy -
le tek vég re haj tá sá ban tör té nõ köz re mû kö dés,

i) a vil la mos ener gia-rend szer együtt mû kö dõ ké pes sé -
gé nek meg õr zé se ér de ké ben szük sé ges in téz ke dé sek meg -
ter ve zé se, el ren de lé se, be le ért ve a vil la mos ener gia-rend -
szer je len tõs za va ra, va la mint az át vi tel, az el osz tás és a
fel hasz ná lók el lá tá sá nak kor lá to zá sa, il let ve szü ne tel te té -
se ese tén szük sé ges in téz ke dé se ket is,

j) az át vi te li és az át vi telt be fo lyá so ló el osz tó há ló za -
tok, va la mint a rend szer össze kö tõ ve ze té kek üze mé nek
ter ve zé se,
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k) az át vi te li há ló zat és a rend szer össze kö tõ ve ze té kek
igény be vé te le, egy sé ges ke ze lé se és üze mé nek irá nyí tá sa,

l) az át vi telt be fo lyá so ló el osz tó há ló za tok üze mé nek
irá nyí tá sa a ke res let és a kí ná lat kö zöt ti egyen súly fo lya -
ma tos fenn tar tá sa mel lett,

m) az eu ró pai rend szer-együtt mû kö dés bõl a ma gyar or -
szá gi vil la mos ener gia-rend szer re néz ve ke let ke zõ fel ada -
tok össze han go lá sa, az át vi te li há ló zat sza bad szál lí tá si ka -
pa ci tá sá nak meg ha tá ro zá sa, er rõl a rend szer hasz ná lók nak, 
a szom szé dos, va la mint az érin tett or szá gok át vi te li rend -
szer irá nyí tó i nak a tá jé koz ta tá sa,

n) az át vi te li há ló zat hoz hoz zá fé rés biz to sí tá sa,
o) a ke res let ol da li sza bá lyo zá si in téz ke dé sek nek az

üze mi sza bály zat ban meg ha tá ro zott össze han go lá sa,
p) a 9.  §-ban meg ha tá ro zot tak vég re haj tá sa ér de ké ben,

az át vé te li kö te le zett ség alá esõ vil la mos ener gia el szá mo -
lá sá ra lét re ho zott mér leg kör mû köd te té se, ki egyen lí té se,
va la mint a 13.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott en ge dé -
lye sek és a vil la mos ener gi át im por tá ló fel hasz ná lók ál tal
kö te le zõ en át ve en dõ vil la mos ener gia mennyi sé gé nek a
jog sza bá lyi elõ írások sze rint tör té nõ meg ha tá ro zá sa, szét -
osz tá sa, és el szá mo lá sa a Kor mány zöld bi zo nyít vány ra
vo nat ko zó dön té sé vel össz hang ban,

q) a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott pénz ügyi biz -
to sí ték meg lé té nek fo lya ma tos fi gye lem mel kí sé ré se, és a
jog sza bály ban meg ha tá ro zot tól el té rõ mér té ké nek meg ál -
la pí tá sa ese tén a Hi va tal tá jé koz ta tá sa.

17.  § (1) Az át vi te li rend szer irá nyí tó jo go sult a ma gyar
vil la mos ener gia-rend szert kép vi sel ni a nem zet kö zi szer -
ve ze tek ben, en nek ke re té ben kü lö nö sen

a) részt vesz a re gi o ná lis vagy eu ró pai rend szer szin ten
szer ve zett és ko or di nált át vi te li szû kü let ke ze lé si el já rá -
sok ban;

b) figye lembe ve szi a ha tár ke resz te zõ ka pa ci tá sok ren -
del ke zés re bo csá tá sa, és a rend szer össze kö tõ ve ze té ke ken
ke let ke zõ szû kü le tek ke ze lé se so rán mind a re gi o ná lis,
mind az egy sé ges eu ró pai vil la mos-ener gia há ló zat ál la po -
ta it és mû sza ki sa já tos sá ga it;

c) biz to sít ja, hogy a köz cé lú há ló zat ter ve zé se, fej lesz -
té se és rend szer irá nyí tá sa az eu ró pai vil la mos-ener gia
rend szer mû sza ki elõ írásaival és a re gi o ná lis, il let ve az
egy sé ges eu ró pai vil la mos ener gia-pi ac mû kö dé sé vel össz -
hang ban tör tén jen.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott kép vi se let ke re -
té ben az át vi te li rend szer irá nyí tó a re gi o ná lis vagy eu ró pai 
rend szer szin ten szer ve zett és ko or di nált át vi te li szû kü let -
ke ze lé si el já rá sok, va la mint a vil la mos ener gia-rend szer
együtt mû kö dõ ké pes sé gét alap ve tõ en be fo lyá so ló meg ál -
la po dá so kat a Hi va tal elõ ze tes hoz zá já ru lá sá val jo go sult
meg köt ni. A meg kö tött meg ál la po dá sok ról az át vi te li
rend szer irá nyí tó az ener gia po li ti ká ért fe le lõs mi nisz tert
(a továb biak ban: mi nisz ter) és a Hi va talt tá jé koz tat ja.

18.  § Az át vi te li rend szer irá nyí tó leg alább fél éven te kö -
te les a Hi va tal és a mi nisz ter ré szé re a ma gyar vil la mos -

ener gia-rend szer rend szer szin tû tel je sít mény- és ener gia -
mér le gét, pri mer ener gia for rás fel hasz ná lá sát, az erõ mû vi
ka pa ci tá sok kü lön bö zõ idõ tá vú ren del ke zés re ál lá sát, az
át vi te li és el osz tó há ló za tok fej lesz té sét, va la mint a fo -
gyasz tás ala ku lá sát be mu ta tó ál la pot je len tést kül de ni.

19.  § (1) Az át vi te li rend szer irá nyí tó kö te les a szer zõ dé -
sek tel je sí té sé nek szám lá zá sa és a 13.  §-ban meg ha tá ro zott 
fel ada tok el lá tá sa ér de ké ben az el lá tá si sza bály za tok ban
meg ha tá ro zott ké pes sé gû, or szá go san egy sé ges mû sza ki
kö ve tel mé nyek sze rint el szá mo lá si mé rõ rend szert és adat -
for gal mi-kom mu ni ká ci ós rend szert üze mel tet ni.

(2) Az át vi te li rend szer irá nyí tó kö te les el vé gez ni a vil -
la mos ener gia át vi te li és el osz tó há ló za to kon ke resz tül tör -
té nõ to váb bí tá sá nak az üze mi sza bály zat ban meg ha tá ro -
zott mennyi sé gi el szá mo lá sa it.

20.  § (1) A rend szer hasz ná lók kö te le sek az át vi te li rend -
szer irá nyí tó tól igény be ven ni és meg té rí te ni a vil la mos
ener gia vá sár lá sá hoz kap cso ló dó, a vil la mos ener gia-el lá -
tá si sza bály za tok ban meg ha tá ro zott rend szer szin tû szol -
gál ta tá so kat.

(2) Az át vi te li rend szer irá nyí tó kö te les a rend szer szin tû
szol gál ta tá sok biz to sí tá sá hoz és az át vi te li há ló za ti vesz te -
ség pót lá sá hoz szük sé ges vil la mos ener gi át és erõ mû vi ka -
pa ci tást bár mely ha zai vagy kül föl di ter me lõ vagy ke res -
ke dõ szá má ra hoz zá fér he tõ mó don, nyil vá no san, vagy a
szer ve zett vil la mos ener gia-pi a con be sze rez ni.

(3) A rend szer szin tû szol gál ta tá sok biz to sí tá sá hoz és az
át vi te li há ló za ti vesz te ség pót lá sá hoz szük sé ges vil la mos
ener gia be szer zé sé nek fel té te le it a pá lyá zat ki írá sát meg -
elõ zõ en, kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott mó don nyil -
vá nos ság ra kell hoz ni.

21.  § (1) Az át vi te li rend szer irá nyí tó a 13.  §-ban fog lalt
ren del ke zé sek vég re haj tá sa ér de ké ben – a szá má ra egy ér -
tel mû en meg adott, Ma gyar or szá gon be lü li, tet szõ le ges
szá mú el szá mo lá si pont ál tal meg ha tá ro zott, mér leg kö rök
rend sze rén ala pu ló – el szá mo lá si rend szert mû köd tet. En -
nek rész le tes sza bá lya it a ke res ke del mi sza bály zat tar tal -
maz za.

(2) A ter me lõ, a vil la mos ener gia-ke res ke dõ, az egye te -
mes szol gál ta tó, a fel hasz ná ló, az el osz tó há ló za ti en ge dé -
lyes kö te les mér leg kört ala kí ta ni, vagy az érin tet tek meg -
ál la po dá sa ese tén – jog sza bály el té rõ ren del ke zé se hi á nyá -
ban – bár mely mér leg kör höz csat la koz ni.

(3) A szer ve zett vil la mos ener gia-pi ac en ge dé lye se kö -
te les ön ál ló mér leg kört ala pí ta ni. Az e mér leg kör ál tal az
át vi te li rend szer irá nyí tó ré szé re be je len tett, ki egyen lí tett
és az át vi te li rend szer irá nyí tó ál tal vissza iga zolt ügy le tek
vég re haj tá sa csak a 36.  § sze rint kor lá toz ha tó.

(4) Min den el szá mo lá si pont nak tar toz nia kell egy mér -
leg kör höz, és egy adott el szá mo lá si pont egy ide jû leg csak
egy mér leg kör höz tar toz hat. A ke res ke del mi sza bály zat -
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ban meg ha tá ro zott ha tár ke resz te zõ ka pa ci tás ra vo nat ko zó
jog gya kor lá sá nak fel té te le a mér leg kör höz való csat la ko -
zás.

(5) A mér leg kör fe le lõs kö te les szer zõ dést köt ni az át vi -
te li rend szer irá nyí tó val és – jog sza bály el té rõ ren del ke zé -
se hi á nyá ban – a mér leg kör tag ja i val a ke res ke del mi sza -
bály zat ban, és az át vi te li rend szer irá nyí tó üz let sza bály za -
tá ban meg ha tá ro zot tak sze rint.

(6) Az egye te mes szol gál ta tás ra jo go sult fel hasz ná ló a
tör vény ere jé nél fog va a vele jog vi szony ban álló egye te -
mes szol gál ta tói en ge dé lyes vagy vil la mos ener gia-ke res -
ke de lem re vo nat ko zó mû kö dé si en ge dé lyes mér leg kö ré -
nek tag ja, mér leg kö ri tag sá gi szer zõ dés meg kö té sé re nem
kö te lez he tõ.

22.  § Az át vi te li rend szer irá nyí tó nak a 9.  § sze rin ti kö te -
le zõ át vé te li rend szer mû köd te té se ér de ké ben foly ta tott te -
vé keny sé ge so rán be folyt pénz esz kö zök nem mi nõ sül nek
az át vi te li rend szer irá nyí tó be vé te lé nek, az át vi te li rend -
szer irá nyí tó azo kat a rend szer mû köd te té sé tõl el té rõ cél ra
nem for dít hat ja és kö te les azo kat egyéb pénz esz kö ze i tõl és 
egy más tól is el kü lö ní tet ten ke zel ni. Az át vi te li rend szer -
irá nyí tó kö te les az el kü lö ní tett szám lán ke zelt pénz esz kö -
zö ket és azok pénz ke ze lé si költ sé ge i vel csök ken tett net tó
ho za mát kö te le zett ség ként ki mu tat ni. A rend szer irá nyí tó
ezen te vé keny ség el lá tá sa so rán a te vé keny ség gel össze -
füg gõ költ sé ge it ér vé nye sít he ti. Az át vi te li rend szer irá nyí -
tó e te vé keny sé ge nem irá nyul hat ke res ke del mi ha szon -
szer zés re.

23.  § Az át vi te li rend szer irá nyí tó to váb bi fel ada ta i nak
rész le tes sza bá lya it a mû kö dé si en ge dély és a vil la mos -
ener gia-el lá tá si sza bály za tok ha tá roz zák meg.

2. Cím

A hálózati engedélyesekre vonatkozó közös szabályok

24.  § (1) A há ló za ti en ge dé lye sek a vil la mos ener -
gia-rend szer együtt mû kö dé se, az át vi te li és el osz tó há ló -
zat hoz való hoz zá fé rés biz to sí tá sa ér de ké ben kö te le sek

a) az ál ta luk üze mel te tett át vi te li és el osz tó há ló za tot
biz ton sá go san, ha té ko nyan és a kör nye zet vé del mi kö ve -
tel mé nyek figye lembe véte lével üze mel tet ni, fenn tar ta ni,

b) a kar ban tar tá si, ja ví tá si, fel újí tá si mun ká kat, fej lesz -
té se ket idõ ben el vé gez ni, va la mint gon dos kod ni a szük sé -
ges kész le tek rõl és tar ta lé kok ról,

c) az át vi te li és el osz tó há ló zat üze mel te té sé hez szük -
sé ges mû sza ki fel té te le ket biz to sí ta ni.

(2) Az (1) be kez dés b) pont ja sze rin ti kar ban tar tá si, ja -
ví tá si, fel újí tá si mun kák, va la mint fej lesz té sek el vég zé sé -
vel össze füg gés ben az át vi te li rend szer irá nyí tó és az el osz -
tó há ló za ti en ge dé lye sek a vil la mos ener gia-rend szer
együtt mû kö dé sét és biz ton sá gát biz to sí tó mó don, va la mint 

a leg ki sebb költ ség el vé nek ér vény re jut ta tá sá val kö te le -
sek el jár ni. Ter mé sze tes sze mély vagy gaz dál ko dó szer ve -
zet be vo ná sa ese tén az át vi te li rend szer irá nyí tó és az el osz -
tó há ló za ti en ge dé lye sek a ki vá lasz tás ra és meg bí zás ra a
kü lön jog sza bály ban, va la mint a Hi va tal ál tal jó vá ha gyott
és nyil vá nos ság ra ho zott bel sõ sza bály za tuk ban meg ha tá -
ro zott fel té te le ket és el já rá so kat kö te le sek al kal maz ni.

(3) Az át vi te li há ló zat üze mét nem be fo lyá so ló, vil la -
mos ener gia-el lá tá si sza bály za tok ban meg ha tá ro zott el osz -
tó há ló zat, ille tõ leg há ló zat ré szek üze mé nek irá nyí tá -
sát – az át vi te li rend szer irá nyí tó val együtt mû köd ve – az el -
osz tó há ló za ti en ge dé lyes vég zi.

25.  § (1) Az át vi te li rend szer irá nyí tó az el osz tó há ló za ti
en ge dé lye sek ál tal ké szí tett fej lesz té si ter vek, il let ve aján -
la tok, va la mint az eu ró pai vil la mos ener gia-pi ac kö ve tel -
mé nye i nek figye lembe véte lével leg alább két éven te kö te -
les el ké szí te ni a vil la mos ener gia-rend szer nek a 120 kV-os
és an nál na gyobb fe szült sé gû há ló za tok ra vo nat ko zó há ló -
zat fej lesz té si ter vét.

(2) Az át vi te li és az el osz tó há ló zat fej lesz té sé nek ter ve -
zé se kor figye lembe kell ven ni a ke res let ol da li sza bá lyo -
zás, a meg úju ló ener gia for rá sok ból és a hul la dék ból nyert
ener gi á val ter melt vil la mos ener gia, va la mint a kap csol tan
ter melt vil la mos ener gia ter me lé se elõ se gí té sé nek ener gia -
po li ti kai kö ve tel mé nye it.

(3) Az át vi te li rend szer irá nyí tó ál tal ké szí tett, (1) be kez -
dés ben meg ha tá ro zott há ló zat fej lesz té si ter vet a Hi va tal
hagy ja jóvá. Amennyi ben az át vi te li rend szer irá nyí tó a fej -
lesz té si terv ben el tér az el osz tó há ló za ti en ge dé lyes ál tal
be nyúj tott fej lesz té si terv tõl, il let ve aján lat tól, kö te les az
el té rést írás ban vagy elekt ro ni ku san in do kol ni és a há ló za -
ti en ge dé lyes ál tal ké szí tett fej lesz té si ter vet, il let ve aján la -
tot mel lék let ként be nyúj ta ni.

(4) A jó vá ha gyott há ló zat fej lesz té si terv ben fog lalt fej -
lesz té se ket a há ló za ti en ge dé lye sek kö te le sek végrehaj -
tani.

(5) A há ló za ti en ge dé lye sek a kü lön jog sza bály ban
meg ha tá ro zott in do kolt ese tek ben kez de mé nyez he tik a jó -
vá ha gyott há ló zat fej lesz té si terv mó do sí tá sát.

(6) Az el osz tó há ló za ti en ge dé lye sek ál tal ké szí tett fej -
lesz té si ter vek ben, il let ve aján la tok ban nem sze rep lõ, de új 
üz le ti igé nyek  miatt szük sé ges ve ze té kek lé te sí té sét az át -
vi te li rend szer irá nyí tó nak be kell je len te ni.

26.  § (1) Amennyi ben az en ge dé lye sek nem tesz nek ele -
get a 25.  § (4) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott kö te le zett sé -
ge ik nek, a Hi va tal – az át vi te li rend szer irá nyí tó, va la mint
az érin tett el osz tó há ló za ti en ge dé lyes köz re mû kö dé sé vel,
a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott fel té te lek sze -
rint – az át vi te li, va la mint az át vi telt be fo lyá so ló el osz tó
há ló za tok fej lesz té sé re pá lyá za tot ír hat ki.
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(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott pá lyá za tot a Hi -
va tal hon lap ján kell köz zé ten ni, leg alább hat hó nap pal az
aján lat té tel be nyúj tá sá nak ha tár ide jét meg elõ zõ en.

(3) A há ló za ti en ge dé lye sek kö te le sek tûr ni az (1) be -
kez dés sze rin ti pá lyá zat ered mé nyé nek meg fe le lõ há ló zat -
fej lesz té si mun kák el vég zé sét, és kö te le sek a há ló zat fej -
lesz tõ jé vel együtt mû köd ni.

27.  § (1) Az át vi te li rend szer irá nyí tó és a csat la ko zás
biz to sí tá sá ra jo go sult el osz tó há ló za ti en ge dé lyes kö te les a 
rend szer hasz ná lói igény ki elé gí té sé nek mû sza ki, gaz da sá -
gi fel té te le i rõl tá jé koz ta tást adni, és a leg ked ve zõbb vé te -
le zé si vagy be táp lá lá si mód meg ha tá ro zá sá ban a rend szer -
hasz ná ló val együtt mû köd ni.

(2) A há ló za ti en ge dé lye sek az át vi te li és az el osz tó há -
ló zat hoz való csat la ko zást egy adott csat la ko zá si pont ra a
há ló zat mû sza ki jel lem zõ i re te kin tet tel meg ta gad hat ják.

(3) A há ló za ti en ge dé lyes nek az át vi te li, il let ve el osz tó
há ló zat hoz való csat la ko zás meg ta ga dá sa kor meg kell ha -
tá roz nia azo kat a fel té te le ket, ame lyek tel je sü lé se ese tén a
csat la ko zás biz to sít ha tó. Az át vi te li rend szer irá nyí tó és az
el osz tó há ló za ti en ge dé lyes a mû sza ki le he tõ sé gek fenn ál -
lá sa ese tén kö te les egy má sik csat la ko zá si pon tot fel aján -
la ni, ahol a csat la ko zás biz to sít ha tó.

(4) A Hi va tal a rend szer hasz ná ló ké rel mé re fe lül vizs -
gál ja a csat la ko zás meg ta ga dá sá nak jog sze rû sé gét.
Amennyi ben a csat la ko zás meg ta ga dá sa nem a (2)–(3) be -
kez dés ben meg ha tá ro zott jog sza bá lyi elõ írásoknak meg -
fele lõen tör tént, a Hi va tal az érin tett há ló za ti en ge dé lyest
ha tá ro zat ban uta sít ja az át vi te li, il let ve el osz tó há ló zat hoz
való csat la ko zás biz to sí tá sá ra. A ha tá ro zat ban ren del kez ni 
kell a csat la ko zá si díj kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott
kö ve tel mé nyek kel össz hang ban álló mér té ké rõl is.

(5) A kü lön jog sza bály ban elõ írt fel té te lek sze rint meg -
va ló su ló csat la ko zás ese tén a rend szer hasz ná ló meg fi ze ti a 
jog sza bály ban meg ha tá ro zott csat la ko zá si dí jat.

28.  § Az össze kö tõ be ren de zés sel csat la koz ta tott fel -
hasz ná lók el lá tá sá nak biz ton sá ga ér de ké ben az össze kö tõ
be ren de zés üze mel te té sé re és az üzem za var el há rí tá sá ra az 
el osz tó há ló za ti en ge dé lye sek az össze kö tõ be ren de zés
üze mel te tõ jé nek kez de mé nye zé sé re kö te le sek az üz let sza -
bály zat ban meg ha tá ro zott fel té te lek sze rint szer zõ dést
köt ni.

3. Cím

Villamosenergia-elosztás

29.  § A vil la mos ener gia-el osz tás ke re té ben az el osz tó
há ló za ti en ge dé lyes fel ada ta az el osz tó há ló zat za var ta lan
és biz ton sá gos mû köd te té se, a pi a ci sze rep lõk ver seny -
sem le ges ki szol gá lá sa, a vil la mos ener gia to váb bí tá sa a

fel hasz ná ló hoz, egy adott te rü let el osz tó há ló za tá nak üze -
mel te té se, kar ban tar tá sa, va la mint szük ség ese tén an nak
fej lesz té se; fe le lõs to váb bá azért, hogy a há ló zat hosszú tá -
von al kal mas le gyen a vil la mos ener gia el osz tá sá val kap -
cso la tos, in do kolt igé nyek ki elé gí té sé re.

30.  § Az el osz tó há ló za ti en ge dé lyes a je len tör vény ben
meg ha tá ro zott fel ada ta it, kü lö nö sen a há ló za tok hoz tör té -
nõ csat la ko zás és a hoz zá fé rés biz to sí tá sát át lát ha tó mó -
don, be fo lyás men te sen és az egyen lõ bá nás mód kö ve tel -
mé nyé nek meg fele lõen kö te les vég re haj ta ni.

31.  § Az el osz tó há ló za ti en ge dé lyes fel ada tai a vil la -
mos ener gia-el lá tás biz ton sá gá val és az el osz tó há ló za tok
üze mé vel kap cso lat ban kü lö nö sen

a) a mû kö dé si en ge dély ben meg ha tá ro zott el osz tó há -
ló zat irá nyí tá sa és üzem vi te le biz ton sá gá nak biz to sí tá sa,

b) a vil la mos ener gia el osz tó há ló za to kon ke resz tül tör -
té nõ to váb bí tá sa, az üze mi sza bály zat ban meg ha tá ro zott
mennyi sé gi el szá mo lá sa i nak el ké szí té se,

c) két éven te há ló zat fej lesz té si terv ké szí té se és az át vi -
te li rend szer irá nyí tó ré szé re, az üze mi sza bály zat ban meg -
ha tá ro zott mó don tör té nõ be nyúj tá sa,

d) a mû kö dé si en ge dély ben meg ha tá ro zott el osz tó há -
ló zat mû kö dé sé hez, va la mint a fo lya ma tos és biz ton sá gos
vil la mos ener gia-el lá tás hoz szük sé ges, az üze mi és elosz -
tói sza bály zat ban meg ha tá ro zott in for má ci ók össze gyûj té -
se és szol gál ta tá sa az át vi te li rend szer irá nyí tó val együtt -
mû köd ve,

e) a ház tar tá si mé re tû kis erõ mû vek rõl a kü lön jog sza -
bály ban meg ha tá ro zott nyil ván tar tás ve ze té se,

f) az e tör vény alap ján vé den dõ fel hasz ná lók kal kap -
cso la tos, kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott fel ada tok el -
lá tá sa,

g) a mé ré si, le ol va sá si és szám lá zá si rend sze rek fej -
lesz té sé rõl a mû kö dé si en ge dély ben meg ha tá ro zott idõ -
sza kon ként be szá mo ló ké szí té se, il let ve a szám lá zá si rend -
szer lé nye ges meg vál toz ta tá sa elõtt a Hi va tal lal tör té nõ
egyez te tés,

h) ügy fél szol gá la tok mû köd te té se te le fo nos és elekt ro -
ni kus el érés sel, va la mint az ügy fe lek ré szé re nyit va álló
he lyi ség ben.

32.  § (1) Az el osz tó há ló za ti en ge dé lyes kö te les az el -
osz tó há ló za ti vesz te ség pót lá sá hoz szük sé ges vil la mos
ener gi át és erõ mû vi ka pa ci tást bár mely ha zai vagy kül föl -
di ter me lõ vagy ke res ke dõ szá má ra hoz zá fér he tõ mó don,
nyil vá no san, vagy a szer ve zett vil la mos ener gia-pi a con be -
sze rez ni.

(2) Az el osz tó há ló za ti vesz te ség pót lá sá hoz szük sé ges
vil la mos ener gia be szer zé sé nek fel té te le it a pá lyá zat ki írá -
sát meg elõ zõ en, kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott mó -
don nyil vá nos ság ra kell hoz ni.
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33.  § Az el osz tó to váb bi fel ada ta i nak rész le tes sza bá -
lya it a mû kö dé si en ge dély és a vil la mos ener gia-el lá tá si
sza bály za tok ha tá roz zák meg.

Közvilágítás

34.  § (1) A kü lön jog sza bály ban köz vi lá gí tás ra kö te le -
zett, to váb bá ezen kö te le zett sé get át vál la ló (a továb biak -
ban együtt: köz vi lá gí tás ra kö te le zett) sze mély jo go sult
köz vi lá gí tá si be ren de zést, az el osz tó há ló zat tar tó szer ke -
ze tén és lé te sít mé nye i ben el he lyez ni és üzem ben tar ta ni.
Az el osz tó há ló za ti en ge dé lye sek kö te le sek ezt tûr ni és a
köz vi lá gí tás ra kö te le zet tel együtt mû köd ni. Az elosz tói en -
ge dé lyes az e ren del ke zés sze rin ti tû ré sért és együtt mû kö -
dé sért a köz vi lá gí tá si el osz tá si dí jon fe lül kü lön el len szol -
gál ta tás ra nem jo go sult.

(2) Az el osz tó há ló za ti en ge dé lye sek nek a köz vi lá gí tás -
sal össze füg gés ben ke let ke zett költ sé ge i re a köz vi lá gí tá si
el osz tá si díj nyújt fe de ze tet.

(3) Amennyi ben a köz vi lá gí tás ra kö te le zett te le pü lé si
ön kor mány zat vagy te le pü lé si ön kor mány zat meg bí zott ja,
a te le pü lé si ön kor mány zat te rü le tén üze mel te tett köz vi lá -
gí tá si el osz tó há ló za tot az ál ta la fi ze ten dõ rend szer hasz ná -
la ti dí jak szá mí tá sa te kin te té ben egy fel hasz ná lá si hely nek
kell te kin te ni a csat la ko zá si és el szá mo lá si pon tok szá má -
tól füg get le nül.

(4) A köz vi lá gí tá si be ren de zé sek nek az el osz tó há ló zat
tar tó szer ke ze te in és lé te sít mé nye i ben tör té nõ el he lye zé sé -
vel, üze mel te té sé vel össze füg gõ kér dé se ket az el osz tó há -
ló za ti en ge dé lyes és a köz vi lá gí tás ra kö te le zett kö zött lét -
re jött szer zõ dés ben kell ren dez ni. Az el osz tó há ló za ti en -
ge dé lyes a szer zõ dés lé nye ges tar tal mi ele me i nek meg ha -
tá ro zá sa so rán nem al kal maz hat meg kü lön böz te tõ szer zõ -
dé ses fel té te le ket asze rint, hogy a köz vi lá gí tás ra kö te le zett 
me lyik ke res ke del mi en ge dé lyes tõl vá sá rol ja a vil la mos
ener gi át.

(5) Az el osz tó há ló za ti en ge dé lyes nem vé gez het a köz -
vi lá gí tá si be ren de zé sek el he lye zé sé vel és üzem ben tar tá -
sá val kap cso la tos, az (1) be kez dés sze rin ti tû ré sen és
együtt mû kö dé sen, va la mint a köz vi lá gí tá si el osz tó há ló zat 
üze mel te té sén kí vü li te vé keny sé get.

(6) A (4) be kez dés sze rin ti szer zõ dés mi ni má lis tar tal mi
kö ve tel mé nye it, va la mint a köz vi lá gí tás ra vo nat ko zó rész -
le tes sza bá lyo kat a Kor mány ren de let ben ál la pít ja meg.

IV. Fejezet

HÁLÓZATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS

35.  § (1) A há ló za ti en ge dé lye sek üze mel te té sé ben álló
át vi te li és el osz tó há ló za tot a há ló za ti en ge dé lye sek a
142.  § sze rint meg ál la pí tott rend szer hasz ná la ti dí jak el le -

né ben, szer zõ dés kö té si kö te le zett ség ter he mel lett bo csát -
ják ren del ke zés re vil la mos ener gia-to váb bí tás cél já ból a
rend szer hasz ná lók ré szé re.

(2) Az át vi te li és el osz tó há ló zat hoz való hoz zá fé rés fel -
té te le i nek biz to sí ta ni uk kell az egyen lõ bá nás mó dot, a
hoz zá fé rés fel té te lei nem ad hat nak ala pot vissza élés re,
nem tar tal maz hat nak in do ko lat lan kor lá to zá so kat, va la -
mint nem ve szé lyez tet he tik az el lá tás biz ton sá gát és a szol -
gál ta tás elõ írt mi nõ sé gét. A (3) be kez dés sze rin ti elõny
biz to sí tá sa nem je len ti az egyen lõ bá nás mód el vé nek meg -
sér té sét.

(3) A há ló za ti en ge dé lye sek, kü lön jog sza bály ban fog -
lalt fel té te lek sze rint, a há ló za tok üze mel te té se, és a há ló -
za tok hoz való hoz zá fé rés biz to sí tá sa so rán elõny ben ré -
sze sí tik a szén di oxid ki bo csá tás-men tes tech no ló gi á val, to -
váb bá a meg úju ló ener gia for rá sok ból, hul la dék ból, il let ve
kap csol tan vil la mos ener gi át ter me lõ ket.

(4) A há ló zat hoz való hoz zá fé rés rész le tes mû sza ki és
egyéb sza bá lya i ról, va la mint a ren del ke zés re álló sza bad
há ló za ti ka pa ci tá sok köz zé té te lé nek, a bel sõ eu ró pai vil la -
mos ener gia-pi ac mû kö dé si kö ve tel mé nye i nek meg fe le lõ
rend jé rõl a vil la mos ener gia-el lá tá si sza bály za tok ren del -
kez nek.

36.  § (1) Az át vi te li rend szer irá nyí tó az át vi te li és az át -
vi te li há ló zat üze mét be fo lyá so ló el osz tó há ló zat hoz való
hoz zá fé rést ob jek tív, át lát ha tó mó don, az egyen lõ bá nás -
mód kö ve tel mé nyé nek sé rel me nél kül, a kü lön jog sza bály -
ban meg ha tá ro zott fel té te lek sze rint ta gad hat ja meg, il let -
ve a már le kö tött szál lí tá so kat kor lá toz hat ja, csök kent he ti,
szü ne tel tet he ti. A kor lá to zás ra, csök ken tés re vagy szü ne -
tel te tés re elõ ze tesen, il let ve a vil la mos ener gia-rend szer
üze me köz ben is sor ke rül het az aláb bi ese tek ben:

a) rend kí vü li há ló za ti ál la po tok,
b) az élet- és va gyon biz ton ság ve szé lyez te té se,
c) a szük sé ges há ló za ti ka pa ci tá sok, az erõ mû vi tel je -

sít mé nyek, ille tõ leg a ha tá ron ke resz tül szál lí tott vil la mos
ener gia hi á nya,

d) az össze kap csolt vil la mos ener gia-rend szer, il let ve a
vil la mos ener gia-rend szer üzem za va ra,

e) a rend szer szin tû szol gál ta tá sok biz to sí tá sá nak vagy
a rend szer sza bá lyoz ha tó sá gá nak ve szély be ke rü lé se,

f) a ha tá ron ke resz tül szál lí tott vil la mos ener gia be szál -
lí tás ra olyan lé te sít mé nyek bõl ke rül sor, ame lyek üze mel -
te té se a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén tar tóz ko dó sze mé -
lyek re, va gyon tár gya ik ra, a ter mé szet re vagy a kör nye zet -
re köz ve tett vagy köz vet len ve széllyel jár, il let ve jár hat,

g) a vil la mos ener gia be szál lí tá sa a meg úju ló ener gia -
for rá sok, a hul la dék ból nyert ener gia, il let ve a kap csolt
vil la mos ener gia ter me lé sét vagy fel hasz ná lá sát hát rá nyo -
san érin ti,

h) más mó don el nem vé gez he tõ kar ban tar tá si és fel újí -
tá si mun kák, va la mint kap cso lá sok ér de ké ben.

(2) Az el osz tó há ló za ti en ge dé lyes a kü lön jog sza bály -
ban meg ha tá ro zott fel té te lek sze rint az át vi te li há ló zat üze -
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mét nem be fo lyá so ló el osz tó há ló zat hoz való hoz zá fé rést
ob jek tív, át lát ha tó mó don, az egyen lõ bá nás mód kö ve tel -
mé nyé nek sé rel me nél kül a kü lön jog sza bály ban meg ha tá -
ro zott fel té te lek sze rint meg ta gad hat ja, il let ve a már le kö -
tött szál lí tá so kat kor lá toz hat ja, csök kent he ti, szü ne tel tet -
he ti, elõ re fi ze tõ mérõ fel sze re lé sé hez köt he ti. A meg ta ga -
dás ra, kor lá to zás ra, csök ken tés re, szü ne te lés re, elõ re fi ze -
tõ mérõ fel sze re lé sé hez kö tés re elõ ze tesen, il let ve a vil la -
mos ener gia-rend szer üze me köz ben is sor ke rül het az
aláb bi ese tek ben:

a) rend kí vü li há ló za ti ál la po tok,
b) a szük sé ges há ló za ti ka pa ci tá sok hi á nya,
c) az élet- és va gyon biz ton ság ve szé lyez te té se,
d) a vil la mos ener gia-rend szer üzem za va ra ese tén,
e) más mó don el nem vé gez he tõ mun kák és kap cso lá -

sok ér de ké ben,
f) szer zõ dés nél kü li vé te le zés ese tén,
g) szer zõ dés sze gõ vé te le zés ese tén az üz let sza bály zat -

ban meg ha tá ro zott elõ ze tes egyez te tést köve tõen, az zal,
hogy la kos sá gi fo gyasz tó vil la mos ener gia-el lá tás ból tör té -
nõ ki kap cso lá sá ra, va la mint a tar to zá sát ren de zõ la kos sá gi
fo gyasz tó el lá tás ba tör té nõ is mé telt be kap cso lá sá ra a ki -
kap cso lás és is mé telt be kap cso lás vil la mos ener gia-ke res -
ke dõ ál ta li kez de mé nye zé sé re vo nat ko zó an a 47.  §
(7)–(9) be kez dé se i nek elõ írásai az el osz tó há ló za ti en ge -
dé lyes el já rá sá ra meg fele lõen al kal ma zan dók.

(3) Az el osz tó há ló za ti en ge dé lye sek az el osz tó há ló zat
üze mét az át vi te li rend szer irá nyí tó uta sí tá sa, il let ve elõ ze -
tes hoz zá já ru lá sa alap ján kor lá toz hat ják, szü ne tel tet he tik a 
vil la mos ener gia-el lá tá si sza bály za tok ban meg ha tá ro zott
el já rás rend alap ján.

(4) A há ló za ti en ge dé lye sek kö te le sek a hoz zá fé rés elõ -
re ter vez he tõ kar ban tar tá si, fel újí tá si mun ká la tok  miatti
szü ne tel te té sé nek kez dõ idõ pont já ról és vár ha tó idõ tar ta -
má ról az érin tett fel hasz ná ló kat és en ge dé lye se ket a kü lön
jog sza bály ban meg ha tá ro zott mó don elõ ze tesen, írás ban
ér te sí te ni.

(5) Az át vi te li és az el osz tó há ló zat hoz való hoz zá fé rés
meg ta ga dá sá ról, a már le kö tött szál lí tá sok kor lá to zá sát,
csök ken té sét, vagy a (4) be kez dés sze rin ti ese tek tõl el té rõ
szü ne tel te té sét je len tõ dön té sek rõl az érin tet te ket az ellá -
tási sza bály za tok ban meg ha tá ro zott mó don és idõ pon tig
tá jé koz tat ni kell.

(6) A vil la mos ener gia-ér té ke sí té si szer zõ dé se ket az
 átviteli rend szer irá nyí tó (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott
dön té sé nek meg fele lõen le het tel je sí te ni.

(7) Az át vi te li és az el osz tó há ló zat hoz való hoz zá fé rés
meg ta ga dá sá nak, il let ve az át vi tel és az el osz tás kor lá to zá -
sá nak, szü ne tel te té sé nek rész le tes sza bá lya it a vil la mos -
ener gia-el lá tá si sza bály za tok ha tá roz zák meg.

(8) A Hi va tal a rend szer hasz ná ló ké rel mé re fe lül vizs -
gál ja, hogy a meg ta ga dás (1) és (2) be kez dés ben meg ha tá -
ro zott fel té te lei fenn áll tak-e. Amennyi ben a Hi va tal a
meg ta ga dás fel té te le i nek hi á nyát ál la pít ja meg, az érin tett

há ló za ti en ge dé lyest ha tá ro zat ban uta sít ja az át vi te li és el -
osz tó há ló zat hoz való hoz zá fé rés biz to sí tá sá ra.

Mentesítés a hozzáférési szabályok alkalmazása alól

37.  § (1) A be ru há zó új rend szer össze kö tõ ve ze ték lé te -
sí té se ese tén a 36.  §-ban meg ha tá ro zott sza bá lyok al kal -
ma zá sa alól való men te sí tés ér de ké ben ké rel met nyújt hat
be a Hi va tal hoz. A Hi va tal a men tes sé get a vil la mos ener -
gia ha tá ron ke resz tül tör té nõ szál lí tá sa ese tén al kal ma zan -
dó há ló za ti hoz zá fé ré si fel té te lek rõl  szóló, 2003. jú ni us
26-i 1228/2003/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi ren de let
(a továb biak ban: 1228/2003/EK ren de let) 7. cik ké ben fog -
lalt fel té te lek fenn ál lá sa ese tén ha tá ro zott idõ re az új rend -
szer össze kö tõ ve ze ték egé szé re vagy an nak egy ré szé re
en ge dé lyez he ti.

(2) Az 1228/2003/EK ren de let 7. cik ke (1) be kez dé sé -
nek f) pont já ban meg ha tá ro zott fel té tel nem tel je sül kü lö -
nö sen ab ban az eset ben, ha a ké rel me zõ olyan in teg rált vil -
la mos ener gia-ipa ri vál lal ko zás tag ja, amely nek va la mely
tag ját a Hi va tal je len tõs pi a ci erõ vel ren del ke zõ en ge dé -
lyes ként azo no sí tot ta.

V. Fejezet

KÖZVETLEN VEZETÉK, MAGÁNVEZETÉK

38.  § Sa ját üz le ti koc ká za tá ra bár ki lé te sít het köz vet len
ve ze té ket, azon ban kö te les elõ ze tesen az e tör vény ben
meg ha tá ro zott en ge délyt meg sze rez ni. A köz vet len ve ze -
ték üze mel te tõ je üzem za var, il let ve vál ság hely zet ese tén
kö te les az en ge dé lye sek kel együtt mû köd ni, és az át vi te li
rend szer irá nyí tó uta sí tá sa it vég re haj ta ni.

39.  § (1) A je len tör vény ben meg ha tá ro zott en ge dély
alap ján bár ki lé te sít het ma gán ve ze té ket, amennyi ben az
át vi te li vagy el osz tó há ló zat ra való csat la ko zás nak a há ló -
za ti en ge dé lye sek ál tal tör té nõ meg va ló sí tá sa na gyobb
költ ség gel vagy ne héz ség gel jár na. A na gyobb költ ség
vagy a ne héz ség fenn ál lá sá nak bi zo nyí tá sa a ké rel me zõt
ter he li.

(2) A ma gán ve ze ték üze mel te tõ je kö te les
a) az ál ta la üze mel te tett ve ze té ket biz ton sá go san, a

kör nye zet vé del mi elõ írások és mû sza ki kö ve tel mé nyek
figye lembe véte lével üze mel tet ni, fenn tar ta ni,

b) a kar ban tar tá si, ja ví tá si, fel újí tá si mun ká kat idõ ben
el vé gez ni.

(3) A ma gán ve ze ték üze mel te té sé re vo nat ko zó rész le tes 
sza bá lyo kat kü lön jog sza bály ha tá roz za meg.

(4) A ma gán ve ze ték hez tör té nõ hoz zá fé rés, to váb bá a
ve ze té ken ke resz tül vé te le zõ fel hasz ná lók, il let ve vé te le -
zõk vil la mos ener gia-el lá tá sá nak az üze mel te tõ ál tal biz to -
sí tott fel té te lei nem ad hat nak ala pot vissza élés re.
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(5) Az e tör vény sze rint en ge dély kö te les ma gán ve ze ték
üze mel te tõ je kö te les a ve ze ték hez csat la ko zó fel hasz ná lók 
szá má ra mél tá nyos, meg kü lön böz te tés tõl men tes díj el le -
né ben hoz zá fé rést biz to sí ta ni, to váb bá a ma gán ve ze té ket
vil la mos ener gia-to váb bí tás cél já ból a ter me lõk, a kis erõ -
mû vek üze mel te tõi, va la mint a fel hasz ná lók ré szé re ren -
del ke zés re bo csá ta ni.

(6) A há ló za ti en ge dé lyes fe le lõs sé ge az e tör vény sze -
rint en ge dély kö te les ma gán ve ze té ken ke resz tül vé te le zõ
fel hasz ná lók kal szem ben a vil la mos ener gi á nak a köz cé lú
há ló zat csat la ko zá si pont já ig tör té nõ to váb bí tá sá ra ter jed
ki. A ma gán ve ze ték en ge dé lye se fe le lõs a ma gán ve ze ték
mû köd te té sé ért, a vil la mos ener gi á nak a csat la ko zá si pont -
tól a fel hasz ná lók hoz tör té nõ to váb bí tá sá ért.

VI. Fejezet

MÉRÉS, LEOLVASÁS

40.  § (1) A szer zõ dé sek tel je sí té sé nek szám lá zá sa ér de -
ké ben, az el lá tá si sza bály za tok ban meg ha tá ro zott mó don
és ha tár idõ re a mé ré sek hi te les el vég zé sé rõl

a) az en ge dé lye sek egy más kö zöt ti szer zõ dé sei ese tén
az át vi te li rend szer irá nyí tó az el osz tó há ló za ti en ge dé lye -
sek be vo ná sá val,

b) az el osz tó há ló zat hoz csat la ko zó fel hasz ná lók és az
en ge dé lye sek kö zöt ti szer zõ dé sek ese tén a tel je sít mény -
mu ta tó és tá ro ló fo gyasz tás mé rõ ké szü lék ál tal mért ada -
tok, il let ve az elosz tói sza bály zat ban meg ha tá ro zott név le -
ges csat la ko zá si tel je sít mény szint alatt, fo gyasz tás mé ré -
sen ala pu ló, sta tisz ti kai elem zés sel ké szült fel hasz ná lói
vil la mos tel je sít mény-igény gör be alap ján az el osz tó há ló -
za ti en ge dé lye sek,

c) az át vi te li há ló zat hoz csat la ko zó fel hasz ná lók és az
en ge dé lye sek kö zöt ti szer zõ dé sek ese tén az át vi te li rend -
szer irá nyí tó,

d) a vil la mos ener gia ha tá ron ke resz tül tör té nõ szál lí tá -
sa ese tén az át vi te li rend szer irá nyí tó gon dos ko dik.

(2) Az 5 MW-ot nem meg ha la dó tel je sí tõ ké pes sé gû erõ -
mû ese tén az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott mé ré sek el -
vég zé se az el osz tó há ló za ti en ge dé lyes fel ada ta.

(3) Az át vi te li rend szer irá nyí tó és az el osz tó há ló za ti en -
ge dé lye sek el vég zik a mé rõ be ren de zé sek le ol va sá sát, az
el osz tó há ló za ti en ge dé lye sek to váb bít ják a mé ré si ada to -
kat az át vi te li rend szer irá nyí tó nak.

(4) A (3) be kez dés ben meg ha tá ro zott mé rõ be ren de zé -
sek le ol va sá sát tel je sít mény mu ta tó és tá ro ló fo gyasz tás -
mé rõ ké szü lé kek ese tén az el lá tá si sza bály za tok ban meg -
ha tá ro zott mó don és ha tár idõ re, egyéb mé rõ be ren de zé sek
ese tén – a há ló zat hasz ná la ti szer zõ dés el té rõ ren del ke zé se
hi á nyá ban – leg alább éves gya ko ri ság gal kell biz to sí ta ni.
A há ló zat hasz ná la ti szer zõ dés az éven te egy sze ri le ol va -
sás nál hosszabb le ol va sá si idõ sza kot nem ál la pít hat meg.

(5) A (3) be kez dés ben meg ha tá ro zott mé ré si ada to -
kat – ter mé sze tes sze mély ese tén a sze mé lyes ada tok vé -
del mé rõl és a köz ér de kû ada tok nyil vá nos sá gá ról  szóló
1992. évi LXIII. tör vény (a továb biak ban: Avtv.) ren del -
ke zé sei sze rint – az érin tett fel hasz ná ló ré szé re kü lön díj fi -
ze tés nél kül hoz zá fér he tõ vé kell ten ni.

(6) A köz vi lá gí tás cél já ra vé te le zett vil la mos ener gia el -
szá mo lá sát az elosz tói en ge dé lye sek fo gyasz tás mé rés nél -
kül a köz vi lá gí tás ra kö te le zett köz vi lá gí tá si be ren de zé se i -
nek elõ té tek kel nö velt be épí tett tel je sít mé nye i nek össze ge
és a köz vi lá gí tás ra vo nat ko zó sta tisz ti kai elem zés sel ké -
szült fel hasz nált vil la mos tel je sít mény-igény gör be sze rin ti 
égés idõ szor za ta ként is el vé gez he tik.

(7) Amennyi ben az elosz tói en ge dé lyes a köz vi lá gí tá si
cél ra vé te le zett vil la mos ener gia el szá mo lá sát fo gyasz tás -
mé rés ada tai alap ján kí ván ja el vé gez ni, kö te les a köz vi lá -
gí tás ra kö te le zett tel jes te rü le tén a le ol va sá so kat azo nos
idõ pont ban el vé gez ni, a fo gyasz tá si ada to kat össze gez ni
és az összeg zett ada to kat to váb bí ta ni, il let ve a rend szer -
hasz ná la ti dí ja kat az összeg zett ada tok alap ján szám láz ni.

41.  § (1) A há ló za ti en ge dé lye sek kö te le sek gon dos kod -
ni a fel hasz ná lók és az erõ mû vek át vi te li vagy el osz tó há -
ló zat hoz tör té nõ kap cso ló dá sá hoz – azon be lül a mé rés -
hez – szük sé ges, az üze mi és az elosz tói sza bály za tok ban
meg ha tá ro zott csat la ko zó-, kap cso ló- és át ala kí tó be ren de -
zés, va la mint az el szá mo lá si mé rés re al kal mas mé rõ be ren -
de zés fel sze re lé sé rõl, hi te le sí té sé rõl és kar ban tar tá sá ról,
ki vé ve a fel hasz ná ló tu laj do ná ban álló kap cso ló be ren de -
zés be épí tett ele me it.

(2) A be ren de zé sek fel sze re lé sé nek, hi te le sí té sé nek és
kar ban tar tá sá nak költ sé gei erõ mû ese tén a ter me lõt, il let ve 
az üze mel te tõt, fel hasz ná ló ese tén az át vi te li rend szer irá -
nyí tót vagy az el osz tó há ló za ti en ge dé lye se ket ter he lik.

(3) Az el osz tó há ló za ti en ge dé lyes kö te les a kü lön jog -
sza bály és az elosz tói sza bály zat alap ján a ház tar tá si mé re -
tû kis erõ mû vek mé ré sé rõl gon dos kod ni.

(4) A há ló za ti en ge dé lyes az (1)–(2) be kez dés ben meg -
ha tá ro zott sza bá lyok sze rint kö te les gon dos kod ni az en ge -
dély kö te les ma gán ve ze ték hez csat la ko zó fel hasz ná lók
mé ré sé rõl. A ma gán ve ze ték en ge dé lye se a fel hasz ná ló val
együtt mû köd ve gon dos ko dik a mé rõ hely ki ala kí tá sá ról és
a mé rés le he tõ vé té te lé rõl.

42.  § A há ló za ti en ge dé lye sek és a ter me lõi en ge dé lye -
sek te vé keny sé gük el lá tá sa, az át vi te li és az el osz tó há ló -
za tok za var ta lan, meg bíz ha tó mû köd te té se, a vil la mos -
ener gia-igé nyek fo lya ma tos ki elé gí té se, az üzem za va rok
gyors, biz ton sá gos el há rí tá sa, va la mint mé ré si ada tok to -
váb bí tá sa ér de ké ben zárt cé lú táv köz lé si és adat át vi te li
rend szert lé te sít het nek, tart hat nak fenn.

43.  § (1) Az át vi te li rend szer irá nyí tó és az el osz tó há ló -
za ti en ge dé lye sek kö te le sek gon dos kod ni a vil la mos ener -
gia-fo gyasz tás ra vo nat ko zó szám lá zás alap já ul szol gá ló
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mé ré si ada tok gyûj té sé rõl, szá mí tá sá ról és a vil la mos ener -
gia-ér té ke sí té si szer zõ dés ben ré szes villamosenergia-
 kereskedõnek tör té nõ to váb bí tá sá ról a 40.  § (4) be kez dé se
sze rin ti üte me zés ben.

(2) Az át vi te li rend szer irá nyí tó és az el osz tó há ló za ti en -
ge dé lye sek gon dos kod nak ar ról, hogy a fel hasz ná ló ré szé -
re a rend szer hasz ná la ti dí ja kat kü lön is tar tal ma zó, rész le -
tes szám la ke rül jön ki ál lí tás ra.

(3) A (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott szám la – la kos sá -
gi fo gyasz tó és egye te mes szol gál ta tás ke re té ben el lá tott
fel hasz ná ló ese tén elekt ro ni kus vagy nyom ta tott, más fel -
hasz ná lók ré szé re elekt ro ni kus for má ban tör té nõ – egy sze -
ri ki adá sát a há ló za ti en ge dé lye sek kü lön díj fi ze té sé hez
nem köt he tik.

44.  § A vil la mos ener gia-ke res ke dõ – ha jog sza bály,
vagy a há ló zat hasz ná la ti szer zõ dés et tõl el té rõ en nem ren -
del ke zik – a szer zõ dés ben meg ha tá ro zott idõ szak ban, az
el osz tó tu laj do ná ban lévõ hi te les fo gyasz tás mé rõ be ren de -
zés ada tai alap ján a 40.  § (4) be kez dé sé vel össz hang ban
leg alább ne gyed éven te szá mol ja el az ér té ke sí tett vil la -
mos ener gia-mennyi sé get.

45.  § A vil la mos ener gi á nak fel hasz ná lók ré szé re tör té -
nõ ér té ke sí té se so rán a fel hasz ná ló kat az elõ zõ nap tá ri év -
ben ér té ke sí tett vil la mos ener gia elõ ál lí tá sá hoz fel hasz nált 
ener gia for rá sok rész ará nyá ról és kör nye ze ti ha tá sa i ról tá -
jé koz tat ni kell. A tá jé koz ta tás mód já ra és tar tal má ra vo nat -
ko zó rész le tes sza bá lyo kat a mi nisz ter ren de let ben ha tá -
roz za meg.

VII. Fejezet

VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELEM

46.  § (1) A vil la mos ener gia-ke res ke del mi en ge dé lyes
(a továb biak ban: vil la mos ener gia-ke res ke dõ) a kü lön jog -
sza bály ban meg ha tá ro zott fel té te lek sze rint jo go sult ke -
res ke de lem re.

(2) Amennyi ben je len tör vény et tõl el té rõ en nem ren -
del ke zik, ak kor az egye te mes szol gál ta tói en ge dé lyest
(a továb biak ban: egye te mes szol gál ta tó) a je len tör vény -
ben és a kü lön jog sza bály ban a vil la mos ener gia-ke res ke -
dõ re vo nat ko zó an meg ha tá ro zott jo gok és kö te le zett sé gek
ter he lik.

47.  § (1) A fel hasz ná lók ré szé re vil la mos ener gi át jogi
sze mé lyi ség gel ren del ke zõ gaz da sá gi tár sa ság, vagy az
Eu ró pai Unió tag ál la má ban, il let ve az Eu ró pai Gaz da sá gi
Tér ség rõl  szóló meg ál la po dás ban ré szes va la mely más ál -
lam ban szék hellyel ren del ke zõ kül föl di vál lal ko zás bel föl -
dön be jegy zett fi ók te le pe ér té ke sít het, amennyi ben erre a
Hi va tal tól en ge délyt ka pott, és ren del ke zik a kü lön jog sza -
bály ban meg ha tá ro zott pénz ügyi biz to sí ték kal.

(2) A la kos sá gi fo gyasz tók ré szé re vil la mos ener gi át ér -
té ke sí tõ vil la mos ener gia-ke res ke dõ a la kos sá gi fo gyasz tói 
be je len té sek in té zé sé re, pa na szok ki vizs gá lá sá ra és or vos -
lá sá ra, a la kos sá gi fo gyasz tók tá jé koz ta tá sá ra ügy fél szol -
gá la tot mû köd tet te le fo nos és elekt ro ni kus el érés sel, va la -
mint az ügy fe lek ré szé re nyit va álló he lyi ség ben.

(3) Az ügy fél szol gá lat mû kö dé si rend jét, fél fo ga dá si
ide jét a (2) be kez dés sze rin ti vil la mos ener gia-ke res ke dõ
úgy kö te les meg ál la pí ta ni, il let ve mû kö dé sé nek fel té te le i -
rõl oly mó don kö te les gon dos kod ni, hogy a la kos sá gi
 fogyasztók ér de kei ne sé rül je nek. Ezen kö te le zett ség ke re -
te in be lül a vil la mos ener gia-ke res ke dõ kö te les kü lö nö sen:

a) min den ügy fél szol gá la ti iro dá ját a hét leg alább egy
nap ján este 20 órá ig nyit va tar ta ni,

b) elekt ro ni ku san és te le fo non ke resz tül is le he tõ vé
ten ni a la kos sá gi fo gyasz tók szá má ra a sze mé lyes ügy in té -
zés idõ pont já nak elõ ze tes le fog la lá sát.

(4) Az ügy fél szol gá la ti iro dák el he lye zé sét a tö meg köz -
le ke dés sel tör té nõ el érés és az el lá tott la kos sá gi fo gyasz -
tók szá má nak szem pont ja i ra fi gye lem mel kell ki ala kí ta ni,
az zal, hogy a te le pü lé si ön kor mány za tok több cé lú kis tér -
sé gi tár su lá sá ról  szóló 2004. évi CVII. tör vény mel lék le té -
ben fel so rolt kis tér sé gen ként leg alább egy ügy fél szol gá la -
ti iro dát kö te les lé te sí te ni. A fõ vá ros te rü le tén a la kos sá gi
fo gyasz tók ará nyá ban lé te sí ten dõ ügy fél szol gá la tok mi ni -
má lis szá mát kü lön jog sza bály, az ügy fél szol gá la tok el he -
lye zé sé re és mû köd te té sé re vo nat ko zó rész le tes sza bá lyo -
kat kü lön jog sza bály és az üz let sza bály zat tar tal maz za.

(5) Ha a fel hasz ná ló há ló zat hasz ná la ti szer zõ dé sét a ke -
res ke dõ, il let ve egye te mes szol gál ta tó a 63.  § (1) be kez dé -
sé nek meg fele lõen meg bí zott ként, vagy bi zo má nyos ként
ke ze li, az ügy fél szol gá la ti iro dá i ban biz to sít ja a há ló zat -
hasz ná lat tal kap cso la tos ügy in té zést is.

(6) A vil la mos ener gia-ke res ke dõ el lát ja az e tör vény
alap ján vé den dõ fo gyasz tók kal kap cso la tos, kü lön jog sza -
bály ban meg ha tá ro zott fel ada to kat.

(7) A vil la mos ener gia-ke res ke dõ a la kos sá gi fo gyasz -
tók vil la mos ener gia-el lá tás ból tör té nõ ki kap cso lá sát fi ze -
té si ké se de lem ese tén ki zá ró lag az aláb bi fel té te lek együt -
tes fenn ál lá sa ese tén jo go sult kez de mé nyez ni a la kos sá gi
fo gyasz tó val kö tött csat la ko zá si szer zõ dés ben ré szes há ló -
za ti en ge dé lyes nél:

a) a la kos sá gi fo gyasz tó leg alább há rom havi szám la -
tar to zást hal mo zott fel,

b) a vil la mos ener gia-ke res ke dõ ál tal, fi ze té si ha la dék
adá sá ról vagy rész let fi ze té si le he tõ ség rõl kez de mé nye zett
egyez te té sek a la kos sá gi fo gyasz tó val nem ve zet tek ered -
mény re,

c) a vil la mos ener gia-ke res ke dõ a tar to zás ról és a ki kap -
cso lás le he tõ sé gé rõl a la kos sá gi fo gyasz tót leg alább há -
rom szor, írás ban ér te sí tet te, és az ér te sí tés ben a la kos sá gi
fo gyasz tó fi gyel mét fel hív ta a szo ci á li san rá szo ru ló fo -
gyasz tó kat az e tör vény és kü lön jog sza bály alap ján meg il -
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le tõ ked vez mé nyek re, va la mint az elõ re fi ze tõ mérõ fel -
sze re lé sé nek a le he tõ sé gé re.

(8) A la kos sá gi fo gyasz tó ki kap cso lá sá ra nem ke rül het
sor:

a) mun ka szü ne ti na pon,
b) ün nep na pon,
c) mun ka szü ne ti na pot vagy ün nep na pot köz vet le nül

meg elõ zõ mun ka na pon,
d) kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott pi he nõ na pon.

(9) Amennyi ben a vil la mos ener gia-el lá tás ból ki kap -
csolt la kos sá gi fo gyasz tó ren de zi a vil la mos ener gia-ke res -
ke dõ vel szem ben fel hal mo zott tar to zá sát, a ke res ke dõ
24 órán be lül kö te les kez de mé nyez ni a la kos sá gi fo gyasz -
tó nak az el lá tás ba tör té nõ is mé telt be kap cso lá sát.

(10) A há ló za ti en ge dé lyes a (7) és a (9) be kez dés sze -
rin ti kez de mé nye zés nek kö te les ha la dék ta la nul ele get
 tenni.

Az egyetemes szolgáltatás

48.  § Az egye te mes szol gál ta tót az egye te mes szol gál ta -
tás vo nat ko zá sá ban vil la mos ener gia-ér té ke sí té si és szer -
zõ dés kö té si kö te le zett ség ter he li, az erre jo go sult fel hasz -
ná ló te kin te té ben a fel hasz ná ló kü lön jog sza bály ban meg -
ha tá ro zott mó don be je len tett szán dé ka ese tén. E be kez dés
al kal ma zá sá ban jo go sult fel hasz ná ló nak az olyan, az 50.  §
(3) be kez dé se sze rin ti fel hasz ná lót kell te kin te ni, aki
(amely) az egye te mes szol gál ta tó nak az egye te mes szol -
gál ta tás ra vo nat ko zó en ge dé lyé ben meg ha tá ro zott szol -
gál ta tá si te rü le ten el he lyez ke dõ fel hasz ná lá si hely te kin te -
té ben igény li az egye te mes szol gál ta tást.

49.  § Az egye te mes szol gál ta tó ál tal kö tött vil la mos -
ener gia-ér té ke sí té si szer zõ dés alap ján az egye te mes szol -
gál ta tás ke re té be tar to zik:

a) a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott tí pu sú ter mék -
cso ma gok és ár sza bá sok alap ján szol gál ta tott vil la mos
ener gia,

b) az e tör vény ben és a kü lön jog sza bály ban meg ha tá -
ro zott szol gál ta tá si szín vo na lú ügy fél kap cso la ti szolgál -
tatás,

c) a vé den dõ fo gyasz tók nak e tör vény és kü lön jog sza -
bály alap ján nyúj tott szol gál ta tá sok.

50.  § (1) Az egye te mes szol gál ta tó – a 90.  § sze rin ti
egye te mes szol gál ta tói en ge dély alap ján – az egye te mes
szol gál ta tás ra nem jo go sult fel hasz ná lók nak nem ér té ke -
sít het vil la mos ener gi át.

(2) Az egye te mes szol gál ta tót az üz let sza bály zat ban
meg ha tá ro zott ál ta lá nos szer zõ dé si fel té te lek kel, ha tá ro -
zat lan tar ta mú szer zõ dés meg kö té sé re irá nyu ló szer zõ dés -
kö té si kö te le zett ség ter he li.

(3) A la kos sá gi fo gyasz tók, va la mint a kis fe szült sé gen
vé te le zõ, összes fel hasz ná lá si he lyük te kin te té ben együt -
te sen 3*25 A-nál nem na gyobb csat la ko zá si tel je sít mé nyû
fel hasz ná lók jo go sul tak egye te mes szol gál ta tás ke re té ben
vil la mos ener gi át vá sá rol ni.

(4) Az egye te mes szol gál ta tás ra vo nat ko zó szer zõ dés
tar tal mát, meg szû né sé nek ese te it a Kor mány ren de let ben
ha tá roz za meg.

Végsõ menedékes kijelölési eljárása

51.  § (1) Ab ban az eset ben, ha az egye te mes szol gál ta -
tás ra jo go sul tak ré szé re vil la mos ener gi át ér té ke sí tõ en ge -
dé lyes gaz da sá gi-pénz ügyi el le he tet le nü lé se, fi ze tés kép te -
len sé ge kö vet ke zik be, vagy az en ge dé lyes ál tal nyúj tott
vil la mos ener gia-el lá tás fenn tar tá sá hoz szük sé ges vil la mos 
ener gia be szer zé se el le he tet le nül, il let ve amennyi ben a Hi -
va tal az en ge dé lyes en ge dé lyét a 96.  § (1) be kez dés
c)–d) pont jai alap ján vissza von ta, és ez ál tal a fel hasz ná lók
vil la mos ener gi á val tör té nõ el lá tá sa ve szély be ke rül, az
érin tett fel hasz ná lók el lá tá sá nak biz to sí tá sá ra a Hi va tal
vég sõ me ne dé kest je löl ki.

(2) A vég sõ me ne dé kest a Hi va tal az ezen te vé keny ség
el lá tá sá ra ön kén tes kö te le zett sé get vál la ló egye te mes szol -
gál ta tók és ke res ke dõk kö zül je lö li ki. Amennyi ben vég sõ
me ne dé kes szol gál ta tás nyúj tá sá ra egye te mes szol gál ta tó
vagy ke res ke dõ kö te le zett sé get nem vál lal, úgy a Hi va tal
sa ját ha tás kör ben jo go sult erre bár me lyik egye te mes szol -
gál ta tót, il let ve ke res ke dõt ki je löl ni.

(3) A vég sõ me ne dé kes re vo nat ko zó rész le tes ren del ke -
zé se ket, va la mint a ki je lö lé si el já rás sza bá lya it a Kor -
mány – a csõd el já rás ról és fel szá mo lás ról  szóló 1991. évi
XLIX. tör vény (a továb biak ban: Csõdtv.) ren del ke zé se i -
vel össz hang ban – ren de let ben sza bá lyoz za.

(4) A vég sõ me ne dé kes en ge dé lyes te vé keny sé gé re, el -
té rõ ren del ke zés hi á nyá ban az egye te mes szol gál ta tás ra és
a ke res ke de lem re vo nat ko zó ren del ke zé sek meg fele lõen
al kal ma zan dók.

52.  § (1) A vég sõ me ne dé kes jog in téz mé nyé nek al kal -
maz ha tó sá ga ér de ké ben a vil la mos ener gi át ér té ke sí tõ en -
ge dé lye sek ese té ben a Csõdtv.-t az e tör vény ben meg ha tá -
ro zott el té ré sek kel kell al kal maz ni.

(2) A vil la mos ener gi át ér té ke sí tõ en ge dé lyes gaz dál ko -
dó szer ve zet ve ze tõ je a csõd el já rás vagy fel szá mo lá si el já -
rás le foly ta tá sa irán ti ké rel mé nek bí ró ság hoz tör té nõ be -
nyúj tá sá val egy ide jû leg, il let ve a hi te le zõ ál tal kez de mé -
nye zett fel szá mo lá si el já rás ese tén a bí ró ság ál tal kül dött
ér te sí tés kéz hez vé te lét köve tõen ha la dék ta la nul tá jé koz -
tat ja a Hi va talt.

(3) A bí ró ság a vil la mos ener gi át ér té ke sí tõ en ge dé lyes
adós sal szem be ni fel szá mo lá si el já rás nak a Csõdtv.
22.  §-ának (2) be kez dé se sze rin ti hi va tal ból tör té nõ meg -
in dí tá sa ese tén az el já rás meg in dí tá sá val egy ide jû leg tá jé -
koz tat ja a Hi va talt.
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(4) A bí ró ság a vil la mos ener gi át ér té ke sí tõ en ge dé lyes
adós fel szá mo lá sá nak el ren de lé sé rõl a Csõdtv. 29.  §-ában
fel so rol ta kon túl me nõ en ér te sí ti a Hi va talt.

(5) A fel szá mo ló nem gya ko rol hat ja a Csõdtv.
47.  §-ának (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott azon na li ha tá -
lyú fel mon dás, ille tõ leg el ál lás jo gát a vil la mos ener gi át
ér té ke sí tõ en ge dé lyes adós egye te mes szol gál ta tás ra jo go -
sult fel hasz ná lók kal kö tött vil la mos ener gia-ér té ke sí té si
szer zõ dé sei, va la mint az azok szer zõ dés sze rû tel je sí té sé -
hez szük sé ges szer zõ dé sek (kü lö nö sen a vil la mos ener -
gia-be szer zé si szer zõ dé sek) te kin te té ben. Az egye te mes
szol gál ta tás ra jo go sult fel hasz ná lók kal kö tött vil la mos -
ener gia-ér té ke sí té si szer zõ dé sek, va la mint az azok szer zõ -
dés sze rû tel je sí té sé hez szük sé ges szer zõ dé sek fel mon dá -
sá ra vo nat ko zó rész le tes sza bá lyo kat a Kor mány ren de let -
ben ál la pít ja meg.

(6) A fel szá mo ló a vil la mos ener gi át ér té ke sí tõ en ge dé -
lyes adós va gyo ná nak a Csõdtv. 48.  §-a sze rint nem pénz -
be li be tét ként tör té nõ ren del ke zés re bo csá tá sá ra, va la mint
a Csõdtv. 49.  § sze rin ti ér té ke sí té sé re vo nat ko zó jo ga it
annyi ban gya ko rol hat ja, amennyi ben az nem ve szé lyez te ti 
az en ge dé lyes sel jog vi szony ban álló egye te mes szol gál ta -
tás ra jo go sult fel hasz ná lók vil la mos ener gia-el lá tá sát, vagy 
az ah hoz szük sé ges esz köz rend szer és vil la mos ener gia
ren del ke zés re ál lá sát.

(7) A vil la mos ener gi át ér té ke sí tõ en ge dé lyes adós
egye te mes szol gál ta tás ra jo go sult fel hasz ná lók kal kö tött
vil la mos ener gia-ér té ke sí té si szer zõ dé se i nek tel je sí té sé hez 
szük sé ges szer zõ dé sek bõl ere dõ költ sé gek a Csõdtv. ér tel -
mé ben az adós gaz da sá gi te vé keny sé gé nek éssze rû be fe je -
zé sé vel kap cso la tos költ ség nek te kin ten dõk.

VIII. Fejezet

SZERVEZETT VILLAMOSENERGIA-PIAC

53.  § (1) A szer ve zett vil la mos ener gia-pi a ci te vé keny -
ség re – az e tör vény ben meg ha tá ro zot tak kal össz hang -
ban – kü lön tör vény ren del ke zé sei irány adók.

(2) Kül föl di tõzs de fi ók te le pe ese tén az 54.  §-ban elõ írt
tu laj do no si kor lá to kat nem kell al kal maz ni.

54.  § (1) A szer ve zett vil la mos ener gia-pi a cot mû köd te -
tõ rész vény tár sa ság ban – a (2) be kez dés ben fog lalt el té rés -
sel – egyet len rész vé nyes tu laj do ni há nya da, il let ve sza va -
za ta i nak szá ma nem ha lad hat ja meg a tár sa ság alap tõ ké jé -
nek, il let ve a le ad ha tó sza va za tok szá má nak 25%-át.

(2) Az át vi te li rend szer irá nyí tó tu laj do ni há nya da, a
177.  §-ban meg ha tá ro zott ese tet ki vé ve, nem ha lad hat ja
meg a tár sa ság alap tõ ké jé nek, il let ve a le ad ha tó sza va za -
tok szá má nak 30%-át.

(3) Az (1)–(2) be kez dés szá mí tá sa so rán a rész vé nyes
tu laj do ni há nya dá nak, il let ve sza va za ti ará nyá nak a rész -

vé nyes és kap csolt vál lal ko zá sai tu laj do ni há nya da i nak, il -
let ve sza va za ta i nak össze gét kell te kin te ni. Tu laj do ni há -
nyad a tu laj don olt rész vé nyek név ér té ke össze gé nek a tár -
sa ság alap tõ ké jé hez vi szo nyí tott szá za lé kos for má ban ki -
fe je zett ará nya.

55.  § (1) A szer ve zett vil la mos ener gia-pi ac en ge dé lye se 
a je len tör vény alap ján ki adott vil la mos ener gia-el lá tá si
sza bály za tok ha tá lya alá tar to zik, kö te les azok ren del ke zé -
se it be tar ta ni, és az ügy le tek tel je sí té se és el szá mo lá sa so -
rán kö te les az át vi te li rend szer irá nyí tó val együtt mû köd ni.
Az együtt mû kö dés rész le tes fel té te le it kü lön jog sza bály és 
az el lá tá si sza bály za tok ha tá roz zák meg.

(2) A szer ve zett vil la mos ener gia-pi a ci en ge dé lyes kö te -
les ön ál ló mér leg kört ala pí ta ni és az át vi te li rend szer irá -
nyí tó val a mér leg kör mû köd te té sé re vo nat ko zó an szer zõ -
dést köt ni.

IX. Fejezet

A FELHASZNÁLÓK JOGAI
ÉS A VÉDENDÕ FOGYASZTÓK

Felhasználók

56.  § (1) Min den fel hasz ná ló jo go sult az e tör vény ben, a 
vég re haj tá sá ra ki adott kü lön jog sza bá lyok ban, a vil la mos -
ener gia-el lá tá si sza bály za tok ban, az üz let sza bály za tok -
ban, va la mint a Hi va tal ál tal ki adott ha tá ro za tok ban elõ írt
mi nõ ség ben, át lát ha tó, össze ha son lít ha tó, éssze rû, a fel -
hasz ná ló ál tal igény be vett vé te le zé si mód hoz iga zo dó
pénz ügyi és mû sza ki fel té te lek sze rint csat la ko zá si és há -
ló zat hasz ná la ti szer zõ dés alap ján az át vi te li és az el osz tó
há ló zat hoz hoz zá fér ni.

(2) A fel hasz ná ló a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott
fel té te lek sze rint, vil la mos ener gia-ér té ke sí té si szer zõ dés
alap ján

a) a vil la mos ener gia-ke res ke dõ tõl,
b) a ter me lõ tõl,
c) a szer ve zett vil la mos ener gia-pi a con,
d) vil la mos ener gia ha tá ron ke resz tül tör té nõ be szál lí -

tá sa út ján
vá sá rol hat vil la mos ener gi át.

57.  § (1) Az el szá mo lás sal, szám lá zás sal, díj fi ze tés sel
vagy mé rés sel kap cso la tos la kos sá gi fo gyasz tói pa na szok
ügyé ben – a Hi va tal 159.  § s) pont ja sze rin ti ha tás kö re i nek
tisz te let ben tar tá sa mel lett – a fo gyasz tó vé del mi ha tó ság
jár el a fo gyasz tó vé de lem rõl  szóló tör vény ren del ke zé sei
sze rint.

(2) A la kos sá gi fo gyasz tó nak nem mi nõ sü lõ fel hasz ná -
lók el szá mo lás sal, szám lá zás sal, díj fi ze tés sel vagy mé rés -
sel kap cso la tos pa na szai ügyé ben a Hi va tal jár el.
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A hálózati csatlakozási
 és a hálózathasználati szerzõdés

58.  § (1) A há ló za ti en ge dé lyes a kü lön jog sza bály ban
és az üz let sza bály za tá ban meg ha tá ro zott fel té te lek és el já -
rás sze rint há ló za ti csat la ko zá si és há ló zat hasz ná la ti szer -
zõ dést köt a rend szer hasz ná ló val.

(2) A há ló zat hasz ná lat ra vo nat ko zó an a há ló za ti en ge -
dé lyest en ge dé lye ér vé nyes sé gi ide jé vel egye zõ tar ta mú
szer zõ dés meg kö té sé re irá nyu ló szer zõ dés kö té si kö te le -
zett ség ter he li. Az en ge dély meg hosszab bí tá sa ese tén a há -
ló zat hasz ná la ti szer zõ dés tar ta ma egye zõ mér ték ben a tör -
vény ere jé nél fog va meg hosszab bo dik.

(3) A há ló za ti csat la ko zá si szer zõ dés tar tal mi ele me it a
Kor mány ren de let ben ál la pít ja meg.

(4) A há ló za ti en ge dé lyes az át vi te li és az el osz tó há ló -
zat hoz való csat la ko zás meg ta ga dá sa kor a 27.  §-ban meg -
ha tá ro zot tak sze rint jár el.

59.  § (1) A fel hasz ná lók vil la mos ener gia-vé te le zé sé nek
el szá mo lá si mé ré sét az el lá tá si sza bály za tok ban meg ha tá -
ro zot tak sze rint a há ló za ti en ge dé lye sek vég zik.

(2) A rend szer hasz ná la ti díj fi ze té si kö te le zett sé get – a
kö te le zet tel való meg ál la po dás, vagy je len tör vény alap -
ján, a jo go sult elosz tói, vagy át vi te li rend szer irá nyí tói en -
ge dé lyes egy ide jû tá jé koz ta tá sa mel lett – har ma dik sze -
mély is át vál lal hat ja.

(3) A há ló za ti en ge dé lyes a há ló zat hasz ná la ti szer zõ dé -
se ket a kö vet ke zõ ese tek ben mond hat ja fel:

a) a vé den dõ fo gyasz tók szer zõ dé se i nek ki vé te lé vel – a 
pol gá ri jog sze rin ti szer zõ dés sze gés ese tén;

b) a vé den dõ fo gyasz tók kü lön jog sza bály ban meg ha -
tá ro zott szer zõ dés sze gé se ese tén;

c) ha a vele szer zõ dé ses vi szony ban álló fel hasz ná ló a
vil la mos ener gia-vé te le zé sét a fel hasz ná lá si he lyen meg -
szün tet te.

(4) A há ló za ti en ge dé lyes ré szé rõl szer zõ dés sze gés nek
mi nõ sül kü lö nö sen, ha

a) a vil la mos ener gi át nem a há ló zat hasz ná la ti szer zõ -
dés ben, il let ve az el lá tá si sza bály za tok ban és a mû kö dé si
en ge dé lyé ben meg ha tá ro zott mó don to váb bít ja, va la mint
ha a to váb bí tás mi nõ sé gi kö ve tel mé nye it meg sér ti,

b) a már le kö tött szál lí tá sok szü ne tel te té sét köve tõen a
fel hasz ná ló nak a szü ne tel te té si ok meg szün te té sé re vo nat -
ko zó írás be li ér te sí té se kéz hez vé te lét kö ve tõ mun ka na pon
a már le kö tött szál lí tá sok tel je sí té sét nem kez di meg,

c) nem ér te sí ti elõ re a fel hasz ná lót az üz let sza bály zat -
ban, il let ve a szer zõ dés ben meg ha tá ro zott mó don az elõ re
ter vez he tõ kar ban tar tá si, fel újí tá si mun ká la tok  miatti szü -
ne te lés idõ pont já ról és vár ha tó idõ tar ta má ról,

d) olyan fo gyasz tás mé rõ be ren de zést al kal maz, amely
ér vé nyes hi te le sí tés sel nem ren del ke zik.

(5) A há ló za ti en ge dé lyes kö te les a fel hasz ná ló ré szé re
a) köt bért fi zet ni a (4) be kez dés a)–c) pont já ban,

b) egy sze ri köt bért fi zet ni a (4) be kez dés d) pont já ban
meg ha tá ro zott szer zõ dés sze gés ese tén.

(6) A há ló za ti csat la ko zá si és a há ló zat hasz ná la ti szer -
zõ dés ér vény te len sé ge, il let ve a szer zõ dé sek vo nat ko zá sá -
ban fenn ál ló fe le lõs ség te kin te té ben, amennyi ben je len
tör vény el té rõ ren del ke zést nem tar tal maz, a Pol gá ri Tör -
vény könyv rõl  szóló 1959. évi IV. tör vény (a továb biak -
ban: Ptk.) meg fe le lõ ren del ke zé se it kell al kal maz ni. A sza -
va tos sá gi igé nyek kö ré ben azon ban a há ló za ti en ge dé lyest
ter he li an nak bi zo nyí tá sa, hogy az elõ írt mi nõ sé gû és biz -
ton sá gos ener gia el lá tás ér de ké ben úgy járt el, ahogy az az
adott hely zet ben tõle el vár ha tó volt.

(7) A fe lek – a szer zõ dés tel je sí té se so rán – kö te le sek
egy mást meg fele lõen tá jé koz tat ni, be le ért ve a szer zõ dés
lé nye ges tar tal mát érin tõ, 6 hó na pon be lül ál ta luk ter ve zett 
vál toz ta tá so kat is.

(8) A fel hasz ná lót el lá tó vil la mos ener gia-ke res ke dõ,
vagy ter me lõ sze mé lyé nek meg vál to zá sa ese tén ez zel
össze füg gés ben a fel hasz ná ló tól díj meg fi ze té se nem kér -
he tõ.

60.  § (1) A há ló za ti en ge dé lyes a há ló zat hasz ná la ti szer -
zõ dés lé nye ges tar tal mi ele me i nek meg ha tá ro zá sa so rán
nem al kal maz hat meg kü lön böz te tõ szer zõ dé ses fel té te le -
ket asze rint, hogy a fel hasz ná ló me lyik vil la mos ener -
gia-ke res ke dõ tõl vá sá rol ja a vil la mos ener gi át.

(2) A há ló za ti csat la ko zá si szer zõ dés be fog lalt, a rend -
szer hasz ná ló ál tal meg szer zett jo gok a fel hasz ná lá si
hellyel együtt át ru ház ha tók, vagy a há ló za ti en ge dé lyes ál -
tal vissza vá sá rol ha tók.

(3) A há ló zat hasz ná la ti szer zõ dés bõl ere dõ igé nyek egy 
év alatt évül nek el.

Villamosenergia-vásárlási szerzõdés

61.  § (1) A fel hasz ná ló a kü lön jog sza bály ban és a vele
szer zõ dõ en ge dé lyes üz let sza bály za tá ban meg ha tá ro zott
fel té te lek sze rint vil la mos ener gia-ke res ke dõ vel, ter me lõ -
vel, il let ve a vil la mos ener gia ha tá ron ke resz tül tör té nõ be -
szál lí tá sa út ján vil la mos ener gia vá sár lá si szer zõ dést köt -
het.

(2) Az egye te mes szol gál ta tás ra jo go sult fel hasz ná ló
igé nye ese tén az egye te mes szol gál ta tó val a je len tör vény
ren del ke zé sei sze rint vil la mos ener gia vá sár lá si szer zõ dést
köt het. Az erre jo go sult fel hasz ná ló val szem ben az egye te -
mes szol gál ta tót szer zõ dés kö té si kö te le zett ség ter he li.

(3) A vil la mos ener gia-ke res ke dõ a vele szer zõ dõ egye -
te mes szol gál ta tás ra jo go sult fel hasz ná lók nak díj men te sen 
biz to sít ja a mér leg kö ri tag sá got.

62.  § (1) Az egye te mes szol gál ta tás ra jo go sult fel hasz -
ná ló nak az egye te mes szol gál ta tó val vagy a ke res ke dõ vel
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kö ten dõ vil la mos ener gia-vá sár lá si szer zõ dé sé nek leg -
alább a kö vet ke zõ ket kell tar tal maz nia:

a) a szer zõ dõ fe lek meg ne ve zé se, ter mé sze tes sze mély
ese tén a ne vé nek, lak cí mé nek, gaz dál ko dó szer ve zet ese -
tén a szék he lyé nek és a cég jegy zék szá má nak fel tün te té sé -
vel,

b) a szol gál ta tás igény be vé te lé nek kez dõ idõ pont ja,
c) a nyúj tott szol gál ta tá sok meg ne ve zé se, azok nak a

jog sza bály ban fog lalt ren del ke zé sek kel össz hang ban fel -
aján lott mi nõ sé gi szín vo na la, va la mint az et tõl el té rõ szín -
vo na lú szol gál ta tás jog kö vet kez mé nye, ide ért ve az arra
való hi vat ko zást is, hogy az el té rõ szín vo na lú szol gál ta tás
 miatt fi ze ten dõ köt bér meg fi ze té se nem men te sít az oko -
zott kár meg té rí té se alól,

d) a szer zõ dés meg kö té se kor ha tá lyos üz let sza bály zat -
ban meg hir de tett árak ra és dí jak ra, va la mint a vá laszt ha tó
fi ze té si mó dok ra vo nat ko zó tá jé koz ta tás,

e) a szer zõ dés idõ tar ta ma, a szer zõ dés fel té te lei, va la -
mint az igény be vett szol gál ta tá sok, ille tõ leg a szer zõ dés
meg szün te té sé nek, fel mon dá sá nak fel té te lei,

f) a szer zõ dés sze gés ese tei és jog kö vet kez mé nyei,
g) a fel hasz ná lói, il let ve la kos sá gi fo gyasz tói pa nasz

be nyúj tá sá nak és ügy in té zé sé nek le he tõ sé gé rõl és mód já -
ról való tá jé koz ta tás, va la mint a fo gyasz tó vé de lem rõl
 szóló tör vény ben meg ha tá ro zott fo gyasz tói jog vi ta egyez -
sé gen ala pu ló ren de zé sé nek meg kí sér lé sé re, to váb bá en -
nek ered mény te len sé ge ese tén az ügy el dön té sé re irá nyu ló 
el já rá sok kez de mé nye zé sé nek mód ja és fel té te lei.

(2) Az egye te mes szol gál ta tó és az egye te mes szol gál ta -
tás ra jo go sult fel hasz ná lói vo nat ko zá sá ban a vil la mos -
ener gia-ke res ke dõ kö te les a vil la mos ener gia-vá sár lá si
szer zõ dés üz let sza bály zat ban meg ha tá ro zott, ál ta la egy ol -
da lú an vál toz tat ha tó fel té te le i nek vár ha tó mó do sí tá sa ese -
tén, azok ha tály ba lé pé se elõtt leg alább 30 nap pal

a) a mó do sí tás tar tal mát leg alább egy or szá gos na pi lap -
ban és leg alább egy he lyi lap ban is, leg alább két al ka lom -
mal köz zé ten ni,

b) a mó do sí tást az ügy fél szol gá la ti iro dák ban és a hon -
lap ján köz zé ten ni,

c) az érin tett fel hasz ná ló kat a ter ve zett mó do sí tás tar -
tal má ról, va la mint a szer zõ dés fel mon dá sá nak le he tõ sé gé -
rõl írás ban ér te sí te ni.

(3) Az ár vál to zás fel hasz ná lók nak tör té nõ be je len té sé re
a 143.  § (4) és (5) be kez dé se i ben fog lal tak irány adók az
egye te mes szol gál ta tás ra jo go sult fel hasz ná lók kal szem -
ben, ak kor is, ha nem egye te mes szol gál ta tó tól, ha nem vil -
la mos ener gia-ke res ke dõ tõl vá sá rol nak vil la mos ener gi át.

(4) Az egye te mes szol gál ta tás ra jo go sult fel hasz ná ló a
vil la mos ener gia-vá sár lá si szer zõ dést har minc na pos fel -
mon dá si idõ vel fel mond hat ja. A vil la mos ener gia-vá sár lá si 
szer zõ dés ben a fe lek az egye te mes szol gál ta tás ra jo go sult
fel hasz ná ló ra néz ve ked ve zõbb fel mon dá si fel té te lek ben
is meg ál la pod hat nak. Az egye te mes szol gál ta tás ra jo go -
sult fel hasz ná ló fel mon dá si jo gát kor lá to zó vagy ki zá ró
szer zõ dé si ki kö tés sem mis.

(5) A vil la mos ener gia-ke res ke dõ ré szé rõl szer zõ dés sze -
gés nek mi nõ sül kü lö nö sen, ha

a) a vil la mos ener gia-szol gál ta tást a szer zõ dés sze rin ti
idõ pont ban nem kez di meg,

b) a vil la mos ener gi át nem a vil la mos ener gia-vá sár lá si
szer zõ dés ben meg ha tá ro zott, il let ve nem az el vár ha tó mó -
don szol gál tat ja,

c) a szol gál ta tás mi nõ sé gi kö ve tel mé nye it meg sér ti.

(6) A vil la mos ener gia-ke res ke dõ kö te les a fel hasz ná lók
ré szé re köt bért fi zet ni az (5) be kez dés ben meg ha tá ro zott
szer zõ dés sze gés ese tén.

(7) A fe lek a vil la mos ener gia-vá sár lá si szer zõ dés tel je -
sí té se so rán kö te le sek egy mást min den lé nye ges kö rül -
mény rõl meg fe le lõ idõ ben és mó don tá jé koz tat ni, be le ért -
ve a szer zõ dés lé nye ges tar tal mát érin tõ, 6 hó na pon be lül
ál ta la ter ve zett vál toz ta tá so kat is.

(8) A vil la mos ener gia-vá sár lá si szer zõ dés re – amennyi -
ben a je len tör vény és a ter mék fe le lõs ség re vo nat ko zó kü -
lön tör vény el té rõ ren del ke zést nem tar tal maz – a Ptk. ren -
del ke zé sei irány adók. A sza va tos sá gi igé nyek kö ré ben a
bi zo nyí tás az en ge dé lyest ter he li.

63.  § (1) A ke res ke dõ kö te les a fel hasz ná ló há ló za ti
csat la ko zá si és há ló zat hasz ná la ti, il let ve vil la mos ener -
gia-vá sár lá si szer zõ dé se i nek meg bí zott ként vagy bi zo má -
nyos ként tör té nõ össze vont ke ze lé sé re, ha a fel hasz ná ló
ezt kéri.

(2) A ke res ke dõ és az el osz tó há ló za ti en ge dé lyes az
(1) be kez dés sze rin ti kö te le zett ség tel je sí té se ér de ké ben az 
üz let sza bály za tuk ban meg ha tá ro zott fel té te lek sze rint
meg ál la po dást köt nek.

Védendõ fogyasztók

64.  § (1) Az egye te mes szol gál ta tás ra jo go sult, vé den dõ
fo gyasz tók a vé de lem re jo go sí tó, kü lön jog sza bály ban
meg ha tá ro zott tu laj don sá guk alap ján szo ci á li san rá szo ru ló 
vagy fo gya ték kal élõ fo gyasz tó ként ré sze sül het nek a vil la -
mos ener gia-ke res ke dõ és az el osz tó há ló za ti en ge dé lye sek 
ál tal nyúj tott kü lön jog sza bály ban rész le te sen meg ha tá ro -
zott ked vez mény ben.

(2) A szo ci á li san rá szo ru ló fo gyasz tót kü lö nö sen az
aláb bi ked vez mé nyek il le tik meg:

a) rész let fi ze tés hez, fi ze té si ha la dék hoz,
b) elõ re fi ze tõ mé rõ höz

való jog.

(3) A szo ci á li san rá szo ru ló fo gyasz tók kö rét, a vé den dõ
fo gyasz tói kör be tar to zás iga zo lá sá nak mód ját, va la mint a
kés lel te tett ki kap cso lás, rész let fi ze tés, fi ze té si ha la dék, az
elõ re fi ze tõ mé rõ höz ju tás, az elõ re fi ze tõ mérõ fel sze re lé -
sé nek kö te le zõ fel aján lá sa, il let ve az egyéb ked vez mé nyek 
igény be vé te lé nek fel té te le it a Kor mány ren de let ben ha tá -
roz za meg.
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(4) A fo gya ték kal élõ fo gyasz tó kat kü lö nö sen a mé rés -
sel, le ol va sás sal, szám lá zás sal, díj fi ze té si mó dok kal kap -
cso la to san igé nye ik nek meg fe le lõ, kü lön le ges bá nás mód -
ban kell ré sze sí te ni. A kü lön le ges bá nás mód ra vo nat ko zó
rész le tes sza bá lyo kat a Kor mány ren de let ben ál la pít ja
meg.

(5) A fo gya ték kal élõ fo gyasz tót fi ze té si ké se de lem
vagy nem fi ze tés ese tén nem le het a vil la mos ener gia-el lá -
tás ból ki kap csol ni. Amennyi ben a fo gya ték kal élõ fo -
gyasz tó a rész let fi ze té si le he tõ ség, il let ve a ka pott fi ze té si
ha la dék el le né re sem ren de zi a tar to zá sát, a to váb bi vé te le -
zést a vil la mos ener gia-ke res ke dõ elõ re fi ze tõ mérõ fel sze -
re lé sé hez köt he ti. Az ilyen eset ben az elõ re fi ze tõ mérõ
fel sze re lé sé nek költ sé gei a vil la mos ener gia-ke res ke dõt
ter he lik, és az elõ re fi ze tõ mérõ hasz ná la tá val vé te le zett
vil la mos ener gia ára nem ha lad hat ja meg azt az árat, ame -
lyet a fo gya ték kal élõ fo gyasz tó a vil la mos ener gia-vá sár -
lá si szer zõ dé se alap ján, az elõ re fi ze tõ mérõ hi á nyá ban fi -
zet ne.

(6) Az a fo gyasz tó, aki a (2) és (4) be kez dés ben fog lal -
tak nak egy aránt meg fe lel, egy ide jû leg jo go sult igény be
ven ni a (2) és (4)–(5) be kez dés sze rin ti ked vez mé nye ket.

65.  § (1) Az el osz tó há ló za ti en ge dé lyes a ked vez mé -
nyek biz to sí tá sa ér de ké ben a vé den dõ fo gyasz tók ról nyil -
ván tar tást ve zet, amely bõl egy ér tel mû en meg ál la pít ha tó,
hogy a fo gyasz tó a ked vez mé nyek me lyik kö ré re [64.  § (2) 
és (4)–(5) be kez dés] jo go sult.

(2) A nyil ván tar tás ba tör té nõ fel vé telt a fo gyasz tó nak
kell kér nie; eh hez csa tol nia kell a vé den dõ fo gyasz tói kör -
be tar to zás iga zo lá sá ra szol gá ló – a 64.  § (3) be kez dé se
sze rin ti Korm. ren de let ben meg ha tá ro zott – ira to kat is. A
nyil ván tar tás ba tör tént fel vé tel rõl a fo gyasz tót 8 na pon be -
lül írás ban tá jé koz tat ni kell.

(3) A nyil ván tar tás ban ki zá ró lag az érin tett fo gyasz tó
neve, fel hasz ná lá si he lyé nek címe, ügy fél azo no sí tó ja, a
64.  § (2) be kez dé sé re, il let ve (4) be kez dé sé re tör té nõ uta -
lás, a (4)–(5) be kez dés sze rin ti kü lön le ges bá nás mód ese -
tén an nak for má ja, va la mint a fo gyasz tó ál tal igény be ve -
he tõ ked vez mé nyek sze re pel het nek. A nyil ván tar tás ada -
ta it ki zá ró lag az érin tett vé den dõ fo gyasz tók és a vé den dõ
fo gyasz tó el lá tá sát biz to sí tó vil la mos ener gia-ke res ke dõ
ré szé re le het ki ad ni.

(4) A nyil ván tar tás ba tör tént fel vé telt köve tõen a vé den -
dõ fo gyasz tó min den év már ci us 31-ig kö te les a meg fe le lõ
irat tal iga zol ni, hogy vé dett sé ge to vább ra is fenn áll. Nem
kell éven kén ti iga zo lást be nyúj ta nia azon fo gya ték kal élõ
fo gyasz tó nak, aki nek ál la po tá ban – or vo si szak vé le -
ménnyel iga zol ha tó an – nem vár ha tó je len tõs ja vu lás. Ha a 
vé dett sé gét meg ala po zó kö rül mé nyek meg vál to zá sa foly -
tán a la kos sá gi fo gyasz tó már nem jo go sult a 64.  § (2), il -
let ve (4)–(5) be kez dé sé ben fog lalt ked vez mé nyek re, ada -
ta it a nyil ván tar tás ból tö röl ni kell, azok nak azon ban a rög -
zí tés tõl szá mí tott 5 évig utó lag is meg ál la pít ha tó nak kell
ma rad ni uk. Az adat ke ze lõ a nyil ván tar tás ból tö rölt fo -
gyasz tót a tör lés rõl 8 na pon be lül írás ban ér te sí ti.

A villamos energia továbbadása

66.  § (1) A fel hasz ná ló a vil la mos ener gi át csak a 74.  §
(2) be kez dé sé ben sza bá lyo zott, nem en ge dély kö te les ma -
gán ve ze té ken, va la mint a 2005. no vem ber 25. elõtt lé te sí -
tett – e tör vény sze rint ma gán ve ze ték nek mi nõ sü lõ –
 fogyasztói ve ze té ken ke resz tül ad hat ja to vább vé te le zõ
 részére.

(2) A vil la mos ener gia to vább adó ja és a vé te le zõ kö zöt ti 
jog vi szonyt a to vább adó csak ak kor szün tet he ti meg, ha a
vé te le zõ a szer zõ dés ben vál lalt kö te le zett sé gét meg sze gi,
vagy ha köz te és a há ló za ti en ge dé lyes kö zöt ti jog vi szony
meg szû nik. Amennyi ben a to vább adó és a vé te le zõ kö zött
a szer zõ dés sze gés té nyét il le tõ en jog vi ta áll fenn, és a fe lek 
a vé te le zõ el lá tá sa te kin te té ben meg ál la pod ni nem tud nak,
úgy a jog vi ta jog erõs el dön té sé ig a to vább adást a szer zõ -
dés ben meg ha tá ro zott fel té te lek kel foly tat ni kell.

(3) Ha a vil la mos ener gia to vább adó ja a ma gán ve ze ték
mû köd te té sé re mû kö dé si en ge délyt kap, a köz te és a vé te -
le zõ kö zöt ti jog vi szonyt az en ge dély jog erõ re emel ke dé sé -
tõl szá mí tott egy éven be lül kö te les meg szün tet ni.

(4) A fel hasz ná ló vil la mos ener gia-to vább adá sa nem
mi nõ sül vil la mos ener gia-ke res ke de lem nek, ab ban az eset -
ben, ha az így to vább adott vil la mos ener gia-mennyi ség
 átlagára nem ha lad ja meg a fel hasz ná ló ál tal ugyan azon
üz le ti év ben be szer zett vil la mos ener gia-mennyi ség át lag -
árát. A fel hasz ná ló e be kez dés ben fog lal ta kat iga zo ló ira -
tai te kin te té ben a 151.  § (3) be kez dé sé ben fog lalt ren del -
ke zé se ket meg fele lõen al kal maz ni kell.

(5) A (4) be kez dés szem pont já ból
a) a be szer zett vil la mos ener gia át la gá ra a to vább adó

ál tal az adott üz le ti év ben vá sá rolt tel jes vil la mos ener gia
mennyi ség be ke rü lé si árá nak – amely tar tal maz za a rend -
szer hasz ná la ti dí ja kat és a ki egyen lí tõ ener gia költ sé ge it
is – és a meg vá sá rolt mennyi ség nek a há nya do sa alap ján
szá mí tan dó,

b) a to vább adott vil la mos ener gia át la gá ra az adott üz -
le ti év ben to vább adott tel jes vil la mos ener gia mennyi ség
el adá si árá nak – amely nem tar tal maz za a to vább adó sa ját
há ló za tá nak üze mel te té si költ sé ge it és dí ját, va la mint a sa -
ját há ló zat vesz te sé gét – és a to vább adott mennyi ség nek a
há nya do sa alap ján szá mí tan dó.

(6) A vil la mos ener gia to vább adó ja kö te les a to vább -
adás ra szol gá ló ma gán ve ze té ket a 39.  § (2) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott sza bá lyok sze rint üze mel tet ni.

(7) Ha a vé te le zõ a köz cé lú há ló zat hoz kí ván csat la koz -
ni, a ma gán ve ze ték üze mel te tõ je kö te les a köz cé lú há ló -
zat ra kap cso lá sig a ma gán ve ze ték hez való hoz zá fé rést vál -
to zat lan fel té te lek kel biz to sí ta ni, va la mint a köz cé lú há ló -
zat hoz való csat la ko zás ér de ké ben a há ló za ti en ge dé lyes -
sel együtt mû köd ni.

(8) A Hi va tal a ve ze té ket a 74.  § (1) be kez dés h) pont já -
ban meg ha tá ro zott en ge dély kö te les kör be so rol hat ja

a) a to vább adás sal vil la mos ener gi át vé te le zõk kö zös
ké rel mé re, ha a vil la mos ener gia to vább adó ja a (6) be kez -
dés ben meg ha tá ro zott kö te le zett sé gét meg sér ti,

b) a ve ze ték tu laj do no sa ké rel mé re.
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(9) Ha a Hi va tal a to vább adás ra szol gá ló ve ze té ket en -
ge dély kö te les kör be so rol ja, a ve ze ték üze mel te tõ je a Hi -
va tal ha tá ro za tá nak kéz hez vé te lé tõl szá mí tott 60 na pon
be lül kö te les a Hi va tal nak a 85.  §-ban fog lal tak nak meg fe -
le lõ mû kö dé si en ge dély irán ti ké rel met be nyúj ta ni. Ha a
ve ze ték üze mel te tõ je az e be kez dés ben meg ha tá ro zott ha -
tár idõt el mu laszt ja, vagy a Hi va tal a mû kö dé si en ge dély
irán ti ké rel met el uta sít ja, a Hi va tal a ve ze té ket a vil la mos -
ener gia-el lá tás biz to sí tá sa ér de ké ben a kü lön jog sza bály -
ban fog lalt sza bá lyok meg fe le lõ al kal ma zá sá val hi va tal ból 
köz cé lú vá nyil vá nít hat ja.

(10) Az az üze mel te tõ, aki a ma gán ve ze ték üze mel te té -
sé re en ge délyt ka pott, a ve ze té ké re csat la ko zó fel hasz ná -
lók el lá tá sá ra egy sze rû sí tett vil la mos-ener gia ke res ke del -
mi en ge délyt kér het.

(11) A vil la mos ener gia-ke res ke dõ a vil la mos ener gia
to vább adó já nak a vil la mos ener gia-el lá tás ból tör té nõ ki -
kap cso lá sát fi ze té si ké se de lem ese tén ki zá ró lag az aláb bi
fel té te lek együt tes fenn ál lá sa ese tén jo go sult kez de mé -
nyez ni a vil la mos ener gia to vább adó já val kö tött csat la ko -
zá si szer zõ dés ben ré szes há ló za ti en ge dé lyes nél:

a) a vil la mos ener gia to vább adó ja leg alább 60 na pos fi -
ze té si ké se de lem be esett,

b) a vil la mos ener gia-ke res ke dõ ál tal fi ze té si ha la dék
adá sá ról vagy rész let fi ze té si le he tõ ség rõl kez de mé nye zett
egyez te té sek a vil la mos ener gia to vább adó já val nem ve -
zet tek ered mény re,

c) a vil la mos ener gia-ke res ke dõ a tar to zás ról és a ki kap -
cso lás le he tõ sé gé rõl a vil la mos ener gia to vább adó ját leg -
alább há rom szor, írás ban ér te sí tet te, va la mint a tar to zás
fenn ál lá sá ról és a ki kap cso lás le he tõ sé gé rõl a fel hasz ná lá -
si he lyen, a vé te le zõk szá má ra jól lát ha tó mó don ér te sí tést
he lye zett ki.

(12) Amennyi ben a vil la mos ener gia-el lá tás ból ki kap -
csolt vil la mos ener gia to vább adó ja ren de zi a vil la mos -
ener gia-ke res ke dõ vel szem ben fel hal mo zott tar to zá sát, a
ke res ke dõ 24 órán be lül kö te les kez de mé nyez ni a vil la mos 
ener gia to vább adó já nak az el lá tás ba tör té nõ is mé telt be -
kap cso lá sát.

(13) A há ló za ti en ge dé lyes a (11) és a (12) be kez dés
sze rin ti kez de mé nye zés nek kö te les ha la dék ta la nul ele get
ten ni.

X. Fejezet

SZABÁLYZATOK

67.  § Az át vi te li rend szer irá nyí tó az en ge dé lye sek kel és
rep re zen ta tív ér dek kép vi se le tük út ján a fel hasz ná lók kal
egyez tet ve ki dol goz za

a) a vil la mos ener gia-rend szer és az át vi te li há ló zat
tech ni kai mû kö dé sé re vo nat ko zó sza bá lyo kat, el já rá so kat
és mód sze re ket tar tal ma zó üze mi sza bály za tot,

b) a vil la mos ener gia-ke res ke de lem re, a vil la mos ener -
gia ha tá ron ke resz tül tör té nõ szál lí tá sá ra, a rend szer szin tû
szol gál ta tá sok ra és a szer ve zett vil la mos ener gia-pi ac mû -
kö dé sé re vo nat ko zó fõbb sza bá lyo kat tar tal ma zó ke res ke -
del mi sza bály za tot.

68.  § Az en ge dé lye sek, va la mint a vil la mos ener -
gia-rend szer hez kap cso ló dó nem en ge dély kö te les erõ mû -
vek üze mel te tõi je len tör vény és az an nak fel ha tal ma zá sa
alap ján ki adott kü lön jog sza bá lyok, va la mint a Hi va tal ál -
tal jó vá ha gyott vil la mos ener gia-el lá tá si sza bály za tok ren -
del ke zé sei sze rint együtt mû köd nek.

69.  § Az el osz tók az en ge dé lye sek kel és ér dek kép vi se -
le tük út ján a fel hasz ná lók kal egyez tet ve ki dol goz zák az
el osz tó há ló zat tech ni kai mû kö dé sé re vo nat ko zó kö zös
elosz tói sza bály za tot.

70.  § (1) A vil la mos ener gia-el lá tá si sza bály za to kat az
el lá tás biz ton sá gá nak és mi nõ sé gi kö ve tel mé nye i nek, az
egyen lõ bá nás mód, az át vi te li és el osz tó há ló zat hoz való
sza bad hoz zá fé rés, va la mint a leg ki sebb költ ség el vé nek
figye lembe véte lével kell ki dol goz ni.

(2) A vil la mos ener gia-el lá tá si sza bály za tok ki dol go zá -
sá val és min den ko ri fe lül vizs gá la tá val kap cso la tos egyez -
te tést az en ge dé lye sek és a rep re zen ta tív fel hasz ná lói ér -
dek kép vi se le tek kép vi se lõ i bõl – kü lön jog sza bály sze -
rint – lét re ho zott és mû köd te tett sza bály za ti bi zott sá gok -
nak kell el lát nia.

(3) A (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott egyez te tés el já rá si 
sza bá lyai a vil la mos ener gia-el lá tá si sza bály za tok ré szét
ké pe zik.

(4) A vil la mos ener gia-el lá tá si sza bály za to kat és azok
mó do sí tá sa it a Hi va tal hagy ja jóvá, va la mint a jó vá ha gyást 
fel té tel hez köt he ti, vagy meg ta gad hat ja.

(5) Az elosz tói sza bály zat jó vá ha gyá sa kor a Hi va tal ki -
ké ri az át vi te li rend szer irá nyí tó vé le mé nyét.

(6) A Hi va tal az en ge dé lye sek kel és a rend szer hasz ná -
lók kal tör té nõ egyez te tés ered mény te len sé ge ese tén a vil -
la mos ener gia-el lá tá si sza bály za tot ha tá ro zat tal hi va tal ból
mó do sít hat ja, ha a sza bály zat aka dá lyoz za a ha té kony ver -
senyt, az ár sza bá lyo zás ra vo nat ko zó jog sza bá lyi ren del ke -
zé sek ér vé nye sü lé sét, vagy egyes fel hasz ná lók kal szem -
ben in do ko lat lan meg kü lön böz te té sek al kal ma zá sát te szi
le he tõ vé.

(7) A vil la mos ener gia-el lá tá si sza bály za to kat és azok
mó do sí tá sa it a Hi va tal jó vá ha gyó ha tá ro za tá val együtt az
el ké szí té sü kért fe le lõs en ge dé lye sek a hon lap ju kon – min -
den kor ér vé nyes egy sé ges szer ke zet be fog lalt szö veg -
gel – köz zét eszik.

(8) A vil la mos ener gia-el lá tá si sza bály za tok tar tal má ra
vo nat ko zó rész le tes sza bá lyo kat kü lön jog sza bály ha tá roz -
za meg.
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71.  § Az en ge dé lye sek egy más nak és az át vi te li rend -
szer irá nyí tó nak a vil la mos ener gia-el lá tá si sza bály za tok -
ban meg ha tá ro zott ada to kat és in for má ci ót, az ott meg ha -
tá ro zott mó don és idõ ben szol gál tat ják a vil la mos ener -
gia-rend szer biz ton sá gos és ha té kony üze mel te té se ér de -
ké ben.

72.  § (1) Az át vi te li rend szer irá nyí tó, az el osz tó há ló za ti 
en ge dé lyes és a szer ve zett vil la mos ener gia-pi ac en ge dé -
lye se, va la mint – az (5) be kez dés ben fog lal tak ki vé te lé -
vel – a vil la mos ener gia-ke res ke dõ és a ter me lõi en ge dé -
lyes üz let sza bály za tot dol go z ki.

(2) Az üz let sza bály zat tar tal maz za az en ge dé lye sek ál -
tal nyúj tott szol gál ta tá sok ál ta lá nos mû sza ki, ke res ke del -
mi, el szá mo lá si és fi ze té si szer zõ dé si fel té te le it.

(3) A fel hasz ná lók kal rep re zen ta tív ér dek kép vi se le te ik
út ján egyez te tett, az en ge dé lyes ál tal ki dol go zott üz let sza -
bály za tot a fo gyasz tó vé del mi ha tó ság gal együtt mû köd ve a 
Hi va tal hagy ja jóvá. A Hi va tal meg ta gad ja az üz let sza -
bály zat nak vagy az üz let sza bály zat ré szé nek a jó vá ha gyá -
sát, ha az jog sza bály ba, vil la mos ener gia-el lá tá si sza bály -
zat ba üt kö zik, vagy egyéb ként a fel hasz ná lók lé nye ges jo -
gos ér de ke it sér ti. A jó vá ha gyott üz let sza bály za tot az en -
ge dé lyes hoz zá fér he tõ vé te szi az ér de kel tek ré szé re – min -
den kor ér vé nyes egy sé ges szer ke zet be fog alt szö veg -
gel – ügy fél szol gá la tán, il let ve hon lap ján.

(4) A Hi va tal az en ge dé lye sek kel és a rend szer hasz ná -
lók kal tör té nõ egyez te tés mel lett, an nak ered mény te len sé -
ge ese tén – ha tár idõ ki tû zé sé vel, va la mint az okok meg je -
lö lé sé vel – ha tá ro zat tal hi va tal ból kö te lez he ti az érin tett
en ge dé lye se ket az üz let sza bály za tuk mó do sí tá sá ra az
e tör vény ben, va la mint a kü lön jog sza bály ban fog lal tak ér -
vény re jut ta tá sa ér de ké ben.

(5) A Hi va tal ké re lem re men te sít he ti az üz let sza bály zat
ké szí té sé nek kö te le zett sé ge alól a je len tör vény sze rint en -
ge dély kö te les ter me lõt és vil la mos ener gia-ke res ke dõt,
amennyi ben ki zá ró lag en ge dé lyes nek, vagy egy fel hasz -
ná ló nak ér té ke sít vil la mos ener gi át, és a fel hasz ná ló val,
vagy az en ge dé lyes sel kö tött szer zõ dés meg fe lel a jog sza -
bá lyok ban, a vil la mos ener gia-el lá tá si sza bály za tok ban,
va la mint a Hi va tal ha tá ro za ta i ban fog lalt fel té te lek nek.

(6) Az üz let sza bály zat ké szí té se alól men te sí tett en ge -
dé lyes az (5) be kez dés ben meg ha tá ro zot tak tól el té rõ eset -
ben vil la mos ener gi át csak ab ban az eset ben ér té ke sít het,
amennyi ben az ál ta la be nyúj tott üz let sza bály za tot az ér té -
ke sí tés meg kez dé se elõtt a Hi va tal jó vá hagy ja.

(7) Az üz let sza bály za tok kö te le zõ tar tal mi ele me it, a
kö te le zõ ren del ke zé se ket és a fel épí té sé re vo nat ko zó ál ta -
lá nos elõ írásokat, a tár sa dal mi egyez te tés re vo nat ko zó elõ -
írásokat, az üz let sza bály zat be nyúj tá sá nak for mai kö ve tel -
mé nye it kü lön jog sza bály sza bá lyoz za.

A hálózathasználati szerzõdés
és a villamosenergia-értékesítési szerzõdés

egyoldalú módosítása

73.  § (1) Az üz let sza bály zat ál ta lá nos szer zõ dé si fel té te -
lei le he tõ vé te he tik a há ló zat hasz ná la ti és a vil la mos ener -
gia-ér té ke sí té si szer zõ dé sek (2) be kez dés sze rin ti egy ol da -
lú mó do sí tá sát.

(2) Az át vi te li rend szer irá nyí tó, az elosz tói en ge dé lyes,
az egye te mes szol gál ta tó és az egye te mes szol gál ta tás ra
jo go sult fel hasz ná ló kat érin tõ en a vil la mos ener gia-ke res -
ke dõ a há ló zat hasz ná la ti szer zõ dést és a vil la mos ener -
gia-ér té ke sí té si szer zõ dést csak az aláb bi ese tek ben jo go -
sult a Hi va tal elõ ze tes hoz zá já ru lá sát köve tõen egyolda -
lúan mó do sí ta ni:

a) a há ló zat hasz ná la ti és a vil la mos ener gia-ér té ke sí té si
szer zõ dé sek vagy ál ta lá nos szer zõ dé si fel té te lek ben fog -
lalt fel té te lek be kö vet ke zé se ese tén az zal, hogy – a je len
tör vény 62.  § (2) be kez dé sé ben, 141.  § (7) be kez dé sé ben
és 143.  § (4) és (5) be kez dé se i ben, va la mint a kü lön jog -
sza bály ban fog lal tak ki vé te lé vel – a mó do sí tás nem ered -
mé nyez he ti a szer zõ dés fel té te le i nek a fel hasz ná lók hát rá -
nyá ra tör té nõ lé nye ges mó do sí tá sát;

b) jog sza bály vál to zás vagy a Hi va tal dön té se in do kol ja.

(3) Lé nye ges mó do sí tás nak mi nõ sül kü lö nö sen a szol -
gál ta tás igény be vé te lé nek fel té te le i re, idõ tar ta má ra vagy
mi nõ sé gi cél ér té ke i re, a fel mon dá si jog ra, to váb bá a vil la -
mos ener gia ér té ke sí té sé re vo nat ko zó szer zõ dés ese tén a
szol gál ta tás el len ér té ké re vo nat ko zó mó do sí tás.

(4) Ha az egye te mes szol gál ta tó a vil la mos ener gia-ér té -
ke sí té si szer zõ dést az ál ta lá nos szer zõ dé si fel té te lek ben
meg ha tá ro zott ese tek ben jo go sult egy ol da lú an mó do sí ta -
ni, kö te les a mó do sí tás ról an nak ha tály ba lé pé sét meg elõ -
zõ en leg alább 30 nap pal a fel hasz ná ló kat je len tör vény ben
fog lal tak sze rint ér te sí te ni, a fel hasz ná ló kat meg il le tõ fel -
mon dás fel té te le i rõl  szóló tá jé koz ta tás sal együtt. Eb ben az 
eset ben a fel hasz ná ló jo go sult – az (5) be kez dés ben fog lalt 
el té rés sel – a mó do sí tás tár gyá ban meg kül dött ér te sí tést
kö ve tõ 30 na pon be lül a szer zõ dés fel mon dá sá ra.

(5) Amennyi ben a mó do sí tás a fel hasz ná ló szá má ra hát -
rá nyos ren del ke zé se ket tar tal maz, a fel hasz ná ló az ér te sí -
tés tõl szá mí tott 45 nap tá ri na pon be lül to váb bi jog kö vet -
kez mé nyek nél kül jo go sult fel mon da ni a vil la mos ener -
gia-ér té ke sí té si szer zõ dést.

(6) Az egye te mes szol gál ta tó nem kö te les a (4) és (5) be -
kez dés ben fog lalt ér te sí té si ha tár idõ ket az ál ta lá nos szer -
zõ dé si fel té te lek azon mó do sí tá sa i ra al kal maz ni, ami kor
az ál ta lá nos szer zõ dé si fel té te lek mó do sí tá sa új szol gál ta -
tás be ve ze té se  miatt vá lik szük sé ges sé, és a mó do sí tás a
már nyúj tott szol gál ta tá sok ra vo nat ko zó ál ta lá nos szer zõ -
dé si fel té te le ket nem érin ti, vagy ha a mó do sí tás sal ki zá ró -
lag va la mely díja csök ken.

(7) Az üz let sza bály zat mó do sí tá sá nak az (1)–(6) be kez -
dé sek ben fog lalt ke re tek kö zöt ti rész le tes fel té te le it az
egye te mes szol gál ta tó kü lön jog sza bály alap ján ha tá roz za
meg.
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(8) A (4)–(7) be kez dé sek ben fog lalt kö te le zett sé gek a
vil la mos ener gia-ke res ke dõt is ter he lik az egye te mes szol -
gál ta tás ra jo go sult fel hasz ná ló i val szem ben.

XI. Fejezet

A VILLAMOSENERGIA-IPARI TEVÉKENYSÉGEK
VÉGZÉSÉNEK ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

Az engedélyezés általános szabályai

74.  § (1) Az aláb bi te vé keny sé ge ket a Hi va tal ál tal ki -
adott en ge dé lyek alap ján le het gya ko rol ni:

a) a 0,5 MW és az ezt meg ha la dó tel je sí tõ ké pes sé gû
kis erõ mû lé te sí té se, vil la mos ener gia-ter me lé se, va la mint a 
vil la mos ener gia ter me lé sé nek szü ne tel te té se, meg szün te -
té se,

b) az 50 MW és az ezt meg ha la dó tel je sí tõ ké pes sé gû
erõ mû lé te sí té se, vil la mos ener gia-ter me lé se, va la mint az
erõ mû kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott mó don tör té nõ
bõ ví té se, tel je sít mé nyé nek nö ve lé se, il let ve csök ken té se,
vil la mos ener gia-ter me lé sé nek szü ne tel te té se, meg szün te -
té se,

c) a vil la mos ener gia át vi te le és a vil la mos ener -
gia-rend szer irá nyí tá sa (át vi te li rend szer irá nyí tás),

d) a vil la mos ener gia el osz tá sa,
e) a vil la mos ener gia-ke res ke de lem,
f) az egye te mes szol gál ta tás,
g) a szer ve zett vil la mos ener gia-pi ac mû köd te té se,
h) a ma gán ve ze ték lé te sí té se, mû köd te té se, a ve ze ték

ka pa ci tá sá nak meg vál toz ta tá sa, va la mint mû kö dé sé nek
szü ne tel te té se a (2) be kez dé sé ben sza bá lyo zott ese tek ki -
vé te lé vel,

i) a köz vet len ve ze ték lé te sí té se és meg szün te té se, az
erõ mû te lep he lyén lévõ fel hasz ná ló kat el lá tó köz vet len
ve ze ték ki vé te lé vel.

(2) Az (1) be kez dés h) pont já ban meg ha tá ro zott te vé -
keny ség nem en ge dély kö te les, ha a tel jes ma gán ve ze ték
egy épü le ten be lül he lyez ke dik el vagy egy fo gyasz tá si he -
lyen be lül a vé te le zõk osz tat lan kö zös tu laj do ná ban van, il -
let ve ki zá ró lag a fel hasz ná ló sa ját el lá tá sá ra, vagy a ma -
gán ve ze ték tu laj do no sá nak több sé gi tu laj do ná ban álló
vagy an nak mû kö dé sé hez szük sé ges egyéb lé te sít mény
(sa ját lé te sít mény) el lá tá sá ra szol gál.

(3) A ter me lõi ve ze ték re az e tör vény ben fog lalt ki vé te -
lek kel a köz vet len ve ze ték lé te sí té sé nek és meg szün te té sé -
nek a sza bá lya it meg fele lõen kell al kal maz ni az zal az el té -
rés sel, hogy nem en ge dély kö te les a te vé keny ség,
amennyi ben a ve ze ték ki zá ró lag az erõ mû nek, erõ mû vek
cso port já nak, ille tõ leg sa ját lé te sít mé nyé nek az át vi te li
vagy el osz tó há ló zat hoz való csat la ko zá sá ra szol gál, ar ról
más fel hasz ná ló el lá tá sa nem tör té nik.

75.  § (1) A Hi va tal az en ge délyt kö te les ki ad ni, ha az en -
ge dély irán ti ké re lem a jog sza bá lyok ban meg ha tá ro zott
kö ve tel mé nyek nek meg fe lel.

(2) Az en ge dé lye zé si el já rás so rán az egyen lõ bá nás mód 
kö ve tel mé nyét meg kell tar ta ni.

(3) A Hi va tal az en ge dély ki adá sát meg ta gad ja, ha
a) a jog sza bá lyi elõ írások nem tel je sül nek, jog sza bá lyi

fel té te lek hi á nyoz nak, ille tõ leg a ké rel me zõ nem ren del ke -
zik a kü lön jog sza bá lyok ban meg ha tá ro zott en ge dé lyek -
kel,

b) a ké re lem ben fog lal tak nem áll nak össz hang ban az
új ter me lõi ka pa ci tá sok, il let ve az erõ mû vek lé te sí té sé re
vo nat ko zó jog sza bá lyi, il let ve ener gia po li ti kai kö ve tel mé -
nyek kel, kü lö nös te kin tet tel a 78.  §-ban meg ha tá ro zott
szem pon tok ra, va la mint az el sõd le ges ener gia for rá sok
79.  § sze rin ti jog sza bály ban tör té nõ kor lá to zá sá ra,

c) a ké re lem ben sze rep lõ te vé keny ség fo lya ma tos,
hosszú távú el lá tá sá hoz a ké rel me zõ nem ren del ke zik a kü -
lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott pénz ügyi-gaz da sá gi,
mû sza ki fel té te lek kel és esz kö zök kel, szak sze mély zet tel,
ille tõ leg nem fe le l meg az ener gia ha té kony sá gi kö ve tel -
mé nyek nek,

d) a ké rel me zõ csõd- vagy fel szá mo lá si el já rás alatt áll,
e) a ké rel me zõ, vagy jog elõd je 74.  § (1) be kez dé se sze -

rin ti bár mely en ge dé lyét az en ge dély irán ti ké re lem be -
nyúj tá sá nak idõ pont ját meg elõ zõ tíz éven be lül vissza von -
ták,

f) a ké rel me zõ meg té vesz tõ vagy va lót lan ada tot kö -
zölt.

(4) A mû kö dé si en ge dély meg hosszab bí tá sá ra az adott
en ge dély meg adá sá ra vo nat ko zó sza bá lyo kat kell al kal -
maz ni.

76.  § (1) A mû kö dé si en ge dély ki zá ró la gos jo got biz to -
sít és kö te le zett sé get je len t

a) az át vi te li rend szer irá nyí tó nak a vil la mos ener gia-
rend szer vil la mos ener gia-el lá tá si sza bály za tok sze rinti
rend szer irá nyí tá sá ra és az át vi te li há ló za ti te vé keny ség re,

b) az elosz tói en ge dé lye sek nek az en ge dély ben meg ha -
tá ro zott te le pü lés, te le pü lés rész, va la mint fel hasz ná lá si
hely te kin te té ben elosz tói te vé keny ség vég zé sé re.

(2) Az egye te mes szol gál ta tás ra vo nat ko zó en ge dély
kö te le zett sé get je len t az en ge dély ben meg ha tá ro zott szol -
gál ta tá si te rü le ten az egye te mes szol gál ta tás nyúj tá sá ra.

77.  § (1) Az en ge dé lye zés rész le tes sza bá lya it a Kor -
mány ren de let ben ál la pít ja meg.

(2) A je len tör vény ál tal sza bá lyo zott en ge dé lyek nem
érin tik a más jog sza bá lyok ban meg ha tá ro zott en ge dé lye -
ket és en ge dé lye zé si el já rá so kat.

78.  § Új ter me lõi ka pa ci tá sok en ge dé lye zé se so rán át lát -
ha tó mó don, az egyen lõ bá nás mód kö ve tel mé nyét be tart -
va, a kö vet ke zõ szem pon tok ér vé nye sí té sé vel kell el jár ni:
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a) a vil la mos ener gia-rend szer és ele me i nek bizton -
sága;

b) a köz egész ség és a köz biz ton ság vé del me;
c) a kör nye zet és ter mé szet vé del me;
d) hely ki vá lasz tás;
e) ener gia ha té kony ság ja ví tá sa;
f) meg úju ló ener gia for rá sok el sõbb sé ge;
g) fej lett mû sza ki meg ol dá sok al kal ma zá sa;
h) a vil la mos ener gia-el lá tás biz ton sá ga;
i) a fel hasz ná lók vé del me.

79.  § Az or szág vil la mos ener gia-el lá tá si egyen sú lyá -
nak, egyes ener gia for rá sok kal való biz ton sá gos el lá tá sá -
nak ve szé lyez te té se ese tén, va la mint az ener gia po li ti ka,
ezen be lül a cé lul tû zött el sõd le ges ener gia for rás össze té tel 
ér vé nye sí té se ér de ké ben – figye lembe véve kü lö nö sen a
Hi va tal ál tal a föld gáz el lá tás ról  szóló tör vény alap ján be -
nyúj tott kö zép tá vú, rend szer szin tû ke res let-kí ná la ti mér le -
get – a mi nisz ter a Hi va tal ja vas la ta alap ján kü lön jog sza -
bály ban el ren del he ti va la mely el sõd le ges ener gia for rás
fel hasz ná lá sá nak az új ter me lõ ka pa ci tá sok en ge dé lye zé se
so rán tör té nõ kor lá to zá sát, és meg ha tá roz za an nak mér té -
két és idõ tar ta mát.

Kiserõmûvi összevont engedély

80.  § (1) A 0,5 MW és az ezt meg ha la dó tel je sí tõ ké pes -
sé gû kis erõ mû ese tén, a 74.  § (1) be kez dé sé nek a) pont já -
ban meg ha tá ro zott ese tek ben egy sze rû sí tett en ge dé lye zé si 
el já rást kell le foly tat ni.

(2) A Hi va tal a kis erõ mû lé te sí té sé re és vil la mos ener -
gia-ter me lé sé re vo nat ko zó en ge délyt egy el já rás ban (egy -
sze rû sí tett en ge dé lye zé si el já rás), össze von tan adja ki.

(3) A 0,5 MW és az ezt meg ha la dó tel je sí tõ ké pes sé gû
kis erõ mû nek az épí tett kör nye zet ala kí tá sá ról és vé del mé -
rõl  szóló 1997. évi LXXVIII. tör vény 39.  §-a sze rin ti ki vi -
te le zé se (a továb biak ban: ki vi te le zés) csak a jog erõs kis -
erõ mû vi össze vont en ge dély kéz hez vé te lét köve tõen
kezd he tõ meg. A ki vi te le zés ha tár ide jét a ké rel me zõ ál tal
szol gál ta tott ada tok alap ján a Hi va tal a kis erõ mû vi össze -
vont en ge dély ben ha tá roz za meg.

(4) A 0,5 MW és az ezt meg ha la dó tel je sí tõ ké pes sé gû
kis erõ mû ter ve zett üzem be he lye zé se elõtt leg alább két
hó nap pal az en ge dé lyes kö te les az üzem be he lye zés rõl a
Hi va talt és az át vi te li rend szer irá nyí tót tá jé koz tat ni.

(5) A kis erõ mû vi össze vont en ge dély ha tá ro zott idõ tar -
tam ra szól és meg hosszab bít ha tó. Az en ge dély ér vé nyes -
sé gi idõ tar ta mát a ké re lem alap ján a Hi va tal ál la pít ja meg.

(6) A Hi va tal a (3) be kez dés sze rin ti ki vi te le zé si ha tár -
idõt – az en ge dé lyes ké rel mé re – meg hosszab bít hat ja.
A ki vi te le zé si ha tár idõt leg fel jebb az ere de ti ki vi te le zé si
ha tár idõ tõl szá mí tott össze sen há rom év vel le het meg -
hosszab bí ta ni.

(7) Ha az en ge dé lyes a ki vi te le zés meg kez dé sé vel neki
fel ró ha tó ok ból kés le ke dik és e miatt az en ge dély ben elõ írt
vagy a meg hosszab bí tott ki vi te le zé si ha tár idõ le jár, a kis -
erõ mû vi össze vont en ge délyt a Hi va tal vissza von ja. Az
e be kez dés ben meg ha tá ro zott ok  miatt tör té nõ vissza vo nás 
ese tén az en ge dé lyes kár té rí té si, il let ve kár ta la ní tá si igényt 
a Hi va tal lal szem ben nem tá maszt hat.

50 MW, és ezt meghaladó teljesítõképességû erõmû
létesítésére vonatkozó engedély

81.  § (1) Az 50 MW, és ezt meg ha la dó tel je sí tõ ké pes sé -
gû erõ mû lé te sí té sé hez a Hi va tal tól en ge délyt kell kér ni, a
lé te sí tés csak az en ge dély bir to ká ban kezd he tõ meg.

(2) Az erõ mû lé te sí té si en ge dély ki adá sá nak fel té te lei
kö ré ben az el sõd le ges ener gia for rás meg vá lasz tá sá ra vo -
nat ko zó ren del ke zé se ket kü lön jog sza bály ál la pít ja meg.

(3) Az erõ mû lé te sí té si-en ge dély ha tá ro zott ide ig ér vé -
nyes. A Hi va tal az en ge délyt – ké re lem re – egy szer, a lé te -
sí té si en ge déllyel azo nos idõ tar tam ra, de leg fel jebb to váb -
bi két évre meg hosszab bít hat ja.

(4) A Hi va tal az erõ mû lé te sí té si-en ge délyt – ké re lem -
re – mó do sít hat ja.

Az erõmû bõvítésére, teljesítõképességének növelésére,
valamint a villamosenergia-termelés megszüntetésére

vonatkozó engedély

82.  § (1) Erõ mû kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott
mó don tör té nõ, vagy mér té kû bõ ví té sé re, tel je sí tõ ké pes sé -
gé nek nö ve lé sé re, el sõd le ges ener gia for rá sá nak meg vál -
toz ta tá sá ra, va la mint a vil la mos ener gia-ter me lés meg -
szün te té sé re az erõ mû lé te sí té sé re vo nat ko zó elõ írásokat a
kü lön jog sza bály ren del ke zé sei sze rin ti el té ré sek kel kell
al kal maz ni.

(2) Ha a kis erõ mû bõ ví té se, tel je sí tõ ké pes sé gé nek nö -
ve lé se ese tén az erõ mû vi tel je sí tõ ké pes ség a bõ ví tést, il let -
ve a tel je sí tõ ké pes ség nö ve lést köve tõen el éri, vagy meg -
ha lad ja az 50 MW-os tel je sí tõ ké pes sé get, a bõ ví tés re, a
tel je sí tõ ké pes ség nö ve lés re, il let ve a mû kö dés re az üze -
mel te tõ kö te les a Hi va tal tól en ge délyt kér ni.

50 MW, és ezt meghaladó teljesítõképességû erõmûre
vonatkozó mûködési engedély

83.  § (1) A ter me lõ a mû kö dé si en ge dély alap ján jo go -
sult vil la mos ener gi át ter mel ni, fel hasz nál ni és értékesí -
teni.

(2) A vil la mos ener gia ter me lõi mû kö dé si en ge dély ha -
tá ro zott idõ tar tam ra szól és meg hosszab bít ha tó. Az en ge -
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dély ér vé nyes sé gi idõ tar ta mát a ké re lem alap ján a Hi va tal
ál la pít ja meg.

A villamos energia elosztására vonatkozó
 mûködési engedély

84.  § (1) Az el osz tó rész vény tár sa sá gi, vagy kor lá tolt
fe le lõs sé gû tár sa sá gi for má ban mû kö dõ gaz da sá gi tár sa -
ság.

(2) A vil la mos ener gia el osz tá sá ra vo nat ko zó mû kö dé si
en ge dély hu szon öt évre szól és meg hosszab bít ha tó.

Magánvezeték engedélyezése

85.  § (1) A Hi va tal – mér le ge lé si jog kö ré ben – a ma gán -
ve ze ték lé te sí té sét ab ban az eset ben en ge dé lye zi, ha a fel -
hasz ná ló, il let ve vé te le zõ köz cé lú há ló zat hoz tör té nõ csat -
la koz ta tá sá nak költ sé gei meg ha lad ják a ma gán ve ze ték
 létesítésének költ sé ge it. A ma gán ve ze ték lé te sí té sé re és
mû köd te té sé re vo nat ko zó en ge délyt egy el já rás ban kell
 kiadni.

(2) A ma gán ve ze ték lé te sí té sé re és mû köd te té sé re vo -
nat ko zó en ge dély irán ti ké re lem hez mel lé kel ni kell a kü -
lön jog sza bály ban elõ írt do ku men tu mo kat.

(3) Amennyi ben a há ló za ti en ge dé lyes a ma gán ve ze ték
lé te sí té sé hez és mû kö dé sé hez hoz zá já rul, erre irá nyu ló
nyi lat ko za tá nak ki adá sá val egy ide jû leg kö te les a ké rel me -
zõ nek ki ad ni a ma gán ve ze ték köz cé lú há ló zat hoz való
csat la ko zá sá nak mû sza ki fel té te le it tar tal ma zó ok ira tát is.

(4) A Hi va tal a ma gán ve ze ték en ge dé lye sé vel szem ben
e tör vény ben, a vég re haj tá sá ra ki adott kü lön jog sza bá -
lyok ban, ille tõ leg az egy sze rû sí tett en ge dély ben meg ha tá -
ro zott kö te le zett sé ge i nek meg sze gé se ese tén ké re lem re
vagy hi va tal ból in dí tott el já rás so rán hi va tal ból a 96.  §-ban 
meg ha tá ro zott jog kö vet kez mé nye ket al kal maz hat ja, il let -
ve a ve ze té ket a 159.  § n) pont já ban, va la mint a kü lön jog -
sza bály ban fog lalt ren del ke zé sek meg fe le lõ al kal ma zá sá -
val köz cé lú vá nyil vá nít hat ja.

Közvetlen vezeték engedélyezése

86.  § (1) Köz vet len ve ze té ket ki zá ró lag a köz cé lú há ló -
zat ra nem csat la ko zó vé te le zõ el lá tá sa cél já ból le het lé te sí -
te ni.

(2) A Hi va tal a köz vet len ve ze ték lé te sí té se, il let ve
meg szün te té se tár gyá ban le foly ta tott el já rá sa so rán kö te -
les be sze rez ni az át vi te li rend szer irá nyí tó, és a csat la ko zás
biz to sí tá sá ra jo go sult el osz tó há ló za ti en ge dé lyes nyi lat -
ko za tát arra vo nat ko zó an, hogy a köz vet len ve ze ték rõl vé -
te le zõk, il let ve vé te lez ni szán dé ko zók köz cé lú há ló zat ról

tör té nõ el lá tá sa mi lyen pénz ügyi és mû sza ki fel té te lek
alap ján le het sé ges.

(3) A köz vet len ve ze ték lé te sí té sé re irá nyu ló en ge dély
irán ti ké re lem hez mel lé kel ni kell a kü lön jog sza bály ban
elõ írt do ku men tu mo kat.

(4) A köz vet len ve ze ték lé te sí té sé nek, il let ve meg szün -
te té sé nek szán dé kát a vil la mos ener gia-el lá tá si sza bály za -
tok ban meg ha tá ro zott mó don be kell je len te ni az át vi te li
rend szer irá nyí tó nak.

(5) A Hi va tal a köz vet len ve ze té ket az azon el lá tott vé -
te le zõ ké rel mé re, az e be kez dés c) pont ja sze rin ti eset ben
hi va tal ból ma gán ve ze ték ké, il let ve a 159.  § n) pont já ban,
va la mint a kü lön jog sza bály ban fog lalt ren del ke zé sek
meg fe le lõ al kal ma zá sá val köz cé lú vá nyil vá nít hat ja,

a) ha a köz vet len ve ze té ken ke resz tül el lá tott vé te le zõ -
vel meg kö tött meg ál la po dás meg szû nik anél kül, hogy új
meg ál la po dás jött vol na lét re, és a vé te le zõ vil la mos ener -
gia-el lá tá sa más mó don nem biz to sít ha tó,

b) ha a köz vet len ve ze ték üze mel te tõ je a Hi va tal nak a
köz vet len ve ze ték meg szün te té sét je len ti be, és a köz vet -
len ve ze té ken ke resz tül el lá tott vé te le zõ vil la mos ener -
gia-el lá tá sa más mó don nem biz to sít ha tó,

c) ha a köz vet len ve ze ték hez nem kap cso ló dó vé te le zõ
el lá tá sa más mó don nem biz to sít ha tó.

Az átviteli rendszerirányításra vonatkozó 
mûködési engedély

87.  § (1) Az át vi te li rend szer irá nyí tó rész vény tár sa sá gi
for má ban mû kö dõ gaz da sá gi tár sa ság.

(2) Az át vi te li rend szer irá nyí tás ra vo nat ko zó mû kö dé si
en ge dély hu szon öt évre szól és meg hosszab bít ha tó.

A villamosenergia-kereskedelemre vonatkozó 
mûködési engedély

88.  § (1) A vil la mos ener gia-ke res ke de lem re vo nat ko zó
mû kö dé si en ge dély tíz évre szól és meg hosszab bít ha tó.

(2) Tel jes körû, a fel hasz ná lók köz vet len el lá tá sá ra is jo -
go sí tó vil la mos ener gia-ke res ke de lem re vo nat ko zó mû kö -
dé si en ge délyt jogi sze mé lyi ség gel ren del ke zõ gaz da sá gi
tár sa ság, vagy az Eu ró pai Unió tag ál la má ban, il let ve az
Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség rõl  szóló meg ál la po dás ban ré -
szes va la mely más ál lam ban szék hellyel ren del ke zõ kül -
föl di vál lal ko zás bel föl dön be jegy zett fi ók te le pe kap hat.

(3) Kor lá to zott, a fel hasz ná lók el lá tá sá ra köz vet le nül
nem jo go sí tó vil la mos ener gia-ke res ke de lem re vo nat ko zó
mû kö dé si en ge délyt kap hat az a kül föl di gaz dál ko dó szer -
ve zet, amely meg fe lel a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro -
zott fel té te lek nek, va la mint

a) az en ge dé lye zé si el já rás ban hi telt ér dem lõ en iga zol -
ja, hogy az Eu ró pai Unió tag ál la má ban vagy az Eu ró pai
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Gaz da sá gi Tér ség rõl  szóló meg ál la po dás ban ré szes va la -
mely más ál lam ban gaz da sá gi tár sa ság ként be je gyez ték, és 
ott a jog sza bá lyok nak meg fele lõen mû kö dik;

b) a be jegy zés he lye sze rin ti or szág ban vil la mos ener -
gia-ke res ke del mi en ge déllyel ren del ke zik, vagy ilyen te -
vé keny sé get a be jegy zés he lye sze rin ti or szág ban és kül -
föl dön jog sze rû en vé gez het;

c) amennyi ben a be jegy zés he lye sze rin ti or szág ban
vil la mos ener gia-ke res ke del mi en ge déllyel ren del ke zik,
be nyújt ja a be jegy zés he lye sze rin ti or szág ban a vil la mos -
ener gia-ke res ke del mi te vé keny sé ge fe lett fel ügye le tet
gya kor ló ha tó ság nyi lat ko za tát arra vo nat ko zó an, hogy a
vil la mos ener gia-ke res ke dõ ma gyar or szá gi te vé keny sé gé -
vel kap cso la tos, ada tot iga zol, el len õr zést vé gez, vizs gá la -
tot foly tat le, és a Hi va tal ha tó sá gi ügy in té zé se so rán az
ille té kes ma gyar ha tó sá gok kal együtt mû kö dik;

d) a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén iro dát tart fenn,
amely nek el ér he tõ sé gét a Hi va tal ré szé re fo lya ma to san
biz to sít ja.

(4) A ma gán ve ze ték en ge dé lye se a ma gán ve ze ték re
csat la ko zó fel hasz ná lók el lá tá sá ra kor lá to zott, egy sze rû sí -
tett vil la mos ener gia-ke res ke del mi en ge délyt kap hat.

A szervezett villamosenergia-piac 
mûködtetésére vonatkozó engedély

89.  § (1) Az 53.  § sze rin ti kü lön tör vény ren del ke zé sé tõl 
füg get le nül, a szer ve zett vil la mos ener gia-pi ac mû köd te té -
se a je len tör vény ren del ke zé sei sze rint is en ge dély kö te les
te vé keny ség. Az en ge dé lye zés rész le tes sza bá lya it kü lön
jog sza bály tar tal maz za.

(2) A szer ve zett vil la mos ener gia-pi ac mû köd te té sé re
vo nat ko zó en ge dély 10 évre szól és meg hosszab bít ha tó.

(3) Az 53.  § (2) be kez dé se sze rin ti fi ók te lep te vé keny sé -
gé re vo nat ko zó en ge dély irán ti ké rel met a Hi va tal a 75.  §
(3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott fel té te le ken kí vül ak kor
is meg ta gad ja, ha

a) nincs ér vé nyes és ha tá lyos, a fel ügye le ti ha tó sá gok
köl csö nös el is me ré sén ala pu ló, to váb bá a fi ók te le pek fel -
ügye le té re is ki ter je dõ nem zet kö zi együtt mû kö dé si meg ál -
la po dás a Hi va tal és a ké rel me zõ szék he lye sze rin ti fel -
ügye le ti ha tó ság kö zött,

b) a ké rel me zõ nem nyi lat ko zik ar ról, hogy kor lát la nul
helyt áll a fi ók te lep cég ne ve alatt ke let ke zett kö te le zett sé -
ge kért,

c) a ké rel me zõ nem nyújt ja be a szék he lye sze rin ti fel -
ügye le ti ha tó ság fi ók te lep lé te sí tés re vo nat ko zó en ge dé -
lyét, ille tõ leg hoz zá já ru ló nyi lat ko za tát vagy tu do má sul -
vé te lét,

d) a ké rel me zõ nem tel je sí ti a szét vá lasz tás ra vo nat ko -
zó je len tör vény ben elõ írt sza bá lyo kat,

e) a ké rel me zõ szék he lye sze rin ti ál lam jog sza bá lyai
nem biz to sít ják az en ge dé lyes nek a 75.  § (3) c) pont ja sze -
rin ti mû kö dé sét,

f) a ké rel me zõ köz pon ti ügy in té zé sé nek he lye nem a
szék he lye sze rin ti or szág ban van.

Az egyetemes szolgáltatásra vonatkozó engedély

90.  § (1) Az egye te mes szol gál ta tás ra vo nat ko zó en ge -
délyt a Hi va tal az en ge dély irán ti ké re lem ben meg je lölt
szol gál ta tá si te rü let re adja ki, amennyi ben a ké re lem az
e tör vény ben, és a kü lön jog sza bá lyok ban fog lalt kö ve tel -
mé nyek nek meg fe lel. Az egye te mes szol gál ta tás ra vo nat -
ko zó en ge dé lyek ki adá sa so rán a Hi va tal biz to sít ja, hogy
az or szág egész te rü le te egye te mes szol gál ta tás sal le fe dett
le gyen.

(2) A Hi va tal egye te mes szol gál ta tás ra vo nat ko zó en ge -
délyt ki zá ró lag a 178.  § (1) be kez dés c) pont já ban és
(7) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ké rel me zõ nek, va la mint
a 88.  § (2) be kez dé se sze rin ti vil la mos ener gia-ke res ke dõ -
nek ad hat. Az egye te mes szol gál ta tó vil la mos ener gia-ke -
res ke de lem re vo nat ko zó en ge dély alap ján foly ta tott te vé -
keny sé ge az egye te mes szol gál ta tás el lá tá sát nem ve szé -
lyez tet he ti.

(3) Az egye te mes szol gál ta tás ra mû kö dé si en ge dély tíz
évre szól és meg hosszab bít ha tó.

(4) A (3) be kez dés sze rin ti elég sé ges szá mú en ge dély -
ké re lem hi á nyá ban a Hi va tal kö te lez he ti a kis ke res ke del -
mi pi a con je len tõs pi a ci erõ vel ren del ke zõ vil la mos ener -
gia-ke res ke dõ ket, hogy nyújt sa nak be ké rel met az egye te -
mes szol gál ta tás ra vo nat ko zó en ge dé lyek meg szer zé se ér -
de ké ben.

Az engedély módosítása

91.  § (1) Az en ge dély ben fog lal ta kat – a kö rül mé nyek
je len tõs meg vál to zá sa ese tén – az en ge dé lyes ké rel mé re
mó do sí ta ni le het.

(2) A Hi va tal az en ge délyt hi va tal ból mó do sít hat ja jog -
sza bály vál to zás ese tén a jog sza bállyal való össz hang meg -
te rem té se ér de ké ben.

(3) Az en ge dély mó do sí tá sa nem be fo lyá sol hat ja hát rá -
nyo san a fel hasz ná lók el lá tá sá nak biz ton sá gát, mi nõ sé gét
és árát.

(4) A Hi va tal az en ge délyt az en ge dé lyes ké rel mé re
vissza von hat ja.

Egyes cégjogi eseményekre vonatkozó közös szabályok

92.  § (1) Az en ge dé lyes vál lal ko zás nak a gaz da sá gi tár -
sa sá gok ról  szóló 2006. évi IV. tör vény (a továb biak ban:
Gt.) ren del ke zé se i nek meg fe le lõ szét vá lá sá hoz (kü lön vá -
lás hoz, ki vá lás hoz), más vál lal ko zás sal tör té nõ egye sü lé -
sé hez (be ol va dás hoz, össze ol va dás hoz), jog utód nél kü li

2007/86. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 6379



meg szû né sé hez, alap tõ ké jé nek, il let ve törzs tõ ké jé nek leg -
alább egy ne gyed résszel tör té nõ le szál lí tá sá hoz (a továb -
biak ban együt te sen: cég jo gi ese mény) a Hi va tal elõ ze tes
jó vá ha gyó ha tá ro za ta szük sé ges. A cég jegy zék be való be -
jegy zés re irá nyu ló ké rel met a cég bí ró ság hoz a Hi va tal ha -
tá ro za tá val együtt le het be nyúj ta ni. A Hi va tal nem ta gad -
hat ja meg az alap tõ ke, il let ve törzs tõ ke le szál lí tá sá hoz
való hoz zá já ru lást, ha azt az en ge dé lyes szá má ra kü lön
jog sza bály kö te le zõ vé te szi.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti egye sü lés (be ol va dás,
össze ol va dás) ese tén a Hi va tal ál tal ki adott en ge dé lyek vo -
nat ko zá sá ban a Gt. 70.  § (1) be kez dé sé ben fog lal tak nem
al kal maz ha tók.

(3) Az (1) be kez dés sze rin ti cég jo gi ese mény nem
igény li a Hi va tal (1) be kez dés sze rin ti elõ ze tes jó vá ha gyó
ha tá ro za tát a kö vet ke zõ ese tek ben:

a) kis erõ mû vi össze vont en ge dé lyes ese té ben,
b) ma gán ve ze ték lé te sí té se, mû köd te té se, vagy a mû -

köd te tés szü ne tel te té se, a ve ze ték ka pa ci tá sá nak meg vál -
toz ta tá sa ese té ben,

c) köz vet len ve ze ték en ge dé lye se ese té ben.

(4) Az át vi te li rend szer irá nyí tói, el osz tó há ló za ti, egye -
te mes szol gál ta tói, szer ve zett vil la mos ener gia-pi a ci en ge -
dé lyes ese té ben a Gt. 55.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro -
zott ural mi szer zõ dést ér vé nye sen nem le het köt ni, és ezen
en ge dé lye sek re nem al kal maz ha tó a Gt. 64. §-a.

93.  § (1) Bár mely en ge dé lyes vál lal ko zás ban tör té nõ öt -
szá za lé kos mér té ket el érõ, majd ezt köve tõen min den to -
váb bi öt szá za lé kos mér té ket (tíz, ti zen öt, húsz szá za lék
stb.) el érõ köz vet len és köz ve tett be fo lyás szer zést a szer zõ 
fél kö te les a Hi va tal nak ha la dék ta la nul be je len te ni és a Hi -
va tal kö te les a be fo lyás szer zés tu do má sul vé te lét vissza -
iga zol ni. A be fo lyás szer zés re, an nak mér té ké re, az össze -
han gol tan el já ró sze mé lyek re, és a be je len tés tar tal má ra
vo nat ko zó an a tõ ke pi ac ról  szóló 2001. évi CXX. tör vény
ren del ke zé se it kell meg fele lõen al kal maz ni. A sza va za tok
25 szá za lé kát, 50 szá za lé kát, il let ve 75 szá za lé kát meg ha -
la dó be fo lyás szer zé sé hez és az eh hez fû zõ dõ jo gok gya -
kor lá sá hoz a Hi va tal elõ ze tes hoz zá já ru ló ha tá ro za ta is
szük sé ges. A cég jegy zék be való be jegy zés re irá nyu ló ké -
rel met a cég bí ró ság hoz a Hi va tal ha tá ro za tá val együtt le -
het be nyúj ta ni.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zot tak vo nat koz nak
az e tör vény és a föld gáz el lá tás ról  szóló 2003. évi XLII.
tör vény ha tá lya alá tar to zó en ge dé lye sek kö zöt ti be fo lyás -
szer zés re is.

(3) Az (1) be kez dés sze rin ti be fo lyás szer zés nem igény -
li a Hi va tal elõ ze tes hoz zá já ru ló ha tá ro za tát a kö vet ke zõ
ese tek ben:

a) kis erõ mû vi össze vont en ge dé lyes ese té ben,
b) ma gán ve ze ték lé te sí té se, mû köd te té se, vagy a mû -

köd te tés szü ne tel te té se, a ve ze ték ka pa ci tá sá nak meg vál -
toz ta tá sa ese té ben,

c) köz vet len ve ze ték en ge dé lye se ese té ben.

94.  § (1) A Hi va tal elõ ze tes hoz zá já ru ló ha tá ro za ta
szük sé ges az en ge dé lyes mû kö dé si en ge dé lyé ben meg ha -
tá ro zott te vé keny sé gei je len tõs ré szé nek más sze mély ál ta -
li vég zé sé hez (a továb biak ban: ki szer ve zés), va la mint a
mû kö dé si en ge dé lyé ben meg ha tá ro zott alap ve tõ esz kö ze i -
nek és va gyo ni ér té kû jo ga i nak más sze mély ré szé re tör -
ténõ át ru há zá sá hoz, át en ge dé sé hez, lí zing be adá sá hoz,
 illetve egyéb mó don tar tós hasz ná lat ba adá sá hoz, meg ter -
he lé sé hez vagy biz to sí té kul való le kö té sé hez (a továb biak -
ban együtt: alap ve tõ esz kö zök kel való ren del ke zés). A ki -
szer ve zés nem ered mé nyez he ti azt, hogy az e tör vény
74.  §-a sze rint en ge dély kö te les te vé keny sé get tel jes egé -
szé ben más sze mély vég zi.

(2) Ki szer ve zett te vé keny sé gek ese tén az en ge dé lyes
úgy fe le l jog sza bály ban meg ha tá ro zott kö te le zett sé gei tel -
je sí té sé ért, mint ha az adott te vé keny sé get maga vé gez né.

(3) Nem igény li a Hi va tal (1) be kez dés sze rin ti elõ ze tes
hoz zá já ru ló ha tá ro za tát a ki szer ve zés és az alap ve tõ esz kö -
zök kel való ren del ke zés a

a) ter me lõi en ge dé lyes,
b) az egye te mes szol gál ta tói en ge dé lyes ki vé te lé vel a

vil la mos ener gia-ke res ke del mi en ge dé lyes,
c) ma gán ve ze ték lé te sí té se, mû köd te té se, vagy a mû -

köd te tés szü ne tel te té se, a ve ze ték ka pa ci tá sá nak meg vál -
toz ta tá sa,

d) köz vet len ve ze ték en ge dé lye se,
e) ter me lõi ve ze ték en ge dé lye se

ese té ben.

95.  § (1) A Hi va tal a 92–94.  §-ban meg ha tá ro zott ügy le -
tek hez tör té nõ hoz zá já ru lást meg ta gad hat ja, ille tõ leg fel -
té tel hez köt he ti, ha azok vég re haj tá sa a vil la mos ener -
gia-el lá tás biz ton sá gát vagy az en ge dély kö te les te vé keny -
ség el lá tá sát ve szé lyez te ti, ille tõ leg az át vi te li rend szer irá -
nyí tá si, az el osz tá si, az egye te mes szol gál ta tói te vé keny -
ség árá nak, vagy a szol gál ta tás mi nõ sé gé nek meg ha tá ro zá -
sá ra vo nat ko zó sza bá lyo zást, va la mint a leg ki sebb költ ség
el vé nek ér vé nye sü lé sét ve szé lyez te ti.

(2) A Hi va tal a 92–94.  § sze rin ti ügy le tek hez tör té nõ
hoz zá já ru lást meg ta gad hat ja, ha az ügy let ered mé nye kép -
pen az en ge dé lyes nem tud meg fe lel ni a 75.  § (3) be kez dé -
sé nek c) pont ja sze rin ti kö ve tel mé nyek nek.

(3) A 92.  § (1) be kez dé sé ben és a 93.  § (1) be kez dé sé ben 
meg ha tá ro zott be je len tés, il let ve jó vá ha gyás hi á nyá ban,
va la mint a 92.  § (2) be kez dé sé ben fog lal tak ese tén, il let ve
a 93.  § (1) be kez dé se sze rin ti ré sze se dés szer zés be je len té -
sé nek el mu lasz tá sa után szer zett ré sze se dé sek te kin te té -
ben a rész vé nyes, il let ve a tag a rész vény könyv be nem je -
gyez he tõ be, tag jegy zék ben nem tün tet he tõ fel és a tár sa -
ság gal szem ben – az osz ta lék ra való jo go sult sá got ki vé -
ve – jo got nem gya ko rol hat.

Az engedély megszegése

96.  § (1) A Hi va tal az en ge dé lyes je len tör vény ben, a
vég re haj tá sá ra ki adott kü lön jog sza bá lyok ban, az
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1228/2003/EK ta ná csi ren de let ben, az Eu ró pai Bi zott ság
ál tal az 1228/2003/EK ta ná csi ren de let alap ján ki adott
irány mu ta tá sok ban, a vil la mos ener gia-el lá tá si sza bály za -
tok ban, va la mint az üz let sza bály za tok ban, ille tõ leg a Hi -
va tal ál tal ki adott ha tá ro za tok ban meg ha tá ro zott kö te le -
zett sé ge i nek meg sze gé se ese tén

a) a jog kö vet kez mé nyek re való uta lás mel lett írás ban
vagy a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás ról  szóló tör vény ben
meg ha tá ro zott fel té te lek fenn ál lá sa ese tén elekt ro ni ku san
fel szó lít ja az en ge dé lyest a kö te le zett sé gei be tar tá sá ra,

b) a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott mér té kû bír sá -
got szab hat ki, a jog sér tés tár gyi sú lyá ra te kin tet tel egye di
ügyek ben is,

c) az en ge délyt mó do sít hat ja, vagy vissza von hat ja, ha
az en ge dé lyes az a) pont sze rin ti fel szó lí tás és a b) pont
sze rin ti bír ság ki sza bá sa el le né re nem szün te ti meg a jog -
sér tést, vagy nem tel je sí ti kö te le zett sé gét,

d) kö te les vissza von ni az en ge délyt, ha:
da) az en ge dé lyes a kö te le zett sé ge i nek nem ké pes ele -

get ten ni, ille tõ leg a vil la mos mû vet az el lá tás biz ton sá gát,
az élet-, egész ség-, üzem- és va gyon biz ton sá got, il let ve a
kör nye ze tet sú lyo san ve szé lyez te tõ mó don üze mel te ti,

db) az en ge dély ki adá sá nak fel té te lei már nem áll nak
fenn, és azok meg fe le lõ ha tár idõn be lül nem pó tol ha tók,

dc) a fi ók te lep ala pí tó já nak az adott te vé keny ség vég -
zé sé re vo nat ko zó en ge dé lyét a szék hely sze rin ti fel ügye le -
ti ha tó ság vissza von ta,

dd) az en ge délyt meg té vesz tés sel, va lót lan ada tok szol -
gál ta tá sá val, vagy más jog sza bály sér tõ mó don sze rez ték
meg.

(2) A Hi va tal a je len tör vény sze rint nem en ge dély kö te -
les kis erõ mû üze mel te tõ jé vel szem ben a jog sza bály ban
fog lalt kö te le zett sé gé nek meg sér té se ese tén az (1) be kez -
dés a) és b) pont já ban fog lalt jog kö vet kez mé nye ket al kal -
maz hat ja, ille tõ leg a te vé keny ség vég zõ jét azon na li ha -
tállyal el tilt hat ja a te vé keny ség foly ta tá sá tól.

(3) A Hi va tal az in teg rált vil la mos ener gia-ipa ri vál lal -
ko zás e tör vény sze rint nem en ge dély kö te les tag já val
szem ben az e tör vény ben vagy a fel ha tal ma zá sa alap ján ki -
adott kü lön jog sza bály ban fog lalt kö te le zett sé ge i nek meg -
sze gé se ese tén az (1) be kez dés a) és b) pont já ban fog lalt
jog kö vet kez mé nye ket al kal maz hat ja.

(4) A fo lya ma tos és biz ton sá gos el lá tás ér de ké ben, az
(1)–(3) be kez dé sek ben fog lalt el já rás, il let ve a fel szá mo lás 
vagy a vég el szá mo lás be fe je zé sé ig a mû kö dé si en ge dély -
ben fog lalt te vé keny sé get fo lya ma to san fenn kell tar ta ni.

Engedélyköteles tevékenység 
engedély nélküli végzése

97.  § Az e tör vény sze rint en ge dély kö te les te vé keny ség
en ge dély nél kü li vég zé se ese tén a Hi va tal a te vé keny ség
vég zõ jé vel szem ben a 96.  § (1) be kez dés a) és b) pont já ban 
fog lalt jog kö vet kez mé nye ket al kal maz hat ja, ille tõ leg a te -
vé keny ség vég zõ jét azon na li ha tállyal el tilt ja a te vé keny -
ség foly ta tá sá tól.

A bírság kiszabása

98.  § (1) A 96–97.  §-ban meg ha tá ro zott ese tek ben a bír -
ság ki sza bá sa kor a Hi va tal mér le ge li a jog sér tés kö rül mé -
nye it, kü lö nös te kin tet tel a kö vet ke zõk re:

a) a jog sér tés sú lya (a vil la mos ener gia-el lá tás ve szé -
lyez te té sé nek mér té ke, a ma gán ér de kek sé rel mé nek köre,
ki ter jedt sé ge);

b) a jog sér tõ ál la pot fenn ál lá sá nak idõ tar ta ma;
c) a jog sér tés sel oko zott va gyo ni hát rány mér té ke, il let -

ve a jog sér tés sel el ért va gyo ni elõny mér té ke;
d) a jog sér tõ pi a ci hely ze te, be fo lyá sa;
e) a jog sér tés nek vil la mos-ener gia pi a ci vi szo nyok ra

gya ko rolt ká ros ha tá sa;
f) a ma ga tar tás fel ró ha tó sá ga;
g) ko ráb bi jog sér tõ ma ga tar tás;
h) a jog sér tõ ál la pot meg szün te té sé re ho zott in téz ke dé -

se ket se gí tõ ma ga tar tás;
i) a jog sér tõ ál la pot meg szün te té se ér de ké ben tett, a Hi -

va tal el já rá sát meg elõ zõ, at tól füg get len te vé keny ség.

(2) A bír ság az ár kép zés nél költ ség nö ve lõ té nye zõ ként
nem ve he tõ figye lembe.

Engedélyes kijelölése a folyamatos ellátás
 biztosítása érdekében

99.  § (1) A Hi va tal a fo lya ma tos el lá tás biz to sí tá sa ér de -
ké ben kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott el já rás ke re té -
ben más en ge dé lyest is ki je löl het, ha az en ge dély ben fog -
lalt te vé keny sé get nem jog sza bá lyi elõ írásoknak meg fele -
lõen foly tat ják, és ez köz vet le nül ve szé lyez te ti a biz ton sá -
gos vil la mos ener gia-el lá tást, ille tõ leg köz vet le nül a vil la -
mos ener gia-rend szer je len tõs za va rát idéz he ti elõ.

(2) A Hi va tal más en ge dé lyes ki je lö lé se ese tén az en ge -
dé lyest kö te lez he ti arra, hogy a Hi va tal ál tal meg ha tá ro -
zott, a fo lya ma tos és biz ton sá gos vil la mos ener gia-el lá tás -
hoz és -ter me lés hez, át vi tel hez, el osz tás hoz, szol gál ta tás -
hoz, ke res ke de lem hez, rend szer irá nyí tás hoz szük sé ges
esz kö ze it a ki je lölt en ge dé lyes nek üze mel te tés re adja át,
és a te vé keny ség gya kor lá sá hoz szük sé ges nyil ván tar tá so -
kat, ada to kat bo csás sa ren del ke zés re.

XII. Fejezet

A TEVÉKENYSÉGEK SZÉTVÁLASZTÁSA

A vertikálisan integrált villamosenergia-ipari
vállalkozásokra vonatkozó szétválasztási szabályok

100.  § (1) Ver ti ká li san in teg rált vil la mos ener gia-ipa ri
vál lal ko zás ke re té ben vég zett át vi te li rend szer irá nyí tás
vagy el osz tás ese tén biz to sí ta ni kell az át vi te li rend szer irá -
nyí tás, el osz tás jogi sze mé lyi ség sze rin ti, szer ve ze ti és
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dön tés ho za ta li füg get len sé gét a nem át vi te li rend szer irá -
nyí tás sal, il let ve el osz tás sal kap cso la tos te vé keny sé gek -
tõl.

(2) A jogi sze mé lyi ség sze rin ti, szer ve ze ti és dön tés ho -
za ta li füg get len ség biz to sí tá sá nak kö ve tel mé nyé re te kin -
tet tel a há ló za ti en ge dé lyes tár sa sá gok ra a Gt. sza bá lyai az
e tör vény ben fog lalt el té ré sek kel al kal maz ha tó ak.

101.  § A 100.  §-ban meg fo gal ma zott füg get len ség biz -
to sí tá sá hoz leg alább a kö vet ke zõ kö ve tel mé nyek tel je sí té -
se szük sé ges:

a) A há ló za ti en ge dé lyes e tör vény sze rint en ge dély kö -
te les más vil la mos ener gia-ipa ri te vé keny sé get nem foly -
tat hat;

b) A há ló za ti en ge dé lyes gaz da sá gi tár sa ság – a szer ve -
zett vil la mos ener gia-pi a cot ki vé ve – nem sze rez het ré sze -
se dést más, e tör vény sze rint en ge dély kö te les, nem át vi te li
rend szer irá nyí tói, il let ve elosz tói en ge dé lyes te vé keny sé -
get vég zõ gaz da sá gi tár sa ság ban;

c) Az át vi te li rend szer irá nyí tá si, ille tõ leg az el osz tá si
te vé keny sé get el lá tó gaz da sá gi tár sa ság nak a Gt.
21.  §-ában meg ha tá ro zott ve ze tõ tiszt ség vi se lõ je, a Gt.
32.  §-a sze rin ti cég ve ze tõ je a Mun ka Tör vény köny vé rõl
 szóló 1992. évi XXII. tör vény 188.  §-ában meg ha tá ro zott
ve ze tõ ál lá sú mun ka vál la ló ja, fel ügye lõ bi zott sá gi tag ja,
va la mint a gaz da sá gi tár sa ság en ge dély esi te vé keny sé get
el lá tó szer ve ze ti egy sé gé nek ve ze tõi mun ka fel té te le it, ha -
tás kö re it, be szá mo lá si kö te le zett sé ge it oly mó don kell ki -
ala kí ta ni és rög zí te ni, hogy a füg get len dön tés ho za tal biz -
to sí tott le gyen;

d) A c) pont ban meg ha tá ro zott sze mély nek nem le het
tár sa sá gi ré sze se dé se a rend szer irá nyí tá si, ille tõ leg el osz tó 
há ló za ti en ge dély esi te vé keny sé get el lá tó gaz da sá gi tár sa -
sá gon kí vül e tör vény sze rint en ge dély kö te les vil la mos -
ener gia-ipa ri te vé keny sé get foly ta tó gaz da sá gi tár sa ság -
ban, an nak kap csolt vál lal ko zá sá ban, nem le het ilyen gaz -
da sá gi tár sa ság ve ze tõ tiszt ség vi se lõ je, to váb bá nem lé te -
sít het ilyen gaz da sá gi tár sa ság gal mun ka vi szonyt vagy
mun ka vég zés re irá nyu ló egyéb jog vi szonyt;

e) A c) pont ban meg ha tá ro zott ve ze tõ ál lá sú mun ka vál -
la lót és szer ve ze ti egy ség ve ze tõt az in teg rált vil la mos -
ener gia-ipa ri vál lal ko zás hoz tar to zó más gaz da sá gi tár sa -
ság hoz nem le het ki ren del ni;

f) A há ló za ti en ge dély esi te vé keny sé get el lá tó gaz da sá -
gi tár sa ság ve ze tõ ál lá sú mun ka vál la ló já nak, va la mint az
en ge dély esi te vé keny sé get el lá tó szer ve ze ti egy ség ve ze -
tõ jé nek mun ka szer zõ dé sé ben, ille tõ leg meg bí zá si szer zõ -
dé sé ben fog lalt jo go kat és kö te le zett sé ge ket, a mun ka bé rét 
és egyéb jut ta tá sa it, va la mint a mun ka vég zé sé nek fel té te -
le it – füg get len dön tés ho za ta li el já rás ke re té ben – úgy kell
meg ha tá roz ni, hogy a há ló za ti en ge dély esi te vé keny sé get
el lá tó gaz da sá gi tár sa ság mû kö dé sét be fo lyá so ló dön té sek
meg ho za ta la so rán a be fo lyás men tes ség és az egyen lõ bá -
nás mód kö ve tel mé nyé nek meg fele lõen jár jon el;

g) A há ló za ti en ge dé lyes ve ze tõ tiszt ség vi se lõ je, cég -
ve ze tõ je, fel ügye lõ bi zott sá gi tag ja és ve ze tõ mun ka vál la -

ló ja dí ja zá sát, il let ve mun ka bé rét és egyéb jut ta tá sa it nem
le het a ver ti ká li san in teg rált vál lal ko zás nem át vi te li rend -
szer irá nyí tói vagy elosz tói te vé keny sé gé nek ered mé nyes -
sé gé tõl füg gõ en meg ha tá roz ni;

h) A há ló za ti en ge dé lyes ve ze tõ tiszt ség vi se lõ je, fel -
ügye lõ bi zott sá gi tag ja és ve ze tõ ál lá sú mun ka vál la ló ja a
po zí ci ó ja, il let ve mun ka vi szo nya meg szû né sét kö ve tõ egy
éven be lül csak a Hi va tal jó vá ha gyá sá val le het más en ge -
dé lyes ve ze tõ tiszt ség vi se lõ je, fel ügye lõ bi zott sá gi tag ja
vagy ve ze tõ ál lá sú mun ka vál la ló ja, ez nem érin ti a Mun ka
Tör vény köny vé rõl  szóló 1992. évi XXII. tör vény
3.  §-ának (6) be kez dé se sze rint a mun ka vi szony meg szû -
né sét kö ve tõ kö te le zett ség fe jé ben járó el len ér té ket;

i) A je len tör vény ben fog lalt ren del ke zé sek figye -
lembe véte lével a há ló za ti en ge dé lyes be fo lyás men te sen és 
az egyen lõ bá nás mód kö ve tel mé nyé nek meg fele lõen jo go -
sult meg hoz ni az en ge dély kö te les te vé keny sé gé nek vég -
zé sé hez szük sé ges tár gyi, pénz ügyi és sze mé lyi dön té se -
ket, be le ért ve az éves üz le ti terv ke re te in be lül a napi
üzem vi tel lel, va la mint az át vi te li, il let ve el osz tó ve ze té kek 
lé te sí té sé vel, to váb bá fel újí tá sá val kap cso la tos egye di
dön té se ket is. Ez nem aka dá lyoz za a há ló za ti en ge dé lyes
anya vál la la ta szá má ra, hogy jó vá hagy ja az en ge dé lyes
éves üz le ti ter vét, és hogy ál ta lá nos kor lá to kat szab jon a
le ány vál la lat ela dó so dá sá nak mér té ké re vo nat ko zó an. Az
anya vál la lat az éves üz le ti terv vég re haj tá sa so rán a há ló -
za ti en ge dé lyes ré szé re egye di uta sí tást nem ad hat;

j) A há ló za ti en ge dé lyes az üz le ti éven be lü li pénz for -
gal má nak ön ál ló an bo nyo lí tá sá ról vagy a vál lal ko zás cso -
port ál tal mû köd te tett kö zös pénz for gal mi rend szer hez tör -
té nõ csat la ko zá sá ról be fo lyás men te sen dönt;

k) Az át vi te li rend szer irá nyí tó be fo lyás men te sen és az
egyen lõ bá nás mód kö ve tel mé nyé nek meg fele lõen jo go -
sult meg hoz ni a vil la mos ener gia-rend szer irá nyí tá sá hoz
szük sé ges in for ma ti kai és táv köz lé si esz kö zök, va la mint
az azok hoz kap cso ló dó egyéb esz kö zök üze mel te té sé re,
fenn tar tá sá ra és fej lesz té sé re vo nat ko zó dön té se ket. A tu -
laj do nos e dön té se ket érin tõ egye di uta sí tást nem ad hat;

l) A nem az át vi te li rend szer irá nyí tói, il let ve elosz tói
en ge dé lyes ál tal vég zett tá mo ga tó te vé keny sé gek (a továb -
biak ban: tá mo ga tó te vé keny sé gek) te kin te té ben is biz to sí -
ta ni kell az ön ál ló dön té si jo go sít vá nyo kat az át vi te li rend -
szer irá nyí tó, il let ve az el osz tó ve ze té se szá má ra;

m) A mû kö dé si en ge dé lyek alap ján, a Hi va tal jó vá ha -
gyá sá val ki szer ve zett te vé keny sé gek te kin te té ben is biz to -
sí ta ni kell az ön ál ló dön té si jo go sít vá nyo kat az át vi te li
rend szer irá nyí tó, il let ve el osz tó ve ze té se szá má ra;

n) A tá mo ga tó te vé keny sé gek és ki szer ve zett te vé -
keny sé gek ese tén a há ló za ti en ge dé lyes úgy fe le l jog sza -
bály ban meg ha tá ro zott kö te le zett sé gei tel je sí té sé ért, mint -
ha az adott te vé keny sé get maga vé gez né;

o) A há ló za ti en ge dé lyes füg get len dön tés ho za ta lá nak
biz to sí tá sa ér de ké ben a Gt. 55.  §-a sze rin ti ural mi szer zõ -
dést nem köt het, il let ve az át vi te li rend szer irá nyí tó val, el -
osz tó val szem ben nem al kal maz ha tó a Gt. 60. és a 64.  §-a;
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p) A há ló za ti en ge dé lyes meg fe le lé si prog ra mot dol go z 
ki, amely ben be mu tat ja azo kat az in téz ke dé se ket és fel té -
te le ket, ame lyek biz to sít ják a meg kü lön böz te tés-men tes,
füg get len mû kö dést. A prog ram meg va ló sí tá sá ról, a fel tárt 
ered mé nyek rõl – be le ért ve a hi á nyos sá go kat is – a há ló za ti 
en ge dé lyes éves meg fe le lé si je len tést ké szít.

102.  § (1) A há ló za ti en ge dé lyes tu laj do ná ban kell áll -
nia a te vé keny ség foly ta tá sá hoz szük sé ges – a mû kö dé si
en ge dély ben meg ha tá ro zott – há ló za ti, rend szer- és üzem -
irá nyí tá si, mé rés-el szá mo lá si és in for ma ti kai esz kö zök -
nek.

(2) A meg fe le lé si prog ram ra, va la mint a meg fe le lé si je -
len tés re vo nat ko zó rész le tes sza bá lyo kat a Kor mány ren -
de let ben sza bá lyoz za.

(3) Az éves meg fe le lé si je len tés tar tal má ért a há ló za ti
en ge dé lyes nek a Gt. 21.  §-ában meg ha tá ro zott ve ze tõ
tiszt ség vi se lõ je fe le l. A meg fe le lé si je len tést jó vá ha gyás ra 
be kell nyúj ta ni a Hi va tal hoz, majd a jó vá ha gyást köve -
tõen min den ki szá má ra hoz zá fér he tõ en nyil vá nos ság ra
kell hoz ni.

(4) A Hi va tal az adat vé de lem re vo nat ko zó jog sza bá lyi
elõ írásokkal össz hang ban az át vi te li rend szer irá nyí tó, il -
let ve az el osz tó ha tás kö ré be tar to zó ada tok Hi va tal ál tal
elv árt cso por to sí tá sá ról, nyil ván tar tá sá ról, ke ze lé sé rõl és
nyil vá nos ság ra ho za ta lá ról adat ke ze lé si irány el vet ad ki.

Számviteli szétválasztás

103.  § A vil la mos ener gia-ipa ri vál lal ko zá sok be szá mo -
lá si és könyv ve ze té si kö te le zett sé gé re, a be szá mo ló össze -
ál lí tá sá ra, a köny vek ve ze té sé re, va la mint a nyil vá nos ság -
ra ho za tal ra és köz zé té tel re a szám vi tel rõl  szóló 2000. évi
C. tör vény (a továb biak ban: Szt.) ren del ke zé se it az e tör -
vény sze rin ti el té ré sek kel kell al kal maz ni.

104.  § (1) Az in teg rált vil la mos ener gia-ipa ri vál lal ko zás 
és a több en ge déllyel ren del ke zõ vál lal ko zás kö te les olyan
szám vi te li szét vá lasz tá si sza bá lyo kat ki dol goz ni, és az
egyes te vé keny sé ge i re olyan el kü lö nült nyil ván tar tást ve -
zet ni, amely biz to sít ja az egyes te vé keny sé gek át lát ha tó sá -
gát és a diszk ri mi ná ció-men tes sé get, ki zár ja a ke reszt fi -
nan szí ro zást és a ver seny tor zí tást.

(2) A ho ri zon tá li san in teg rált vil la mos ener gia-ipa ri vál -
lal ko zás szám vi te li éves be szá mo ló ja ki egé szí tõ mel lék le -
té ben kö te les az en ge dé lyes te vé keny sé get oly mó don be -
mu tat ni, mint ha azt ön ál ló vál lal ko zás ke re té ben vé gez ték
vol na. Az en ge dé lyes te vé keny ség el kü lö nült be mu ta tá sa
leg alább ön ál ló mér le get és ered mény ki mu ta tást je len t.

(3) A több en ge déllyel ren del ke zõ vil la mos ener gia-ipa -
ri vál lal ko zás szám vi te li éves be szá mo ló ja ki egé szí tõ mel -
lék le té ben kö te les az egyes en ge dé lyes te vé keny sé ge ket
oly mó don be mu tat ni, mint ha azo kat ön ál ló vál lal ko zá sok
ke re té ben vé gez ték vol na. Az en ge dé lyes te vé keny sé gek
el kü lö nült be mu ta tá sa leg alább az esz kö zök, kö te le zett sé -
gek, idõ be li el ha tá ro lá sok szét vá lasz tott be mu ta tá sát és
ön ál ló ered mény ki mu ta tást je len t.

(4) Amennyi ben a ver ti ká li san in teg rált vil la mos ener -
gia-ipa ri vál lal ko zás az Szt. sze rin ti össze vont (kon szo li -
dált) szám vi te li éves be szá mo ló ké szí té sé re kö te le zett, az
össze vont (kon szo li dált) szám vi te li éves be szá mo ló ja ki -
egé szí tõ mel lék le té ben kö te les az egyes en ge dé lyes te vé -
keny sé ge ket ön ál ló an is be mu tat ni. Az en ge dé lyes te vé -
keny sé gek el kü lö nült be mu ta tá sa hal mo zott ön ál ló mér le -
get és hal mo zott ered mény ki mu ta tást je len t.

(5) A vil la mos ener gia-ipa ri vál lal ko zá sok kö te le sek
biz to sí ta ni a Hi va tal szá má ra, hogy a Hi va tal mun ka tár sai
az en ge dé lyes tár sa ság pénz ügyi-szám vi te li ki mu ta tá sa it,
és az ah hoz kap cso ló dó bi zony la to kat és in for má ci ó kat
meg is mer hes sék, azok ba be te kint hes se nek. A Hi va tal nak
in do kol nia kell, hogy az adott in for má ci ó ra mely fel ada ta
el lá tá sá hoz van szük ség.

(6) A szám vi te li szét vá lasz tás ra vo nat ko zó fõ kö ve tel -
mé nye ket és alap el ve ket a Kor mány ren de let ben sza bá -
lyoz za.

105.  § (1) Az in teg rált, va la mint a több en ge déllyel ren -
del ke zõ vil la mos ener gia-ipa ri vál lal ko zás könyv vizs gá ló -
ja az éves be szá mo ló hoz, il let ve az össze vont (kon szo li -
dált) éves be szá mo ló hoz ki adott füg get len könyv vizs gá lói
je len tés ben kö te les iga zol ni, hogy a vál lal ko zás ál tal ki -
dol go zott és al kal ma zott szám vi te li szét vá lasz tá si sza bá -
lyok, va la mint az egyes te vé keny sé gek kö zöt ti tranzak -
ciók ára zá sa biz to sít ják a vál lal ko zás üz let ágai kö zöt ti ke -
reszt fi nan szí ro zás-men tes sé get.

(2) Min den en ge dé lyes vil la mos ener gia-ipa ri vál lal ko -
zás – a kis erõ mû vi össze vont en ge dé lyes ki vé te lé vel – kö -
te les az au di tált szám vi te li éves be szá mo ló ját a tárgy év re
ké szí tett üz le ti je len tés sel, és a könyv vizs gá lói je len tés sel
együtt a Hi va tal nak az Szt. sze rin ti le tét be he lye zés sel
egy ide jû leg meg kül de ni.

(3) A több en ge déllyel ren del ke zõ vil la mos ener gia-ipa -
ri vál lal ko zás ese tén a te vé keny sé gi be szá mo ló kat is tar tal -
ma zó szám vi te li éves be szá mo lót csak egy pél dány ban
kell a Hi va tal nak be nyúj ta ni. A vil la mos ener gia-ipa ri vál -
lal ko zás eb ben az eset ben kö te les nyi lat koz ni, hogy mely
en ge dé lyek re vo nat ko zó an nyúj tot ta be a szám vi te li éves
be szá mo lót.

(4) A ver ti ká li san in teg rált vil la mos ener gia-ipa ri vál lal -
ko zás tár sa ság cso port szin tû (kon szo li dált) szám vi te li be -
szá mo ló ját a vál lal ko zás kon szo li dá ci ó ra kö te le zett en ge -
dé lyes tag ja kül di meg a Hi va tal nak.
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XIII. Fejezet

A VILLAMOSENERGIA-PIACI VERSENY
ELÕSEGÍTÉSE

106.  § (1) A ha té kony ver seny ki ala ku lá sá nak elõ se gí té -
se, az egye te mes szol gál ta tók és a vil la mos ener gia-ke res -
ke dõk for rá sok hoz való hoz zá fé ré sé ben az esély egyen lõ -
ség biz to sí tá sa, va la mint az egye te mes szol gál ta tás ra
 alkalmazandó ár kép zés mél tá nyos sá gá ra és össze ha son lít -
ha tó sá gá ra vo nat ko zó kö ve tel mé nyek ér vé nye sü lé sé nek
elõ se gí té se ér de ké ben a ter me lõi en ge dé lyes és a ter me lõi
en ge dé lyes sel e tör vény ha tály ba lé pé sét meg elõ zõ en kö -
tött hosszú távú ka pa ci tás le kö té si meg ál la po dás sal ren -
del ke zõ vil la mos ener gia-ke res ke dõ a ren del ke zé sé re álló
for rá sok más tí pu sú ér té ke sí té se elõtt – a (4) be kez dés ben
fog lal tak kal össz hang ban – pá lyá za tot hir det az egye te mes 
szol gál ta tók és a vil la mos ener gia-ke res ke dõk ré szé re.
A pá lyá za tot éven te leg ké sõbb ok tó ber 31-ig a kö vet ke zõ
nap tá ri évre mint tel je sí té si idõ szak ra kell meg hir det ni, az
egye te mes szol gál ta tók és a vil la mos ener gia-ke res ke dõk
ál tal a ren del ke zés re álló for rás ból be sze rez ni kí vánt
mennyi ség re vo nat ko zó an.

(2) A be ér ke zett vé te li aján la tok alap ján a ter me lõi en -
ge dé lyes vagy a ka pa ci tás le kö té si meg ál la po dás sal ren -
del ke zõ vil la mos ener gia-ke res ke dõ a pá lyá za ti ki írás ban
rög zí tett, meg kü lön böz te tés-men tes, át lát ha tó fel té te lek
alap ján kö te les két ol da lú tár gya lá so kat foly tat ni a vé te li
aján lat te võk kel, azok igé nyé nek leg jobb ki elé gí té sé re.

(3) Az (1)–(2) be kez dé sek ren del ke zé sei nem al kal ma -
zan dók az át vé te li kö te le zett ség alá esõ vil la mos ener gia
ér té ke sí té sé re.

(4) Az (1) be kez dés sze rin ti pá lyá za tot a rend szer irá nyí -
tó ál tal a rend szer szin tû szol gál ta tá sok biz to sí tá sá hoz, a
há ló za ti vesz te ség pót lá sá hoz, va la mint az át vé te li kö te le -
zett ség alá esõ vil la mos ener gia mér leg kö ré nek ki egyen lí -
té sé hez szük sé ges vil la mos ener gia-tel je sít mény és ka pa ci -
tás be szer zé sé re ki írt pá lyá zat aján lat té te li ha tár ide jé nek
le zá rul tát köve tõen le het meg hir det ni.

107.  § (1) A Hi va tal a ha tá sos pi a ci ver seny elõ se gí té se,
a pi a ci erõ fö lénnyel való vissza élés egyes for má i nak meg -
elõ zé se, va la mint a fel hasz ná lók ér de ke i nek a vé del me
cél já ból pi ac elem zést vé gez

1. vil la mos ener gia nagy ke res ke de lem pi a ca in,
2. vil la mos ener gia kis ke res ke de lem pi a ca in,
3. rend szer szin tû szol gál ta tá sok ér de ké ben be szer -

zett tel je sít mény és ener gia pi a ca in.

(2) Amennyi ben a pi ac elem zés alap ján az azo no sí tott
va la mely pi a con a ver seny nem kel lõ en ha té kony, a Hi va -
tal je len tõs pi a ci erõ vel ren del ke zõ en ge dé lyes ként azo no -
sít hat ja azt az en ge dé lyest, ame lyik pi a ci erõ fö lény ben,
azaz olyan pi a ci hely zet ben van, amely le he tõ vé te szi,
hogy te vé keny sé gét a ver seny tár sa i tól, a te vé keny sé ge
vég zé sé vel össze füg gõ szer zõ dé sek ben ré szes más en ge -

dé lye sek tõl és vál lal ko zá sok tól, va la mint vég sõ so ron a
fel hasz ná lók tól nagy mér ték ben füg get le nül foly tas sa. A
Hi va tal az el já rá sa alap ján meg ho zott ha tá ro za tát hon lap -
ján köz zé te szi.

(3) A je len tõs pi a ci erõ meg ál la pí tá sa so rán a Hi va tal
figye lembe ve szi:

a) az en ge dé lyes nek az adott piac föld raj zi te rü le tén, il -
let ve a kap cso ló dó pi a co kon való je len lé tét, amennyi ben
az adott érin tett piac és a kap cso ló dó piac kö zöt ti kap cso -
lat ból ere dõ en az en ge dé lyes az egyik pi a con fenn ál ló gaz -
da sá gi ere jét át vi he ti a má sik pi ac ra, és ez zel gaz da sá gi
ere jét erõ sít he ti,

b) az en ge dé lyes mé re tét és pi a ci ré sze se dé sét az adott
pi a con,

c) az en ge dé lyes és az ál ta la a tisz tes ség te len pi a ci ma -
ga tar tás és a ver seny kor lá to zás ti lal má ról  szóló 1996. évi
LVII. tör vény sze rint irá nyí tott vál la la tok, vagy az õt irá -
nyí tó vál la lat, ille tõ leg az en ge dé lyest irá nyí tó vál la lat ál -
tal irá nyí tott vál la la tok te vé keny sé gi kö rét, a ver ti ká lis in -
teg rá ci ót és az azo no sí tott pi a cok kap cso ló dá si sa já tos sá -
ga it, a ter mék di ver zi fi ká ci ót, va la mint a cso mag ban ér té -
ke sít he tõ ter mé kek, szol gál ta tá sok kö rét,

d) a pi ac ra lé pé si kor lá to kat és a nö ve ke dé si és ter jesz -
ke dé si kor lá to kat,

e) a ki egyen lí tõ vá sár ló erõ hi á nyát vagy ala csony szint -
jét,

f) a le het sé ges ver seny hi á nyát,

g) a mé ret- és te vé keny ség-gaz da sá gos sá got.

(4) A pi a cok te rü le ti meg ha tá ro zá sá ra, va la mint a pi a ci
ver seny ha té kony sá gá nak elem zé sé re, a nem kel lõ en ha té -
kony pi a co kon a je len tõs pi a ci erõ vel ren del ke zõ en ge dé -
lye sek azo no sí tá sá ra és a 110–111.  §-ok sze rin ti kö te le -
zett sé gek tar tal má ra, al kal ma zá si fel té te le i re vo nat ko zó
to váb bi elõ írásokat kü lön jog sza bály tar tal maz za.

(5) E fe je zet al kal ma zá sá ban:

a) vil la mos ener gia nagy ke res ke de lem az olyan ke res -
ke de lem, amely nek so rán vil la mos ener gi át nem köz vet le -
nül a fel hasz ná ló nak ér té ke sí te nek,

b) vil la mos ener gia kis ke res ke de lem, amely nek so rán
vil la mos ener gi át köz vet le nül a fel hasz ná ló nak ér té ke sí te -
nek,

c) rend szer szin tû szol gál ta tá sok ér de ké ben be szer zett
tel je sít mény és ener gia pi a ca az olyan ke res ke de lem,
amely nek so rán vil la mos ener gi át köz vet le nül az át vi te li
rend szer irá nyí tó nak ér té ke sí te nek.

108.  § A Hi va tal az azo no sí tott je len tõs pi a ci erõ vel ren -
del ke zõ en ge dé lye sek re a 110–111.  §-ok és a kü lön jog -
sza bály ren del ke zé sei sze rint meg ha tá ro zott kö te le zett sé -
gek kö zül az adott pi a con a kel lõ en ha té kony ver seny ki -
ala ku lá sá nak elõ se gí té sé hez iga zo dó, in do kolt és ará nyos
mér té kû kö te le zett sé get vagy kö te le zett sé ge ket ír hat elõ.
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109.  § (1) A Hi va tal a pi ac elem zést az érin tett pi a co kon
szük ség sze rint, de leg alább az elõ zõ pi ac elem zé si el já rás
be fe je zé sét kö ve tõ há rom éven be lül is mé tel ten el vég zi.

(2) Amennyi ben va la mely érin tett pi a con fenn ál ló ver -
seny meg íté lé se szem pont já ból je len tõs kö rül mény jut tu -
do má sá ra, a Hi va tal a pi ac elem zést ha la dék ta la nul le foly -
tat ja.

(3) A pi ac elem zés le foly ta tá sát az adott érin tett pi a con
en ge déllyel ren del ke zõ pi a ci sze rep lõ is ké rel mez he ti,
amennyi ben az adott pi a con a ver seny kö rül mé nyei a leg -
utol só pi ac elem zés óta lé nye ge sen és alap ve tõ en meg vál -
toz tak, va la mint a Hi va tal leg utol só vo nat ko zó ha tá ro za tá -
nak meg ho za ta la óta leg alább egy év el telt.

(4) A (3) be kez dés ben fog lalt ké re lem el bí rá lá sa kor a
Hi va tal ér té ke li a pi ac elem zés le foly ta tá sá nak szük sé ges -
sé gét, va la mint erre vo nat ko zó an ál lás fog la lást kér a Gaz -
da sá gi Ver seny hi va tal tól. A pi ac elem zés le foly ta tá sát el -
uta sí tó ha tá ro za tot rész le te sen in do kol ni kell.

110.  § (1) A Hi va tal a 107.  § (1) be kez dés sze rin ti pi a co -
kon a je len tõs pi a ci erõ vel ren del ke zõ en ge dé lyes szá má ra
a ha té kony és a fenn tart ha tó ver seny elõ moz dí tá sa, va la -
mint a fel hasz ná lói ér de kek vé del me ér vé nye sí té sé hez
szük sé ges mér ték ben

a) át lát ha tó mû kö dést biz to sí tó kö te le zett sé ge ket ír hat
elõ, amely meg ha tá ro zott in for má ci ók, így kü lö nö sen
szám vi te li és mû sza ki in for má ci ók, ér té ke sí té si szer zõ dé -
sek meg ha tá ro zott ada tai, a szol gál ta tás nyúj tá sá nak és
igény be vé te lé nek fel té te lei, va la mint az árak nyil vá nos -
ság ra ho za ta lá ra vo nat ko zik,

b) amennyi ben az en ge dé lyes azo nos jel le gû ügy le tek
te kin te té ben a szer zõ dé ses fe le ket meg kü lön böz te ti, az
egyen lõ el bá nás biz to sí tá sá ra vo nat ko zó kö te le zett sé ge ket 
ír hat elõ, kü lö nö sen a szer zõ dé sek lé nye ges tar tal mi ele -
mei kö ré ben al kal ma zott in do ko lat lan meg kü lön böz te tés
meg szün te té sét, ide ért ve olyan árak, fi ze té si ha tár idõk,
meg kü lön böz te tõ el adá si vagy vé te li fel té te lek vagy mód -
sze rek al kal ma zá sát, ame lyek egyes üz let fe lek nek hát -
rányt okoz nak a ver seny ben, va la mint a szer zõ dés kö tés
olyan kö te le zett sé gek vál la lá sá tól tör té nõ füg gõ vé té te lét,
ame lyek ter mé sze tük nél fog va, il let ve a szo ká sos szer zõ -
dé si gya kor lat ra fi gye lem mel nem tar toz nak a szer zõ dés
tár gyá hoz,

c) amennyi ben a ha té kony ver seny hi á nya azt ered mé -
nyez he ti, hogy az érin tett en ge dé lyes in do ko lat la nul ma -
gas vagy ala csony dí ja kat al kal maz hat, ár kor lá tok vagy
költ ség ala pú ár kép zés al kal ma zá sá ra vo nat ko zó kö te le -
zett sé get ír hat elõ, mely nek so rán költ ség szá mí tá si és díj -
kép zé si mód szer al kal ma zá sát, il let ve a dí jak el len õriz he -
tõ sé gé nek fel té te le it is meg ha tá roz hat ja. A költ ség ala pú
ár kép zés al kal ma zá sá ra vo nat ko zó kö te le zett sé gek kez de -
mé nye zé sé nél és meg ha tá ro zá sá nál figye lembe kell ven ni
az en ge dély esi te vé keny ség vég zé sé vel össze füg gés ben
fel me rült költ sé ge ket, be fek te té se ket, és biz to sí ta ni kell
ezek mél tá nyos – az üz le ti koc ká za tot figye lembe

vevõ – meg té rü lé sét. A 111.  § (5) be kez dé se sze rin ti aján -
lat té te li kö te le zett ség ki vé te lé vel költ ség ala pú ár kép zés
al kal ma zá sá ra vo nat ko zó kö te le zett sé get a Hi va tal ter me -
lõi en ge dé lyes nek nem ír hat elõ.

(2) Az (1) be kez dés c) pont ja sze rin ti kö te le zett ség ese -
tén a kö te le zett en ge dé lyes a Hi va tal ha tár idõ ki tû zé sé vel
tett fel hí vá sá ra kö te les tá jé koz ta tást adni az (1) be kez dés
c) pont já ban meg ha tá ro zott kö te le zett sé ge i nek tel je sí té sé -
re vo nat ko zó ada tok ról. Ha az en ge dé lyes az adat szol gál -
ta tá si kö te le zett sé gé nek ha tár idõ ben nem tesz ele get, vagy
va lót lan ada tot kö zöl, el já rá si bír ság ki sza bá sá nak van he -
lye.

111.  § (1) A 107.  § (1) be kez dés 1. pont ja sze rin ti pi a con 
je len tõs pi a ci erõ vel ren del ke zõ en ge dé lyes szá má ra a Hi -
va tal át lát ha tó ér té ke sí té si kö te le zett sé get ír hat elõ. Az át -
lát ha tó ér té ke sí tés tár gyát ké pe zõ ka pa ci tás mennyi sé gét
és for rás össze té te lét a Hi va tal hagy ja jóvá.

(2) A Hi va tal a 107.  § (1) be kez dés 2. pont ja sze rin ti pi a -
con je len tõs pi a ci erõ vel ren del ke zõ en ge dé lyes nek elõ ír ja 
az át lát ha tó ság biz to sí tá sa ér de ké ben a ha tá ro za tá ban fog -
lal tak nak meg fe le lõ bon tá sú és rész le te zett sé gû – így kü lö -
nö sen a szol gál ta tá si árat, a fi ze té si for má kat, va la mint a
szol gál ta tó-vál tás hoz kap cso ló dó ügy in té zé si kö te le zett -
sé ge ket tar tal ma zó – min ta aján lat ké szí té sét. A min ta aján -
lat ké szí té sé re kö te les en ge dé lyes a jog sza bály ban meg ha -
tá ro zott, il let ve a pi ac elem zést köve tõen a Hi va tal ál tal
meg ha tá ro zott fel té te lek kel köz zé tett min ta aján la tá hoz
an nak ha tá lya alatt köt ve van, at tól a má sik szer zõ dõ fél
be le egye zé sé vel sem tér het el.

(3) A Hi va tal a 107.  § (1) be kez dés 2. pont ja sze rin ti pi a -
con je len tõs pi a ci erõ vel ren del ke zõ en ge dé lyes szá má ra a
110.  § (1) be kez dés c) pont já nak meg fele lõen elõ írt kö te le -
zett ség cél já nak el éré se ér de ké ben meg tilt hat ja

a) az en ge dé lyes nek az Szt. tör vény sze rin ti kap csolt
vál lal ko zá sa ver seny hely ze té nek ja ví tá sa ér de ké ben a
kap csolt vál lal ko zás ver seny tár sa i val szem ben in do ko lat -
la nul ma gas árak al kal ma zá sát,

b) a ver seny tár sak pi ac ra lé pé sét vagy a ver senyt aka -
dá lyo zó, nem a ver seny tár sa ké hoz vi szo nyí tott na gyobb
ha té kony sá gon ala pu ló, in do ko lat la nul ala csony árak al -
kal ma zá sát,

c) az egyes fel hasz ná lók in do ko lat lan meg kü lön böz te -
té sét, vagy

d) az in do ko lat lan áru kap cso lás al kal ma zá sát.

(4) A 107.  § (1) be kez dés 1. és 2. pont ja sze rin ti pi a con
je len tõs pi a ci erõ vel ren del ke zõ en ge dé lyes nek, amennyi -
ben az en ge dé lyes ver ti ká li san in teg rált vil la mos ener -
gia-ipa ri vál lal ko zás tag ja, a 101.  § sze rin ti szét vá lasz tá si
kö te le zett sé ge ken túl a Hi va tal elõ ír hat ja az in teg rált vil la -
mos ener gia-ipa ri vál lal ko zás olyan bel sõ át szer ve zé sét,
hogy az en ge dé lyes nek ne le gyen ré sze se dé se át vi te li
rend szer irá nyí tó ban, il let ve el osz tó ban.
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(5) A Hi va tal a 107.  § (1) be kez dés 3. pont ja sze rin ti pi a -
con je len tõs pi a ci erõ vel ren del ke zõ en ge dé lyes nek az át -
vi te li rend szer irá nyí tó ezi rá nyú fel hí vá sa ese té re vo nat ko -
zó költ ség ala pú ár kép zés mel let ti aján lat té te li kö te le zett -
sé get ír elõ.

112.  § A 107.  § sze rin ti pi ac elem zés el vég zé sé vel kap -
cso lat ban a je len tõs pi a ci erõ vel ren del ke zõ en ge dé lye sek
azo no sí tá sá val és a rá juk vo nat ko zó kö te le zett sé gek elõ -
írásával kap cso la tos el já rá sok so rán a Hi va tal a ver seny ha -
tó ság gal együtt mû kö dik, szak mai ál lás pont ját figye lembe
ve szi, amennyi ben at tól el tér, an nak in do ka it a ha tá ro zat
in do ko lá sá ban meg je lö li.

113.  § (1) Aki nek jo gát vagy jo gos ér de két a Hi va tal ál -
tal az e fe je zet sze rin ti ügy ben ho zott ha tá ro zat érin ti, ke re -
set tel kér he ti a bí ró ság tól an nak fe lül vizs gá la tát.

(2) A ke re set le vél be nyúj tá sá nak a ha tá ro zat vég re haj tá -
sá ra nincs ha lasz tó ha tá lya. A vég re haj tás fel füg gesz té sé -
rõl a bí ró ság ké re lem re, il let ve hi va tal ból vég zés sel ha tá -
roz.

(3) A Hi va tal az ügy ér de mé ben ho zott ha tá ro za tát ak -
kor is köz zé te he ti, ha a ha tá ro zat bí ró sá gi fe lül vizs gá la tát
kér ték, de ezt a kö rül ményt a köz le mény nek tar tal maz nia
kell.

(4) A bí ró ság nak a Hi va tal ha tá ro za tá nak fe lül vizs gá la -
ta irán ti ke re set alap ján in dult el já rá sá ra a Pol gá ri per rend -
tar tás ról  szóló 1952. évi III. tör vény (a továb biak ban: Pp.)
XX. fe je ze tét az e tör vény sze rin ti el té ré sek kel kell al kal -
maz ni.

114.  § (1) A ke re set le ve let a ha tá ro zat kéz be sí té sé tõl
szá mí tott 15 na pon be lül kell be nyúj ta ni a Hi va tal hoz. A
ke re set le vél ben nyi lat koz ni kell ar ról is, hogy a fel pe res
ké ri-e tár gya lás tar tá sát.

(2) A Hi va tal a ke re set le ve let – az ügy ira ta i val és a Pp.
330.  §-ának (2) be kez dé se sze rin ti nyi lat ko za tá val
együtt – a ke re set le vél be ér ke zé sé tõl szá mí tott 5 na pon be -
lül to váb bít ja a bí ró ság nak. A Hi va tal nak a nyi lat ko zat ban
kö zöl nie kell, ké ri-e tár gya lás tar tá sát.

(3) A bí ró ság a ke re set le vél kéz be sí té sé vel egy ide jû leg
a) írás ban köz li a Hi va tal nyi lat ko za tát a fel pe res sel;
b) ha tár idõ tû zé sé vel fel hív ja nyi lat ko zat té tel re és tá jé -

koz tat ja a be avat ko zás le he tõ sé gé rõl a jog or vos la ti el já rás -
ban sze re pelt azon ér de kel te ket, akik re néz ve a Hi va tal ha -
tá ro za ta ren del ke zést tar tal maz.

XIV. Fejezet

VILLAMOSENERGIA-IPARI ÉPÍTÉSÜGYI HATÓSÁGI
ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSOK

115.  § E tör vény al kal ma zá sá ban épí tés ügyi ha tó sá gi
en ge dé lye zé si el já rá sok faj tái:

a) épí té si en ge dé lye zé si el já rás,

b) üze mel te té si en ge dé lye zé si el já rás,

c) hasz ná lat ba vé te li en ge dé lye zé si el já rás,

d) fenn ma ra dá si en ge dé lye zé si el já rás,

e) meg szün te té si el já rás.

116.  § (1) A vil la mos mû, ter me lõi ve ze ték, ma gán ve ze -
ték és a köz vet len ve ze ték épí té sé hez, üze mel te té sé hez,
hasz ná lat ba vé te lé hez, fenn ma ra dá sá hoz és meg szün te té -
sé hez az épí tés ügyi ha tó ság (e fe je zet ben a továb biak ban:
Ha tó ság) e tör vény ben elõ írt en ge dé lye szük sé ges.

(2) A 115.  §-ban meg ha tá ro zott en ge dé lye zé si el já rá -
sok nál a Ha tó ság kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott ese -
tek ben egy sze rû sí tett en ge dé lye zé si el já rást foly tat hat le.

(3) Nem kell a Ha tó ság 115.  §-ban meg ha tá ro zott en ge -
dé lyét kér ni

a) 0,5 kW-nál nem na gyobb név le ges tel je sí tõ ké pes sé -
gû kis erõ mû épí té sé hez, ha az nem csat la ko zik vil la mos -
mû höz,

b) a ma gán ve ze ték re, ha a tel jes ma gán ve ze ték egy
épü le ten be lül he lyez ke dik el,

c) a csat la ko zó be ren de zés re.

117.  § (1) A 115.  §-ban meg ha tá ro zott en ge dé lye zé si el -
já rá sok nál a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás
ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 2004. évi CXL. tör vény
(a továb biak ban: Ket.) ren del ke zé se it kell al kal maz ni az
e §-ban fog lalt el té ré sek kel.

(2) A Ha tó ság el já rá sa so rán az ügy in té zés ha tár ide je
60 nap.

(3) Az épí tés ügyi ha tó sá gi en ge dé lye zé si el já rá sok ban a 
vil la mos mû, ter me lõi ve ze ték, ma gán ve ze ték, a köz vet len
ve ze ték, va la mint ezek kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro -
zott biz ton sá gi öve ze té vel érin tett in gat la nok tu laj do no sai
mi nõ sül nek ügy fél nek.

(4) A szak ha tó ság hoz be nyúj tott ké re lem tar tal ma azo -
nos sá gá nak a szak ha tó ság ál tal tör té nõ meg ál la pít ta tá sa
so rán a ké re lem tar tal mát azo nos nak kell te kin te ni,
amennyi ben az en ge dé lye zé si el já rás meg in dí tá sa
elõtt – az elõ ké szí tõ el já rás so rán – a ké rel me zõ ál tal be -
szer zett hat hó nap nál nem ré geb bi a szak ha tó sá gi ál lás fog -
la lás, és a szak ha tó ság ál tal vé le mé nye zett mû sza ki terv -
do ku men tá ció egy pél dá nya ere de ti kel te zés sel, alá írás sal
és bé lyeg zõ le nyo mat tal el lát va ke rül be nyúj tás ra az en ge -
dé lye zé si el já rás meg in dí tá sa kor a Ha tó ság hoz.

(5) A vil la mos mû, ter me lõi ve ze ték, ma gán ve ze ték és a
köz vet len ve ze ték épí té sé re, üze mel te té sé re, hasz ná lat ba -
vé te lé re, fenn ma ra dá sá ra és meg szün te té sé re vo nat ko zó
ha tó sá gi ha tá ro zat ban fog lalt jo go sult sá got vagy kö te le -
zett sé get – in do kolt eset ben – a ha tá ro zat köz lé sé tõl szá -
mí tott két éven be lül ké re lem re vagy hi va tal ból mó do sí ta -
ni le het.
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118.  § A vil la mos mû, a ter me lõi ve ze ték, ma gán ve ze ték 
és a köz vet len ve ze ték a mi nisz ter – a köz le ke dé sért fe le -
lõs mi nisz ter rel, a víz gaz dál ko dá sért fe le lõs mi nisz ter rel,
va la mint a te rü let fej lesz té sért és te rü let ren de zé sért fe le lõs
mi nisz ter rel együt te sen ki adott – ren de le té ben meg ha tá ro -
zott mó don nyom vo na las lé te sít ményt, fo lyót, víz fo lyást,
ta vat, csa tor nát és épít ményt meg kö ze lít het, il let ve ke resz -
tez het.

119.  § Az épí tés ügyi ha tó sá gi en ge dé lye zé si el já rá sok
rész le tes sza bá lya it kü lön jog sza bály tar tal maz za.

ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSOK
 SAJÁT INGATLANON

120.  § Vil la mos mû vet, ter me lõi ve ze té ket, ma gán ve ze -
té ket és köz vet len ve ze té ket sa ját in gat la non épí te ni a Ha -
tó ság épí té si en ge dé lye alap ján sza bad.

ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSOK 
IDEGEN INGATLANON

Közcélú hálózat építése idegen ingatlanon

121.  § (1) A há ló za ti en ge dé lyes köz cé lú há ló zat ide gen
in gat la non tör té nõ épí té se cél já ból

a) elõ mun ká la ti jo got,
b) ve ze ték jo got,
c) hasz ná la ti jo got,
d) ki sa já tí tást

kér het.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott jo gok gya kor lá sa 
so rán

a) a je lek el he lye zé sé vel, mé ré sek kel, vizs gá la tok kal,
b) a lé te sít mé nyek el he lye zé sé vel, vagy azok meg kö ze -

lí té sé vel, azo kon való mun ka vég zés sel,
c) az in gat lan hasz ná la tá nak aka dá lyo zá sá val vagy kor -

lá to zá sá val oko zott kárt az en ge dé lyes az in gat lan tu laj do -
no sá nak vagy hasz ná ló já nak (a továb biak ban együtt: tu laj -
do nos) kö te les meg té rí te ni.

Elõmunkálati jog

122.  § (1) A köz cé lú há ló zat lé te sí té sé vel kap cso lat ban
a há ló za ti en ge dé lyes elõ mun ká la ti jog en ge dé lye zé sét
kér he ti.

(2) Az elõ mun ká la ti jog alap ján az in gat lan tu laj do no sa
kö te les tûr ni, hogy in gat la nán a szük sé ges je le ket el he -
lyez zék, a mé ré se ket és a ta laj vizs gá la tot el vé gez zék. A
mun ká la tok meg kez dé se elõtt az in gat lan tu laj do no sát ér -
te sí te ni kell.

Vezetékjog

123.  § A köz cé lú há ló zat ide gen in gat la non tör té nõ el -
he lye zé sé re a há ló za ti en ge dé lyes ja vá ra a Ha tó ság ve ze -
ték jo got en ge dé lyez het, ha az a köz cé lú há ló zat szük sé ges
fej lesz té se ér de ké ben in do kolt, és az in gat lan hasz ná la tát
lé nye ge sen nem aka dá lyoz za.

124.  § A há ló za ti en ge dé lyes a ve ze ték jog alap ján az
ide gen in gat la non

a) föld alat ti és fe let ti ve ze té ket, va la mint táv köz lé si
össze köt te tést he lyez het el,

b) tar tó szer ke ze tet és azon el he lye zett át ala kí tó- és
kap cso ló be ren de zést épít het,

c) nem tar tó szer ke ze ten el he lye zett, kü lön jog sza bály -
ban meg ha tá ro zott át ala kí tó- és kap cso ló be ren de zést épít -
het,

d) a köz cé lú há ló zat men tén lévõ, a biz ton sá gi öve ze tet
sér tõ nö vény ze tet el tá vo lít hat ja.

125.  § (1) A Ha tó ság a jog erõs ha tá ro zat tal meg ke re si az 
in gat lan ügyi ha tó sá got a ve ze ték jog in gat lan-nyil ván tar -
tás ba tör té nõ be jegy zé se iránt. Amennyi ben a ve ze ték jog
nem az egész föld rész le tet érin ti, ak kor a ha tá ro zat hoz
mel lé kel ni kell az in gat lan érin tett ré szét áb rá zo ló, az in -
gat lan ügyi ha tó ság ál tal zá ra dé kolt váz raj zot is. A ve ze -
ték jog a jog erõs ha tá ro zat alap ján a be jegy zés elõtt is gya -
ko rol ha tó.

(2) A ve ze ték jog a min den ko ri en ge dé lyest il le ti meg,
az en ge dé lyes név vál to zá sa, jog utód lás vagy az en ge dé -
lyes sze mé lyé ben be kö vet ke zett vál to zás ese tén az en ge -
dé lyes a Ha tó sá got a vál to zás be kö vet ke zé sé tõl szá mí tott
30 na pon be lül ér te sí ti. A Ha tó ság a név vál to zás, jog utód -
lás, vagy az en ge dé lyes sze mé lyé ben be kö vet ke zett vál to -
zás té nyét ha tá ro zat ban ál la pít ja meg, és a jog erõs ha tá ro -
zat tal az in gat lan ügyi ha tó sá got meg ke re si.

126.  § (1) A ve ze ték jog – a (2) be kez dés sze rin ti el té rés -
sel – meg szû nik, ha a há ló za ti en ge dé lyes a 124.  §
a)–c) pont ja i ban meg ha tá ro zott lé te sít mé nye ket a ve ze ték -
jo gi en ge délyt meg ál la pí tó ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé sé -
tõl szá mí tott két éven be lül nem épí ti meg, vagy az em lí tett 
lé te sít mé nye ket vég le ge sen el tá vo lít ja. A ve ze ték jog meg -
szû né sét az en ge dé lyes az azt kö ve tõ 30 na pon be lül kö te -
les be je len te ni a Ha tó ság nak, en nek hi á nyá ban azt a tu laj -
do nos ké rel mé re, vagy egyéb mó don tör té nõ tu do más szer -
zé se es tén hi va tal ból a Ha tó ság ha tá ro zat ban ál la pít ja meg.

(2) A Ha tó ság a ve ze ték jo gi en ge dély ér vé nyes sé gét a
há ló za ti en ge dé lyes ál tal az ér vé nyes sé gi idõ le jár ta elõtt
be nyúj tott ké re lem alap ján, kü lön jog sza bály ban meg ha tá -
ro zott eset ben, leg fel jebb két év vel meg hosszab bít hat ja,
amennyi ben az en ge dély a meg hosszab bí tás ide jén ha tály -
ban lévõ jog sza bá lyi elõ írásoknak meg fe lel.

(3) A ve ze ték jog meg szû né se ese tén a Ha tó ság a ve ze -
ték jog meg szû né sét meg ál la pí tó jog erõs ha tá ro zat tal ke re -
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si meg az in gat lan ügyi ha tó sá got a ve ze ték jog in gat -
lan-nyil ván tar tás ból tör té nõ tör lé se iránt.

Használati jog

127.  § (1) A há ló za ti en ge dé lyes ide gen in gat la non köz -
cé lú há ló zat hoz tar to zó, nem tar tó szer ke ze ten el he lye zett,
kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott át ala kí tó- és kap cso -
ló be ren de zés épí té sé re a hasz ná la ti jog bir to ká ban kér he ti
a Ha tó ság tól az épí té si en ge dély meg adá sát.

(2) A hasz ná la ti jog az ide gen in gat lan tu laj do no sá val
kö tött meg ál la po dás alap ján ke let ke zik. A hasz ná la ti jog
ala pí tá sá ra egye bek ben a Ptk. ren del ke zé sei az irány adók.

(3) Ab ban az eset ben, ha meg ál la po dás hi á nyá ban hasz -
ná la ti jo got ala pí ta ni nem le het, a há ló za ti en ge dé lyes az
in gat lan hasz ná la tá ra vo nat ko zó hasz ná la ti jog meg ál la pí -
tá sát a Ha tó ság tól kér he ti. A Ha tó ság hasz ná la ti jo got en -
ge dé lyez het, ha az a köz cé lú há ló zat szük sé ges fej lesz té se
ér de ké ben in do kolt, és az in gat lan hasz ná la tát lé nye ge sen
nem aka dá lyoz za.

128.  § (1) A meg ál la po dá son ala pu ló hasz ná la ti jog in -
gat lan-nyil ván tar tás ba tör té nõ be jegy zé sét a meg ál la po dás 
alap ján a há ló za ti en ge dé lyes kö te les kér ni. Ha tá ro za ton
ala pu ló hasz ná la ti jog ese tén a Ha tó ság a jog erõs ha tá ro -
zat tal ke re si meg az in gat lan ügyi ha tó sá got a hasz ná la ti
jog in gat lan-nyil ván tar tás ba tör té nõ be jegy zé se iránt.
Amennyi ben a hasz ná la ti jog nem az egész föld rész le tet
érin ti, ak kor a ké re lem hez, ille tõ leg a jog erõs ha tó sá gi ha -
tá ro zat hoz mel lé kel ni kell az in gat lan érin tett ré szét áb rá -
zo ló, az in gat lan ügyi ha tó ság ál tal zá ra dé kolt váz raj zot is.
A meg ál la po dá son ala pu ló hasz ná la ti jog be jegy zé sé nek
ké se del me a jog gya kor lá sát nem érin ti. A ha tó sá gi ha tá ro -
za ton ala pu ló hasz ná la ti jog a jog erõs köz igaz ga tá si ha tá -
ro zat alap ján a be jegy zés elõtt is gya ko rol ha tó.

(2) A ha tó sá gi ha tá ro za ton ala pu ló hasz ná la ti jog a min -
den ko ri en ge dé lyest il le ti meg, az en ge dé lyes név vál to zá -
sa, jog utód lás vagy az en ge dé lyes sze mé lyé ben be kö vet -
ke zett vál to zás ese tén az en ge dé lyes a Ha tó sá got a vál to -
zás be kö vet ke zé sé tõl szá mí tott 30 na pon be lül ér te sí ti. A
Ha tó ság a név vál to zás, jog utód lás, vagy az en ge dé lyes
sze mé lyé ben be kö vet ke zett vál to zás té nyét ha tá ro zat ban
ál la pít ja meg, és a jog erõs ha tá ro zat tal az in gat lan ügyi ha -
tó sá got meg ke re si.

129.  § (1) A hasz ná la ti jog – a (2) be kez dés sze rin ti el té -
rés sel – meg szû nik, ha a há ló za ti en ge dé lyes a hasz ná la ti
jog gal ter helt in gat la non az át ala kí tó- és kap cso ló be ren de -
zést a jog ke let ke zé sé tõl szá mí tott két éven be lül nem épí ti
meg, vagy azt vég le ge sen el tá vo lít ja. Meg szû nik a hasz ná -
la ti jog a fe lek meg ál la po dá sá val is. A meg ál la po dá son
ala pu ló hasz ná la ti jog ki vé te lé vel a hasz ná la ti jog meg szû -
né sét az en ge dé lyes az azt kö ve tõ 30 na pon be lül a Ha tó -
ság nak kö te les be je len te ni, en nek hi á nyá ban azt a tu laj do -

nos ké rel mé re, vagy egyéb mó don tör té nõ tu do más szer zé -
se ese tén hi va tal ból a Ha tó ság ha tá ro zat ban ál la pít ja meg.

(2) A Ha tó ság az épí té si en ge dély ér vé nyes sé gét a há ló -
za ti en ge dé lyes ál tal az ér vé nyes sé gi idõ le jár ta elõtt be -
nyúj tott ké re lem alap ján, kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro -
zott eset ben, leg fel jebb két év vel meg hosszab bít hat ja,
amennyi ben az en ge dély a meg hosszab bí tás ide jén ha tály -
ban lévõ jog sza bá lyi elõ írásoknak meg fe lel.

(3) A meg ál la po dá son ala pu ló hasz ná la ti jog in gat -
lan-nyil ván tar tás ból való tör lé sét az en ge dé lyes a meg ál la -
po dás be nyúj tá sá val egy ide jû leg kö te les kér ni. A ha tá ro -
za ton ala pu ló hasz ná la ti jog ese tén a Ha tó ság a hasz ná la ti
jog meg szû né sét meg ál la pí tó jog erõs ha tá ro zat tal ke re si
meg az in gat lan ügyi ha tó sá got a hasz ná la ti jog tör lé se
iránt.

Kisajátítás

130.  § (1) A köz cé lú há ló zat épí té se cél já ból ki sa já tí tá si
el já rás kez de mé nye zé sé nek csak ak kor le het he lye, ha a
ter ve zett köz cé lú há ló zat az ide gen in gat lan ren del te tés -
sze rû hasz ná la tát lé nye ge sen aka dá lyoz za, vagy meg szün -
te ti.

(2) A köz cé lú há ló zat hoz tar to zó, nem tar tó szer ke ze ten
el he lye zett, kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott át ala kí tó-
és kap cso ló be ren de zés épí té se cél já ból ki sa já tí tá si el já rás
kez de mé nye zé sé nek csak ak kor le het he lye, ha a 127.  §
sze rin ti hasz ná la ti jog ra vo nat ko zó an a fe lek nem tud tak
meg egyez ni, ille tõ leg azt a Ha tó ság az in gat lan-hasz ná lat
kor lá to zá sá nak mér té ké re te kin tet tel nem en ge dé lyez te.

(3) Az (1)–(2) be kez dés sze rin ti ki sa já tí tá si el já rás ra
egye bek ben a Ptk. és a ki sa já tí tás ra vo nat ko zó kü lön jog -
sza bály ren del ke zé se it kell al kal maz ni.

Erõmûvek építése idegen ingatlanon

131.  § (1) A ter me lõi en ge dé lyes ide gen in gat la non erõ -
mû épí té sé re ab ban az eset ben kér he ti a Ha tó ság tól az épí -
té si en ge dély meg adá sát, ha az erõ mû el he lye zé sé re szol -
gá ló in gat lan ra vo nat ko zó épí té si jo go sult sá gát hi telt ér -
dem lõ mó don kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott ok irat -
tal iga zol ja.

(2) A kü lön tör vény ben meg ha tá ro zot tak sze rint a ter -
me lõi en ge dé lyes szol gal mi jog ala pí tá sát kér he ti az erõ -
mû cél já ra szol gá ló füg gõ pá lya (füg gõ sín, sod rony kö tél -
pá lya) és tar tó szer ke ze te i nek, köz vet len ve ze ték, va la mint
a bá nyá tól, a szén hid ro gén me zõ tõl, to váb bá a meg úju ló
ener gia for rás tól a ter me lõi en ge dé lyes hez el sõd le ges ener -
gia for rást szál lí tó szál lí tó sza lag, szén hid ro gén szál lí tó ve -
ze ték ide gen in gat la non tör té nõ el he lye zé sé hez és üze mel -
te té sé hez.

(3) A föld gáz el lá tás ról  szóló tör vény ben meg ha tá ro zott
cél ve ze ték lé te sí té sé vel és üze mel te té sé vel kap cso la tos,
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ide gen in gat lant ter he lõ jo gok ala pí tá sa, fenn ál lá sa és
meg szün te té se te kin te té ben a Ptk. ren del ke zé se it kell al -
kal maz ni.

Termelõi, magán- és közvetlen vezeték építése
 idegen ingatlanon

132.  § (1) Az 50 MW fe let ti tel je sít mé nyû erõ mû vek és
a meg úju ló ener gia for rást hasz no sí tó erõ mû vek ter me lõi
ve ze té ke i nek ide gen in gat la non tör té nõ el he lye zé sé re a
ter me lõi ve ze ték en ge dé lye se ja vá ra a Ha tó ság ve ze ték jo -
got en ge dé lyez het, ha az in gat lan hasz ná la tát az lé nye ge -
sen nem aka dá lyoz za. A ter me lõi ve ze ték en ge dé lye se a
ve ze ték jo gi en ge dély alap ján a 122.  § (2) be kez dé sé ben,
va la mint a 124–126.  §-ban fog lalt jo gok kal bír és az ezek -
ben a ren del ke zé sek ben meg ha tá ro zott kö te le zett sé gek
ter he lik.

(2) A ter me lõi, ma gán- vagy köz vet len ve ze ték en ge dé -
lye se az (1) be kez dés ben nem em lí tett ter me lõi ve ze ték,
ma gán ve ze ték vagy köz vet len ve ze ték ide gen in gat la non
tör té nõ el he lye zé sé re az ide gen in gat lan tu laj do no sá val a
Ptk. ren del ke zé sei sze rint kö tött meg ál la po dás bir to ká ban
kér he ti a Ha tó ság tól az épí té si en ge dély meg adá sát.

ÜZEMELTETÉSI ENGEDÉLYEZÉSI
 ELJÁRÁSOK

133.  § (1) A köz cé lú há ló zat, ter me lõi ve ze ték, ma gán -
ve ze ték, a köz vet len ve ze ték, és a tar tó szer ke ze ten, va la -
mint nem tar tó szer ke ze ten el he lye zett kü lön jog sza bály -
ban meg ha tá ro zott át ala kí tó- és kap cso ló be ren de zés meg -
épí té sét köve tõen a mû sza ki biz ton sá gi kö ve tel mé nyek re
vo nat ko zó kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott el já rás le -
foly ta tá sát köve tõen üzem be he lyez he tõ.

(2) Az üzem be he lye zést köve tõen az üze mel te tõ az
(1) be kez dés ben fel so rolt épít mé nyek üze mel te té sé re a
Ha tó ság tól 90 na pon be lül a kü lön jog sza bály ban elõ ír tak
sze rint üze mel te té si en ge délyt kö te les kér ni.

(3) Az üze mel te tõ a jog erõs üze mel te té si en ge dély alap -
ján az épít mé nye ket üze mel tet he ti, kar ban tart hat ja, ki ja -
vít hat ja és át ala kít hat ja, fel újít hat ja, to váb bá a köz cé lú há -
ló zat, ter me lõi ve ze ték, ma gán ve ze ték vagy a köz vet len
ve ze ték men tén lévõ, a biz ton sá gi öve ze tet sér tõ nö vény -
ze tet el tá vo lít hat ja.

HASZNÁLATBAVÉTELI ENGEDÉLYEZÉSI
ELJÁRÁSOK

134.  § A ter me lõi en ge dé lyes az erõ mû, a há ló za ti en ge -
dé lyes a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott át ala kí tó- és
kap cso ló be ren de zés meg épí té sét kö ve tõ 90 na pon be lül
azok hasz ná lat ba vé te lé re a Ha tó ság tól a kü lön jog sza bály -

ban elõ ír tak sze rint hasz ná lat ba vé te li en ge délyt kö te les
kér ni.

FENNMARADÁSI ENGEDÉLYEZÉSI 
ELJÁRÁSOK

135.  § (1) Fenn ma ra dá si en ge délyt a Ha tó ság ki zá ró lag
az e tör vény ha tály ba lé pé sét meg elõ zõ en, a jog sza bá lyi
elõ írásoktól el té rõ en, sza bály ta la nul épí tett vil la mos mû,
ter me lõi ve ze ték, ma gán ve ze ték vagy köz vet len ve ze ték
ese té ben ad hat.

(2) Amennyi ben az e tör vény ha tály ba lé pé sét köve tõen
a jog sza bá lyi elõ írásoktól el té rõ en, sza bály ta la nul épí tett
vil la mos mû, ter me lõi ve ze ték, ma gán ve ze ték vagy köz -
vet len ve ze ték bon tá si mun ká la ta i nak el vég zé sét az épít te -
tõ vagy az in gat lan nal ren del kez ni jo go sult nem vál lal ja, a
Ha tó ság az épít mény bon tá sát el ren de li.

MEGSZÜNTETÉSI ELJÁRÁSOK

136.  § (1) A meg szün te té si el já rás az ügy fél ké rel mé re,
vagy hi va tal ból in dul.

(2) A vil la mos mû, ter me lõi ve ze ték, ma gán ve ze ték és a
köz vet len ve ze ték meg szün te té sé re a Ha tó ság en ge dé lye,
vagy kö te le zé se alap ján ke rül het sor. A meg szün te té si el -
já rást a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zot tak sze rint kell
le foly tat ni.

(3) A 121.  § (1) be kez dé sé nek a)–c) pont ja sze rin ti jo -
gok meg szû né se ese tén az elõ mun ká la ti jog, il let ve a be -
jegy zett jog jo go sult ja kö te les az in gat lan ere de ti ál la po tát, 
vagy ha ez nem meg ál la pít ha tó, mû ve lé si ágá nak meg fe le -
lõ ál la po tát hely re ál lí ta ni, il let ve ha ez utób bi sem le het sé -
ges, kár ta la ní tást nyúj ta ni.

BIZTONSÁGI ÖVEZET

137.  § A vil la mos mû, a ter me lõi ve ze ték, a ma gán ve ze -
ték, a köz vet len ve ze ték és a cél ve ze ték, va la mint az azt
kö rül ve võ kör nye zet köl csö nös vé del me ér de ké ben biz -
ton sá gi öve ze tet kell ki je löl ni. A biz ton sá gi öve zet ter je -
del mét, to váb bá a biz ton sá gi öve zet ben ér vé nye sí ten dõ ti -
lal ma kat és kor lá to zá so kat kü lön jog sza bály ál la pít ja meg.

XV. Fejezet

A VILLAMOSENERGIA-ELLÁTÁS ZAVARA

138.  § (1) A vil la mos ener gia-rend szer je len tõs za va rá -
nak mi nõ sül a 139.  §-ban meg ha tá ro zott vil la mos ener -
gia-el lá tá si vál ság hely ze tet el nem érõ mér té kû üze mi
hiba, amely nek so rán a vil la mos ener gia-rend szer erõ mû -
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ve i ben vagy köz cé lú há ló za ta in olyan, a vil la mos ener -
gia-el lá tá si sza bály za tok ban meg ha tá ro zott ese mény kö -
vet ke zik be, amely a vil la mos ener gia ter me lé sét, ter me lé si 
kész sé gét, át vi te lét, el osz tá sát, szol gál ta tá sát vagy fel -
hasz ná lá sát je len tõ sen kor lá toz za vagy meg szün te ti, ille -
tõ leg a vil la mos ener gia-rend szer üzem biz ton sá gát, sza bá -
lyoz ha tó sá gát vagy együtt mû kö dõ ké pes sé gét sú lyo san
ve szé lyez te ti.

(2) A rend szer hasz ná lók az ál ta luk meg kö tött szer zõ dé -
sek ben fog lalt jo gok tól és kö te le zett sé gek tõl füg get le nül a
vil la mos ener gia-rend szer je len tõs za va ra ese tén kö te le sek
az át vi te li rend szer irá nyí tó, és az el osz tó há ló za ti en ge dé -
lyes uta sí tá sa it vég re haj ta ni és az eb bõl fa ka dó ter he ket a
kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott mó don vi sel ni.

139.  § (1) Vil la mos ener gia-el lá tá si vál ság hely zet nek
(a továb biak ban: vál ság hely zet) mi nõ sül a kü lön tör vény -
ben meg ha tá ro zott szük ség hely ze tet, il let ve ve szély hely -
ze tet el nem érõ mér té kû, a sze mé lye ket, va gyon tár gya i -
kat, a ter mé sze tet, a kör nye ze tet, ille tõ leg a fel hasz ná lók
je len tõs ré szé nek el lá tá sát köz vet le nül ve szé lyez te tõ vil la -
mos ener gia-el lá tá si za var. Vál ság hely ze tet kü lö nö sen a
kö vet ke zõ ese mé nyek vált hat nak ki:

a) tar tós erõ mû vi, ille tõ leg a ha tá ron ke resz tül be szál lí -
tott vil la mos ener gia hi á nya,

b) tar tós el sõd le ges ener gia for rás hi ány,
c) az or szág vagy or szág rész vil la mos ener gia-el lá tá sá -

ban több na pon át hi ányt oko zó kör nye zet szennye zés, ille -
tõ leg ve ze té kek üzem szü ne te,

d) a fel hasz ná lók el lá tá sá nak za va ra.

(2) Vál ság hely zet ese tén, an nak fenn ál lá sá ig a Kor -
mány ren de let ben sza bá lyoz za

a) a fel hasz ná lók el lá tá sá ra kö tött szer zõ dé sek tel je sí -
té se fel füg gesz té sé nek rend jét,

b) a fel hasz ná lók vil la mos ener gia-el lá tá sá nak kor lá to -
zá sát,

c) az en ge dé lye sek kö te le zett sé ge it és jo ga it,
d) a vil la mos ener gia-el lá tás hoz kap cso ló dó, a ha tó sá gi

és nem ha tó sá gi árak kö ré be tar to zó va la mennyi ter mék és
szol gál ta tás leg ma ga sabb árát.

(3) A (2) be kez dés sze rin ti in téz ke dé sek bõl szár ma zó
ká ro kért az en ge dé lye se ket – a tõ lük el vár ha tó ma ga tar tás
ta nú sí tá sa ese tén – kár ta la ní tá si kö te le zett ség nem ter he li.

(4) A (2) be kez dés sze rin ti in téz ke dé se ket a piac mû kö -
dé sé nek le he tõ leg ki sebb mér té kû za va rá sá val, a le he tõ
leg rö vi debb idõ tar tam alatt kell meg va ló sí ta ni.

XVI. Fejezet

ÁRSZABÁLYOZÁS

140.  § (1) A fel hasz ná ló a vil la mos ener gia-vá sár lá si és a 
há ló zat hasz ná la ti szer zõ dés fel té te lei sze rint meg fi ze ti a

vil la mos ener gia árát és a 142.  § sze rin ti, a vil la mos ener -
gia-rend szer hasz ná la tá ért fi ze ten dõ dí ja kat.

(2) A vil la mos ener gia-rend szer hasz ná la tá ért fi ze ten dõ
dí ja kat jog sza bály ha tá roz za meg, a vil la mos ener gia-ke -
res ke dõ ál tal a fel hasz ná ló nak ér té ke sí tett vil la mos ener -
gia el adá si árát a fe lek meg ál la po dá sa, vagy a vil la mos -
ener gia-ke res ke dõ üz let sza bály za ta, az egye te mes szol -
gál ta tás ke re té ben ér té ke sí tett vil la mos ener gi á nak – a ki -
szá mí tá sá ra vo nat ko zó jog sza bá lyi elõ írásoknak meg fele -
lõen kép zett – árát az egye te mes szol gál ta tó üz let sza bály -
za ta tar tal maz za.

(3) Ha a fel hasz ná ló há ló zat hasz ná la ti szer zõ dé sét a ke -
res ke dõ, il let ve egye te mes szol gál ta tó a 63.  § (1) be kez dé -
sé nek meg fele lõen meg bí zott ként, vagy bi zo má nyos ként
ke ze li, a vil la mos ener gia-rend szer hasz ná la tá ért fi ze ten dõ
dí ja kat kö te les a szám lán kü lön fel tün tet ni.

(4) A vil la mos ener gia-vá sár lá si szer zõ dés oly mó don is
meg köt he tõ, hogy a ke res ke dõ, il let ve az egye te mes szol -
gál ta tó a vil la mos ener gia árá ban figye lembe ve szi a vil la -
mos ener gia-rend szer hasz ná la tá ért fi ze ten dõ dí ja kat is.

141.  § (1) A leg ma ga sabb árat – a (2) be kez dés ben fog -
lalt el té rés sel – úgy kell meg ál la pí ta ni, hogy a ha té ko nyan
mû kö dõ vál lal ko zó rá for dí tá sa i ra és a mû kö dé sé hez szük -
sé ges nye re ség re fe de ze tet biz to sít son, te kin tet tel az el vo -
ná sok ra és a tá mo ga tá sok ra is.

(2) A csat la ko zá si dí jat a 144.  § (2) be kez dé sé ben meg -
ha tá ro zott el vek kel össz hang ban kell meg ál la pí ta ni.

(3) A ha tó sá gi ár meg ál la pí tá sa tör tén het té te le sen, vagy 
a ha tó sá gi ár ki szá mí tá sá ra vo nat ko zó elõ írásokkal.

(4) A ha tó sá gi árat al kal ma zá si fel té te le i vel együtt kell
meg ál la pí ta ni.

(5) A ha tó sá gi ár meg ál la pí tá sa hi va tal ból tör té nik.

(6) A ha tó sá gi árat, va la mint an nak al kal ma zá si fel té te -
le it a mi nisz ter ren de let ben hir de ti ki. A mi nisz ter a ren de -
let ben meg ha tá roz za, hogy a ha tó sá gi ár mi kor lép ér vény -
be, e ren del ke zés nek vissza me nõ le ges ha tá lya nem le het.

(7) A leg ma ga sabb ha tó sá gi ár nak a szer zõ dés meg kö té -
sét köve tõen be kö vet ke zõ vál to zá sa ese tén a fe lek el té rõ
ren del ke zé se hi á nyá ban a meg vál to zott ha tó sá gi ár az ér -
vé nyes szer zõ dés ré szé vé vá lik.

(8) A leg ma ga sabb ha tó sá gi ár nál ma ga sabb árat a szer -
zõ dés ben ér vé nye sen ki köt ni nem le het. Ha a fe lek az ár -
ban nem ál la pod tak meg, és a ter mék re vagy szol gál ta tás ra
ha tó sá gi ár van ér vény ben, az utób bi az irány adó. A ha tó -
sá gi ár az irány adó ak kor is, ha a fe lek a jog sza bály meg -
sér té sé vel más ár ban ál la pod tak meg.

(9) E fe je zet al kal ma zá sá ban ha tó sá gi ár a 142.  § (1) be -
kez dé se sze rin ti rend szer hasz ná la ti díj, a 144.  § (1) be kez -
dé se sze rin ti csat la ko zá si díj, az el osz tó há ló za ti en ge dé -
lyes, vagy az egye te mes szol gál ta tó ál tal a fel hasz ná lók
igé nye alap ján vég zett egyes szol gál ta tá sok 142.  § (11) be -
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kez dé se, il let ve 143.  § (3) be kez dé se sze rin ti díja, va la mint 
az egye te mes szol gál ta tás 143.  § (1)–(2) be kez dé se sze rint
kép zett ára.

142.  § (1) A vil la mos ener gia-rend szer hasz ná la tért
a) át vi te li-rend szer irá nyí tá si dí jat,
b) rend szer szin tû szol gál ta tá sok dí ját,
c) el osz tá si dí jat,
d) köz vi lá gí tá si el osz tá si dí jat

(a továb biak ban együtt: rend szer hasz ná la ti dí jak) kell fi -
zet ni. Az egyes rend szer hasz ná la ti dí jak a díj alap já ul szol -
gá ló költ ség szer ke zet nek meg fe le lõ díj ele mek bõl áll hat -
nak.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti dí jak mér té két a mi nisz ter
té te le sen, or szá go san egy sé ge sen ren de let ben ál la pít ja
meg.

(3) A rend szer hasz ná la ti dí jak nak meg kell fe lel ni ük az
át lát ha tó ság, az ará nyos ság és a meg kü lön böz te tés-men -
tes ség el vé nek.

(4) A rend szer hasz ná la ti dí ja kat a ha té ko nyan mû kö dõ
en ge dé lyes vál lal ko zás(ok) in do kolt mû kö dé si és tõ ke -
költ sé ge, il let ve össze ha son lí tó elem zé sek alap ján kell
meg ha tá roz ni. Az in do kolt költ sé gek meg ha tá ro zá sá nak
mód já ról a Hi va tal mód szer ta ni út mu ta tót ad ki. A mód -
szer ta ni út mu ta tó ki dol go zá sa so rán a Hi va tal ki ké ri az
érin tett en ge dé lye sek vé le mé nyét is. Az in do kolt költ sé -
gek mér té két a Hi va tal hon lap ján te szi köz zé.

(5) A rend szer hasz ná la ti dí jak ra vo nat ko zó sza bá lyo -
zást a leg ki sebb költ ség el vé nek ér vény re jut ta tá sa ér de ké -
ben úgy kell meg ál la pí ta ni, hogy a sza bá lyo zás ál tal érin -
tett en ge dé lye se ket gaz dál ko dá suk ha té kony sá gá nak, és
az ál ta luk nyúj tott szol gál ta tás mi nõ sé gé nek fo lya ma tos
ja ví tá sá ra ösz tö nöz ze. En nek rész le tes sza bá lya i ról a Hi -
va tal mód szer ta ni út mu ta tót ad ki. A mód szer ta ni út mu ta tó 
ki dol go zá sa so rán a Hi va tal ki ké ri az érin tett en ge dé lye sek 
vé le mé nyét is.

(6) Az el osz tá si díj ból és a köz vi lá gí tá si el osz tá si díj ból
szár ma zó ár be vé telt az elosz tói en ge dé lye sek kö zött az in -
do kolt költ sé gek ará nyá ban kell meg osz ta ni. En nek ér de -
ké ben az en ge dé lye sek kö zött szük ség ese tén – kü lön jog -
sza bály ban meg ha tá ro zott mó don, a rend szer hasz ná la ti dí -
jak kal együtt ki hir de tett – ki egyen lí tõ fi ze té se ket kell vég -
re haj ta ni.

(7) Az en ge dé lye sek az (1)–(6) be kez dé sek ben fog lal -
tak nak meg fele lõen kö te le sek az ál ta luk al kal ma zan dó
rend szer hasz ná la ti dí jak ra ja vas la tot ten ni, és azt a Hi va -
tal hoz be nyúj ta ni.

(8) A Hi va tal az ál ta la elõ ké szí tett, a rend szer hasz ná la ti
dí jak ra és al kal ma zá suk fel té te le i re vo nat ko zó elõ ter jesz -
tést hon lap ján nyil vá nos ság ra hoz za és kez de mé nye zi a
mi nisz ter nél a ren de let tel tör té nõ ki hir de té sü ket.

(9) A mi nisz ter a Hi va tal elõ ter jesz tését el fo gad ja, vagy
el uta sít ja. Az elõ ter jesz tés

a) el fo ga dá sa ese tén a mi nisz ter a Hi va tal ál tal meg ha -
tá ro zott rend szer hasz ná la ti dí ja kat a Hi va tal elõ ter jesz -
tését kö ve tõ 30 na pon be lül ren de let tel hir de ti ki,

b) el uta sí tá sa ese tén a mi nisz ter az el uta sí tás té nyét
és in do ko lá sát az el uta sí tó dön tés meg ho za ta lát kö ve tõ
15 na pon be lül nyil vá nos ság ra hoz za.

(10) A ki hir de tett rend szer hasz ná la ti dí ja kat leg ma ga -
sabb árak nak kell te kin te ni. A leg ma ga sabb ár tól le fe lé
meg kü lön böz te tés-men te sen, elõ re nyil vá nos ság ra ho zott
mó don el le het tér ni.

(11) Az el osz tók ál tal a fel hasz ná lók igé nye alap ján kü -
lön díj el le né ben vé gez he tõ egyéb szol gál ta tá sok kö rét és
an nak dí ja it kü lön jog sza bály ál la pít ja meg.

(12) A rend szer hasz ná la ti dí jak ra vo nat ko zó elõ írások
be tar tá sát a Hi va tal el len õr zi.

(13) A ren de le ti ki hir de tést kö ve tõ 60 na pon be lül bár -
mely ér de kelt fél kez de mé nyez he ti a Hi va tal nál a rend -
szer hasz ná la ti dí jak fe lül vizs gá la tát. Amennyi ben a fe lül -
vizs gá lat ered mé nye alap ján in do kolt, a Hi va tal kez de mé -
nye zi a rend szer hasz ná la ti dí jak mó do sí tá sát.

143.  § (1) Az egye te mes szol gál ta tást mél tá nyos,
könnyen és tisz tán össze ha son lít ha tó, át lát ha tó ár sza bá sok 
al kal ma zá sá val, kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott tí pu -
sú ter mék cso ma gok biz to sí tá sá val kell meg va ló sí ta ni.

(2) A 90.  § (3) be kez dé se al kal ma zá sá val ki adott en ge -
dé lyek alap ján nyúj tott egye te mes szol gál ta tás árá nak
meg ha tá ro zá sá nál figye lembe ve en dõ össze ha son lí tó
(bench mark) ár ki szá mí tá sá ra vo nat ko zó elõ írásokat és az
al kal maz ha tó leg na gyobb ke res ke del mi ár rést a Hi va tal ja -
vas la ta alap ján a mi nisz ter kü lön jog sza bály ban ál la pít ja
meg.

(3) Az egye te mes szol gál ta tó ál tal a fel hasz ná lók igé nye 
alap ján kü lön díj el le né ben vé gez he tõ egyéb szol gál ta tá -
sok kö rét és an nak dí ja it kü lön jog sza bály ál la pít ja meg.

(4) Az egye te mes szol gál ta tó nak az egye te mes szol gál -
ta tás árá ra vo nat ko zó ár vál toz ta tá si szán dé kát és a ja va solt 
ára kat 45 nap pal elõ re jó vá ha gyás ra be kell je len te nie a
Hi va tal hoz. A Hi va tal a ja va solt árak ról 30 na pon be lül ha -
tá roz. A jó vá ha gyott ára kat al kal ma zá suk kez de te elõtt
leg alább 15 nap pal az egye te mes szol gál ta tó a hon lap ján,
va la mint két or szá gos na pi lap ban köz zé te szi, to váb bá a
fel hasz ná ló kat a 62.  § (2) be kez dé sé nek c) pont ja sze rint
ér te sí ti. A köz zé té tel nek a fel hasz ná ló kat meg il le tõ fel -
mon dá si jog ra vo nat ko zó tá jé koz ta tást is tar tal maz nia kell.

(5) Az egye te mes szol gál ta tó ál tal ki bo csá tott szám lán
sze rep lõ egy ség árak bár mely vál to zá sa ese tén – a 62.  §
(2) be kez dé sé nek c) pont ja sze rint ér te sí té sen túlme -
nõen – az egye te mes szol gál ta tó leg ké sõbb az új ára kat tar -
tal ma zó szám la ki bo csá tá sa kor a fel hasz ná ló kat kü lön is
egy ér tel mû en, sze mély re  szólóan tá jé koz tat ja. A tá jé koz -
ta tás nak a fel hasz ná ló kat meg il le tõ fel mon dá si jog ra is ki
kell ter jed nie.
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(6) Az egye te mes szol gál ta tás árát nap tá ri ne gyed éven -
ként egy szer le het mó do sí ta ni.

(7) Az egye te mes szol gál ta tás árá ra és ár kép zé sé re
 vonatkozó elõ írások tel je sü lé sét a Hi va tal el len õr zi.

144.  § (1) A köz cé lú há ló zat hoz tör té nõ csat la ko zás sal
össze füg gés ben ke let ke zett há ló zat fej lesz té si költ sé gek
fe de ze té ül kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott csat la ko zá -
si díj fi ze ten dõ.

(2) A csat la ko zá si dí jat úgy kell meg ál la pí ta ni, hogy az
igé nyek be fo lyá so lá sán ke resz tül se gít se elõ a leg ki sebb
költ ség el vé nek nem zet gaz da sá gi szin tû ér vé nye sü lé sét,
va la mint vegy e figye lembe azo kat az elõ nyö ket, amely hez 
a há ló zat ba kez det ben vagy utó lag be kap csolt ter me lõk és
fel hasz ná lók, va la mint a há ló za ti en ge dé lye sek a be kap -
cso ló dás ból ere dõ en jut nak. A csat la ko zá si díj nem ha lad -
hat ja meg a há ló za ti en ge dé lyes ál tal a csat la ko zás ér de ké -
ben köz vet le nül há ló za ti be ru há zás ra for dí tott összeg
nagy sá gát.

(3) A csat la ko zá si díj ból szár ma zó be vé telt a há ló zat hoz 
tör té nõ csat la ko zás hoz szük sé ges be ru há zá sok ra kell for -
dí ta ni.

(4) A Hi va tal a csat la ko zá si díj ra és al kal ma zá sá nak fel -
té te le i re vo nat ko zó elõ ter jesz tést ké szít, és kez de mé nye zi
a mi nisz ter nél a ren de let tel tör té nõ ki hir de té sét.

(5) A mi nisz ter a Hi va tal elõ ter jesz tését el fo gad ja, vagy
el uta sít ja. Az elõ ter jesz tés

a) el fo ga dá sa ese tén a mi nisz ter a Hi va tal ál tal meg ha -
tá ro zott csat la ko zá si dí jat a Hi va tal elõ ter jesz tését kö ve tõ
30 na pon be lül ren de let tel hir de ti ki,

b) el uta sí tá sa ese tén a mi nisz ter az el uta sí tás té nyét
és in do ko lá sát az el uta sí tó dön tés meg ho za ta lát kö ve tõ
15 na pon be lül nyil vá nos ság ra hoz za.

(6) A csat la ko zá si díj ból szár ma zó be vé tel bõl fi nan szí -
ro zott be ru há zást a rend szer hasz ná la ti dí jak meg ha tá ro zá -
sá val össze füg gés ben a tõ ke költ ség szá mí tá sá nál fi gyel -
men kí vül kell hagy ni.

(7) A csat la ko zá si díj ra vo nat ko zó ren del ke zé sek be tar -
tá sát a Hi va tal el len õr zi.

145.  § (1) A 142. és a 144.  §-ok ban fog lalt ren del ke zé -
sek meg sér té se ese tén a Hi va tal ha tá ro zat tal

a) meg tilt ja a jog sza bályt sér tõ díj to váb bi al kal ma zá -
sát, és egy ide jû leg kö te le zi az en ge dé lyest a jog sze rû el -
len ér ték al kal ma zá sá ra, va la mint

b) kö te le zi az en ge dé lyest a 142. és a 144.  §-ok ban fog -
lalt ren del ke zé sek meg sér té sé vel el ért több let be vé tel nek a
sé rel met szen ve dett fél ré szé re tör té nõ vissza té rí té sé re, ha
pe dig en nek sze mé lye nem ál la pít ha tó meg, az en ge dé lyes
ál tal el lá tott va la mennyi fel hasz ná ló, fel hasz ná ló hi á nyá -
ban az en ge dé lyes sel jog vi szony ban álló rend szer hasz ná -
lók ré szé re tör té nõ vissza té rí té sé re,

c) sú lyo sabb sé re lem ese tén a fo gyasz tó vé de lem rõl
 szóló 1997. évi CLV. tör vény 48.  §-a alap ján fo gyasz tó vé -
del mi bír ság ki sza bá sát kez de mé nyez he ti.

(2) A 143.  §-ban fog lalt ren del ke zé sek nem meg fe le lõ
tel je sü lé se ese tén a Hi va tal ha tá ro zat tal

a) meg tilt ja a jog sza bályt sér tõ ár to váb bi al kal ma zá -
sát, és egy ide jû leg kö te le zi az en ge dé lyest a jog sze rû el -
len ér ték al kal ma zá sá ra, va la mint

b) kö te le zi az en ge dé lyest a 143.  §-ban fog lalt ren del -
ke zé sek nek nem meg fe le lõ ár al kal ma zá sá val el ért több -
let be vé tel nek a sé rel met szen ve dett fél ré szé re tör té nõ
vissza té rí té sé re, ha pe dig en nek sze mé lye nem ál la pít ha tó
meg, en ge dé lyes ál tal el lá tott va la mennyi fel hasz ná ló, fel -
hasz ná ló hi á nyá ban az en ge dé lyes sel jog vi szony ban álló
rend szer hasz ná lók ré szé re tör té nõ vissza té rí té sé re,

c) sú lyo sabb sé re lem ese tén a fo gyasz tó vé de lem rõl
 szóló 1997. évi CLV. tör vény 48.  §-a alap ján fo gyasz tó vé -
del mi bír ság ki sza bá sa kez de mé nyez he ti.

(3) Ha az (1) vagy (2) be kez dés sze rin ti ha tá ro zat fe lül -
vizs gá la tát nem kér ték a bí ró ság tól a Hi va tal meg kül di a
Gaz da sá gi Ver seny hi va tal hoz a tisz tes ség te len pi a ci ma -
ga tar tás ti lal má ról  szóló tör vény ben sza bá lyo zott bír ság
ki sza bá sa vé gett.

(4) Ha az (1) vagy (2) be kez dés sze rin ti ha tá ro zat fe lül -
vizs gá la tát kér ték a bí ró ság tól, és a bí ró ság az (1) be kez dés 
sze rin ti eset ben ha tó sá gi árra vo nat ko zó ren del ke zé sek
meg sér té sét, vagy a (2) be kez dé se sze rin ti eset ben a jog -
sza bá lyi ren del ke zé sek nem tel je sü lé sét meg ál la pí tot ta,
jog erõs ha tá ro za tát meg kül di a Gaz da sá gi Ver seny hi va tal -
hoz a tisz tes ség te len pi a ci ma ga tar tás ti lal má ról  szóló tör -
vény ben sza bá lyo zott bír ság ki sza bá sa vé gett.

146.  § (1) Az át vé te li kö te le zett ség alá esõ vil la mos
ener gia át vé te li ára it a 9.  § sze rin ti kö te le zõ át vé te li rend -
szer rész le tes sza bá lya it meg ha tá ro zó kü lön jog sza bály
tar tal maz za.

(2) Az át vi te li rend szer irá nyí tó ál tal a kö te le zõ át vé tel
ke re té ben be fo ga dott vil la mos ener gi á nak az érin tett pi a ci
sze rep lõk re tör té nõ szét osz tá sa so rán al kal ma zan dó árak
meg ha tá ro zá sá nak mód ját a 13.  § (1) be kez dé se alap ján ki -
adott kü lön jog sza bály tar tal maz za.

XVII. Fejezet

EGYÉB PÉNZÜGYI RENDELKEZÉSEK

147.  § (1) Az át vi te li rend szer irá nyí tó ál tal az e cél ból
lét re ho zott el kü lö ní tett szám lá ján ke zelt, kö te le zõ be fi ze -
tés bõl szár ma zó pénz esz kö zök bõl kell biz to sí ta ni

a) a szén ipa ri szer ke zet át ala kí tá si tá mo ga tás,
b) a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott sze mé lyi kör

ré szé re a vil la mos ener gia-ipar ban fenn ál ló, vagy el töl tött
mun ka vi szonnyal össze füg gés ben kü lön jog sza bály nak
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meg fele lõen biz to sí tott ked vez mé nyes árú vil la mos ener -
gia-el lá tás tá mo ga tá sa,

c) a kü lön tör vény sze rin ti át ál lá si költ sé gek
fi nan szí ro zá sá hoz szük sé ges pénz ügyi for rá so kat.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott pénz esz kö zö ket
a) a rend szer hasz ná ló ré szé re vil la mos ener gi át ér té ke -

sí tõ
1. egye te mes szol gál ta tó,
2. ke res ke dõ,
3. ter me lõi en ge dé lyes;

b) a köz vet le nül a szer ve zett vil la mos ener gia-pi ac ról,
vagy kül föld rõl vil la mos ener gi át vá sár ló rendszerhasz -
náló
az át vi te li rend szer irá nyí tó nak ha von ta meg fi ze ti, és azo -
kat to vább há rít ja a rend szer hasz ná ló felé.

(3) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott cé lok ér de ké ben
az át vi te li rend szer irá nyí tó ál tal be sze dett pénz esz kö zök
nem mi nõ sül nek az át vi te li rend szer irá nyí tó be vé te lé nek,
az át vi te li rend szer irá nyí tó azo kat más cél ra nem for dít hat -
ja és kö te les azo kat egyéb pénz esz kö ze i tõl és egy más tól is
el kü lö ní tet ten ke zel ni. Az át vi te li rend szer irá nyí tó kö te les
az el kü lö ní tett szám lán ke zelt pénz esz kö zö ket és azok
pénz ke ze lé si költ sé ge i vel csök ken tett net tó ho za mát kö te -
le zett ség ként ki mu tat ni.

(4) A (2) be kez dés sze rint meg fi ze tett (fi ze ten dõ) pénz -
esz kö zö ket az egye te mes szol gál ta tó, a ke res ke dõ és az
erõ mû kö te les a rend szer hasz ná lók ré szé re ki ál lí tott szám -
lán kü lön fel tün tet ni.

(5) A (2) be kez dés sze rint meg fi ze tett (fi ze ten dõ), a
rend szer hasz ná ló ré szé re ki ál lí tott szám lán a (4) be kez dés -
ben meg ha tá ro zott mó don kü lön fel tün te tett pénz esz kö zök 
nem mi nõ sül nek az egye te mes szol gál ta tó, a ke res ke dõ és
a ter me lõi en ge dé lyes be vé te lé nek, azo kat kö te le sek
egyéb pénz esz kö ze ik tõl és egy más tól is el kü lö ní tet ten ke -
zel ni. Az egye te mes szol gál ta tó, a ke res ke dõ és a ter me lõi
en ge dé lyes kö te les eze ket az el kü lö ní tet ten ke zelt pénz -
esz kö zö ket és azok pénz ke ze lé si költ sé ge i vel csök ken tett
net tó ho za mát az át vi te li rend szer irá nyí tó val szem be ni kö -
te le zett ség ként ki mu tat ni.

148.  § (1) A 147.  § (2) be kez dé se sze rin ti fi ze tés alap ját
a) a 147.  § (2) be kez dés a) pont já nak meg fele lõen ér té -

ke sí tett, il let ve
b) a 147.  § (2) be kez dés b) pont já nak meg fele lõen vá -

sá rolt
vil la mos ener gia ké pe zi.

(2) A 147.  § (1) be kez dé se sze rint meg fi ze ten dõ pénz -
esz kö zök mér té két a kü lön tör vény Ft/kWh egy ség ben ál -
la pít ja meg.

(3) A 147.  § (1) be kez dé se sze rin ti pénz esz kö zök mér té -
két a kö vet ke zõ évre vár ha tó fi nan szí ro zá si igény és az el -
kü lö ní tett szám la vár ha tó tárgy évi egyen le ge alap ján kell
meg ál la pí ta ni.

149.  § Az át vi te li rend szer irá nyí tó el kü lö ní tett szám lá -
já nak ke ze lé sé re vo nat ko zó elõ írásokat, va la mint az el kü -
lö ní tett szám lá ról tör té nõ ki fi ze té sek rend jét a Kor mány
ál la pít ja meg.

XVIII. Fejezet

ADATSZOLGÁLTATÁS, BIZALMAS INFORMÁCIÓ
KEZELÉSE, TITOKVÉDELEM, TÁJÉKOZTATÁS

150.  § (1) A rend szer hasz ná lók és az en ge dé lye sek kö -
te le sek a vil la mos ener gia-rend szer, va la mint a vil la mos -
ener gia-pi ac za var ta lan mû kö dé sét biz to sí tó, kü lön jog -
sza bály ban, va la mint a vil la mos ener gia-el lá tá si sza bály -
za tok ban meg ha tá ro zott, sze mé lyes ada tot nem tar tal ma zó 
ada to kat, in for má ci ó kat a kü lön jog sza bály ban – és az zal
össz hang ban a vil la mos ener gia-el lá tá si sza bály za tok -
ban – meg ha tá ro zot tak ré szé re az elõ írt mó don, idõ ben és
cso por to sí tás ban meg ad ni.

(2) Az át adott ada to kat az adat ke ze lõ ki zá ró lag a vil la -
mos ener gia-rend szer és a vil la mos ener gia-pi ac mû kö dé sé -
vel kap cso la tos – en ge dé lyes – te vé keny sé ge el lá tá sá val
össze füg gés ben hasz nál hat ja.

(3) A vil la mos ener gia-pi ac mû kö dé sé vel össze füg gõ, a
ke res ke del mi sza bály zat ban meg ha tá ro zott ada to kat az át -
vi te li rend szer irá nyí tó kö te les hon lap ján fo lya ma to san
nyil vá nos ság ra hoz ni.

151.  § (1) Az át vi te li rend szer irá nyí tó, az el osz tó há ló -
za ti en ge dé lye sek, az egye te mes szol gál ta tó, a fel hasz ná -
ló nak köz vet le nül ér té ke sí tõ ter me lõi en ge dé lyes és a vil -
la mos ener gia-ke res ke dõ (a továb biak ban együtt: adat ke -
ze lõ) a je len tör vény sze rint en ge dély kö te les te vé keny sé -
gé nek vég zé se, va la mint az eh hez szük sé ges mû sza ki be -
ren de zé sek lé te sí té sé re, üze mel te té sé re vo nat ko zó szer zõ -
dés meg kö té se, tar tal má nak meg ha tá ro zá sa, mó do sí tá sa, a
tel je sí té sé nek fi gye lem mel kí sé ré se, a szer zõ dés ben meg -
ha tá ro zott dí jak szám lá zá sa, to váb bá a szer zõ dés bõl ere dõ
egyéb kö ve te lé sek ér vé nye sí té se, va la mint a el lá tá si sza -
bály za tok ban fog lalt együtt mû kö dé si és adat szol gál ta tá si
kö te le zett sé gek tel je sí té se cél já ból ke zel he ti a fel hasz ná ló, 
va la mint a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott fi ze tõ azo -
no sí tá sá hoz szük sé ges és elég sé ges, je len tör vény vagy a
vég re haj tá sá ra ki adott kü lön jog sza bály sze rint a szer zõ -
dés tar tal mát ké pe zõ sze mé lyes ada tot. A fel hasz ná ló azo -
no sí tá sá hoz a ter mé sze tes sze mély fel hasz ná ló ese tén
neve, lak cí me, any ja neve, szü le té sé nek he lye, nem ter mé -
sze tes sze mély fel hasz ná ló ese tén el ne ve zé se, szék he lye,
adó szá ma, cég jegy zék szá ma (egyéb nyil ván tar tá si szá ma)
szük sé ges.

(2) Az adat ke ze lõ a ke zelt sze mé lyes ada tot ha la dék ta -
la nul tör li, ha nem az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott cél -
ból tör tént az adat ke ze lés, vagy az (1) be kez dés ben meg -
ha tá ro zott adat ke ze lé si cél meg szûnt, kü lö nö sen az en ge -
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dély esi te vé keny ség ke re té ben lét re jött jog vi szony meg -
szû nik, vagy az ah hoz kap cso ló dó kö ve te lé sek ér vé nye sí -
té se meg tör tént, il let ve a kö ve te lés ér vé nye sít he tõ sé ge
meg szûnt.

(3) A fel hasz ná ló, va la mint a kü lön jog sza bály ban meg -
ha tá ro zott fi ze tõ adat ke ze lõ vel tör té nõ szer zõ dés kö té se
nem te he tõ füg gõ vé va la mely, az (1) be kez dés ben nem
sza bá lyo zott cél ból tör té nõ adat ke ze lés hez való hoz zá já -
ru lás tól.

(4) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott ada tok kö zül az
adat ke ze lés cél já hoz szük sé ges ada tok át ad ha tó ak

a) az adat ke ze lõ meg bí zá sa alap ján a szer zõ dés meg kö -
té sét, a le ol va sást, a szám lá zást, a kéz be sí tést, a díj fi ze té -
sek és kö ve te lé sek ke ze lé sét, a for gal ma zás ke ze lé sét, a
fel hasz ná lá si he lyek mû sza ki ki vi te le zé sét, fe lül vizs gá la -
tát, el len õr zé sét, ki kap cso lá sát, ille tõ leg az ügy fél szol gá -
la ti te vé keny sé get vég zõ ter mé sze tes sze mély nek és gaz -
dál ko dó szer ve zet nek,

b) a szám lá zá si és for gal ma zá si jog vi ták ren de zé sé re
jog sza bály alap ján jo go sult szer ve ze tek ré szé re,

c) a Hi va tal nak,
d) a nem zet biz ton ság, a hon vé de lem és a köz biz ton ság

vé del me, a köz vá das bûn cse lek mé nyek ül dö zé se cél já ból
az arra ha tás kör rel ren del ke zõ nem zet biz ton sá gi szer vek -
nek, nyo mo zó ha tó sá gok nak, az ügyész nek, va la mint a bí -
ró ság nak,

e) a bí ró sá gi vég re haj tás ról  szóló 1994. évi LIII. tör -
vény elõ írásai sze rint a bí ró sá gi vég re haj tó nak.

(5) Az át adott ada tok kal kap cso lat ban a (4) be kez dés
a)–c) pont ja i ban meg ha tá ro zott ada to kat át ve võ ket az en -
ge dé lyes sel azo nos ti tok tar tá si kö te le zett ség ter he li. Az
adat ke ze lõ kö te les a (4) be kez dés a)–c), va la mint e) pont ja 
ese tén az adat át adás sal egy ide jû leg az érin tet tet ér te sí te ni.

152.  § Az en ge dé lye sek, a nem en ge dély kö te les vil la -
mos ener gia-ipa ri te vé keny sé gek vég zõi, az in teg rált vil la -
mos ener gia-ipa ri vál lal ko zá sok, va la mint az en ge dé lye sek 
ál tal a 94.  § alap ján ki szer ve zett te vé keny sé get vég zõ sze -
mé lyek kö te le sek a Hi va tal ré szé re meg ad ni a je len tör -
vény ben és a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott és a fel -
ada tai el lá tá sá hoz szük sé ges in for má ci ó kat. Az adat szol -
gál ta tás tar tal mát és for má ját a Hi va tal ha tá roz za meg.

153.  § (1) A fel hasz ná lót az e tör vény ben, il let ve az
adat vé de lem re vo nat ko zó jog sza bá lyok ban fog lalt tá jé -
koz ta tá sok hoz való jo gon fe lül meg il le ti az a jog, hogy fo -
gyasz tá si ada ta i ra vo nat ko zó tá jé koz ta tást kap jon az õt el -
lá tó egye te mes szol gál ta tó tól, ke res ke dõ tõl.

(2) A fel hasz ná lót ezen fe lül tá jé koz tat ni kell az ál ta la
vé te le zett vil la mos ener gia mi nõ sé gi jel lem zõ i rõl, ide ért ve 
az ál ta la át vett vil la mos ener gia elõ ál lí tá sá nak kör nye zet re 
gya ko rolt ha tá sa it is.

(3) A fel hasz ná ló kat rend sze re sen tá jé koz tat ni kell a
vil la mos ener gia ha té kony fel hasz ná lá sá ra, az ener gia ta -

ka ré kos esz kö zök hasz ná la tá val járó elõ nyök re vo nat ko zó
is me re tek rõl, ada tok ról.

154.  § Az át vi te li rend szer irá nyí tó a je len tör vény ben
sza bá lyo zott fel ada ta el lá tá sa so rán a nem zet kö zi együtt -
mû kö dés ke re té ben az el lá tá si sza bály za tok ban meg ha tá -
ro zott ada to kat to váb bít hat ja az együtt mû kö dõ nem zet kö -
zi szer ve ze tek nek.

155.  § (1) A Hi va tal a je len tör vény ben sza bá lyo zott fel -
ada ta el lá tá sá hoz az adat vé del mi jog sza bá lyok kal össz -
hang ban ada tot ke zel het.

(2) A Hi va tal az át vett ada to kat más ré szé re jog sza bá lyi
fel té te lek fenn ál lá sa és meg ke re sés ese tén át ad hat ja.

(3) A Hi va tal gon dos ko dik az adat ke ze lés kö ré ben a jo -
go su lat lan hoz zá fé rés, köz lés, meg vál toz ta tás vagy tör lés
meg elõ zé sé rõl, ille tõ leg meg aka dá lyo zá sát biz to sí tó tech -
ni kai és lo gi kai vé de lem rõl.

(4) A Hi va tal – a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott
ada tok kö ré re vo nat ko zó an – ada to kat kö te les hon lap ján
köz zé ten ni.

156.  § A Hi va tal a tag ál la mok fel ügye le ti ha tó sá ga i nak
ké ré sé re jo go sult ren del ke zés re bo csá ta ni a vil la mos ener -
gia-rend szer és a vil la mos ener gia-pi ac mû kö dé sé vel kap -
cso la tos ada to kat. Ha a Hi va tal nem tud ja át ad ni a kért in -
for má ci ó kat, en nek oka i ról ér te sí ti a meg ke re sõ ha tás kör -
rel ren del ke zõ ha tó sá got.

157.  § A 150.  § (3) és a 155.  § (4) be kez dés sze rint köz -
zé té tel re ke rü lõ in for má ci ók köz ér dek bõl nyil vá no sak.

XIX. Fejezet

A MAGYAR ENERGIA HIVATAL JOGÁLLÁSA,
FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE

A Magyar Energia Hivatal feladata és hatásköre

158.  § (1) A Hi va tal ön ál ló fel adat- és ha tás kör rel ren -
del ke zõ kor mány hi va tal.

(2) A Hi va tal te vé keny sé gé nek cél ja
a) az e tör vény és fel ha tal ma zá sa alap ján ki adott jog -

sza bá lyok ál tal en ge dély kö te les nek mi nõ sí tett te vé keny -
sé get foly ta tó vál lal ko zá sok és a ve ze té kes ener gia el lá tá si
piac jog sza bá lyok nak és ha tó sá gi elõ írásoknak meg fe le lõ
mû kö dé sé nek biz to sí tá sa,

b) a ha té kony és fenn tart ha tó vil la mos ener gia-pi a ci
ver seny elõ moz dí tá sa,

c) a ha té kony sá gi kö ve tel mé nyek és a leg ki sebb költ -
ség el vé nek ér vé nye sí té se,

d) az el lá tás biz ton sá gá nak meg õr zé se és nö ve lé se,
e) a fenn tart ha tó fej lõ dés kö ve tel mé nye i nek ér vé nye sí -

té se,
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f) a nyil vá nos ság tá jé koz ta tá sa,
g) a fel hasz ná lók és az en ge dé lye sek ér de ke i nek vé del -

me, va la mint
h) a tech no ló gi ai mo no pol hely zet tel való vissza élés, a

ver seny kor lá to zás meg aka dá lyo zá sa a pi a ci részt ve võk te -
vé keny sé gé nek és az árak nak a sza bá lyo zá sá val kap cso la -
tos ha tás kö rök gya kor lá sa ré vén, az Eu ró pai Unió kö ve tel -
mé nye i nek meg fele lõen.

159.  § A Hi va tal a vil la mos ener gia-el lá tás sal, a vil la -
mos ener gia-el lá tás biz ton sá gá nak és a villamosenergia-
 piac ha té kony mû kö dé sé nek fel ügye le té vel, to váb bá az
egyen lõ bá nás mód kö ve tel mé nyé nek ér vé nye sí té sé vel, és
a ha tá sos ver seny elõ se gí té sé vel kap cso la tos fel ada tai kö -
ré ben

a) ki ad ja, jog sza bály ban meg ha tá ro zott ese tek ben mó -
do sít ja, il let ve vissza von ja az e tör vény sze rint en ge dély -
kö te les te vé keny sé gek gya kor lá sá hoz szük sé ges en ge dé -
lye ket, to váb bá a ma gán ve ze té ket en ge dély kö te les kör be
so rol ja,

b) jó vá hagy ja az en ge dé lye sek ál tal ki dol go zott üz let -
sza bály za to kat és bel sõ sza bály za to kat, va la mint azok mó -
do sí tá sát, il let ve e tör vény ben meg ha tá ro zott ese tek ben
 hivatalból mó do sít ja, vagy vissza von ja azo kat,

c) jó vá hagy ja a vil la mos ener gia-el lá tá si sza bály za to -
kat, va la mint azok mó do sí tá sát, il let ve e tör vény ben meg -
ha tá ro zott ese tek ben hi va tal ból mó do sít ja, vagy vissza -
von ja azo kat,

d) jó vá hagy ja az át vi te li rend szer irá nyí tó, va la mint az
el osz tó há ló za ti en ge dé lye sek ál tal be nyúj tott meg fe le lé si
prog ra mo kat, il let ve azok mó do sí tá sa it, va la mint jó vá -
hagy ja az éves meg fe le lé si je len tést,

e) el len õr zi az e tör vény ben, a vég re haj tá sá ra ki adott
kü lön jog sza bá lyok ban, a Hi va tal ál tal ki adott ha tá ro za -
tok ban, a vil la mos ener gia-el lá tá si sza bály za tok ban, va la -
mint az üz let sza bály za tok ban meg ha tá ro zott kö te le zett sé -
gek be tar tá sát, kü lö nö sen

ea) a te vé keny sé gek szét vá lasz tá sá nak tel je sí té sé re és
en nek ke re té ben a ke reszt fi nan szí ro zás-men tes mû kö dés
ér vé nye sü lé sé re vo nat ko zó sza bá lyo kat,

eb) a vil la mos ener gia ha tá ron ke resz tül tör té nõ szál lí -
tá sá nak vég re haj tá sát,

f) pi ac fel ügye le ti te vé keny sé ge so rán fi gye lem mel kí -
sé ri a vil la mos ener gia-pi a ci ver seny jel lem zõ it, pi ac elem -
zést és ha tó sá gi el len õr zést vé gez,

g) el lát ja a je len tõs pi a ci erõ vel ren del ke zõ en ge dé lyes
azo no sí tá sá val, il let ve az ilyen jel le gû piac sza bá lyo zá sá -
val kap cso la tos, e tör vény ál tal ha tás kö ré be utalt te en dõ -
ket,

h) meg ha tá roz za a rend szer hasz ná lók köz cé lú há ló zat -
hoz való hoz zá fé ré sé nek ál ta lá nos sza bá lya it,

i) ki ala kít ja a rend szer hasz ná la ti dí jak sza bá lyo zá sá nak 
ke re te it,

j) elõ ké szí ti a rend szer hasz ná la ti dí ja kat és a csat la ko -
zá si dí jak ra, va la mint al kal ma zá si fel té te le ik re vo nat ko zó
sza bá lyo kat,

k) elõ ké szí ti az egye te mes szol gál ta tás ár kép zé sé re vo -
nat ko zó sza bá lyo kat,

l) elõ ké szí ti a fel hasz ná ló igé nye alap ján az el osz tó és
egye te mes szol gál ta tó ál tal kü lön díj el le né ben vé gez he tõ
szol gál ta tá sok kö rét és dí ja it,

m) el len õr zi a rend szer hasz ná la ti dí jak ra és a csat la ko -
zá si dí jak ra, va la mint az egye te mes szol gál ta tás ár kép zé -
sé re vo nat ko zó elõ írások be tar tá sát, to váb bá jó vá hagy ja az 
egye te mes szol gál ta tás ára it,

n) az át vi te li rend szer irá nyí tó ja vas la ta alap ján dönt a
ve ze té kek köz cé lú vá, ezen be lül át vi te li, il let ve el osz tó ve -
ze ték ké tör té nõ mi nõ sí té sé rõl, át mi nõ sí té sé rõl,

o) a 37.  §-ban meg ha tá ro zott sza bá lyok sze rint dönt a
rend szer össze kö tõ ve ze ték te kin te té ben be nyúj tott men te -
sí té si ké re lem rõl,

p) jó vá hagy ja az át vi te li rend szer irá nyí tó ál tal ké szí tett
há ló zat fej lesz té si ter vet,

q) a 7.  § (2) be kez dé sé nek, 8.  § (1) be kez dé sé nek ren -
del ke zé sei sze rint erõ mû lé te sí té sé re, il let ve ke res let ol da li
sza bá lyo zá si in téz ke dé sek re, va la mint a 26.  § (1) be kez dé -
se sze rint a há ló zat fej lesz té sé re pá lyá za tot ír hat ki, és el bí -
rál ja azo kat,

r) az egyes en ge dé lye sek re – a jog sza bály ban meg ha tá -
ro zott ke re tek kö zött – ha tá ro zat ban ál la pít ja meg az en ge -
dély kö te les te vé keny ség foly ta tá sá nak mi ni má lis mi nõ sé -
gi kö ve tel mé nye it, va la mint elv árt szín vo na lát, a fel hasz -
ná lók tá jé koz ta tá sá nak, il let ve a fel hasz ná lók kal való kap -
cso lat tar tás nak rész le tes sza bá lya it, to váb bá a há ló za ti en -
ge dé lye sek vo nat ko zá sá ban a há ló zat biz ton sá gos üze mel -
te té sé re vo nat ko zó mi ni má lis kö ve tel mé nye ket,

s) dönt az elosz tói, át vi te li en ge dé lyes sel szem ben fel -
me rü lõ, csat la ko zás sal, il let ve a rend szer meg fe le lõ mi nõ -
ség ben való ren del ke zés re ál lá sá nak kér dé sé vel kap cso la -
tos fel hasz ná lói pa na szok ügyé ben; el len õr zi a fel hasz ná -
lói igény ki elé gí té sét, el len õr zi a fel hasz ná lók ál tal a köz -
cé lú há ló zat hoz való csat la ko zás ér de ké ben be fi ze tett csat -
la ko zá si díj fel hasz ná lá sát, bír sá got szab ki,

sz) dönt az el szá mo lás sal, szám lá zás sal, díj fi ze tés sel,
mé rés sel kap cso la tos jog sza bá lyi elõ írások meg sér té sé re
vo nat ko zó fel hasz ná lói pa na szok ügyé ben a la kos sá gi fo -
gyasz tói pa na szok ki vé te lé vel,

t) meg ha tá roz za az át vé te li kö te le zett ség alá esõ vil la -
mos ener gia mennyi sé gét és a kö te le zõ át vé tel idõ tar ta mát,

u) a fo lya ma tos és biz ton sá gos vil la mos ener gia-el lá tás
fenn tar tá sa ér de ké ben ki vizs gál ja az erõ mû vek tel je sít mé -
nyé ben, il let ve tel je sí tõ ké pes sé gé ben be ál ló vál to zá so kat,

v) dönt a rend szer hasz ná ló ál tal az át vi te li rend szer irá -
nyí tó, ille tõ leg az el osz tó há ló za ti en ge dé lyes III., IV., V.
és VI. fe je ze tek ben, va la mint a 101.  §-ban meg ha tá ro zott
kö te le zett sé ge i nek meg sér té sé vel kap cso lat ban be nyúj tott
be ad vá nyok ról,

w) e tör vény sze rint jó vá hagy ja az en ge dé lyes vál lal ko -
zás szét vá lá sát, más vál lal ko zás sal való egye sü lé sét, jog -
utód nél kü li meg szû né sét, a jegy zett tõke ér té ké nek csök -
ken té sét, az en ge dé lye sek ben tör té nõ be fo lyás szer zést, az
en ge dé lyes mû kö dé si en ge dé lyé ben fel so rolt en ge dély hez

2007/86. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 6395



kö tött te vé keny sé ge i nek más sze mély ál ta li vég zé sét, va la -
mint a mû kö dé si en ge dély ben meg ha tá ro zott alap ve tõ esz -
kö ze i nek, és va gyo ni ér té kû jo ga i nak más sze mély ré szé re
tör té nõ át ru há zá sát, át en ge dé sét, lí zing be adá sát, il let ve
egyéb mó don tar tós hasz ná lat ba adá sát, meg ter he lé sét
vagy biz to sí té kul le kö té sét,

x) ele get tesz a sze mé lyes ada tok gyûj té sé re vo nat ko zó, 
tör vény ben elõ írt, va la mint a kü lön jog sza bály ban meg ha -
tá ro zott egyéb adat gyûj té si, adat szol gál ta tá si és je len tés té -
te li kö te le zett sé gé nek,

y) fe lül vizs gál ja a szén ipa ri szer ke zet át ala kí tá si tá mo -
ga tás ra jo go sult bá nya vál lal ko zó szén ipa ri szer ke zet át ala -
kí tá si tá mo ga tá sá nak ki fi ze té sé re vo nat ko zó ké rel mét, és
ja vas la tot tesz a mi nisz ter nek a ki fi zet he tõ szén ipa ri szer -
ke zet át ala kí tá si tá mo ga tás mér té ké re,

z) vég re hajt ja a 1228/2003/EK eu ró pai par la men ti és
ta ná csi ren de let 9. és 10. cik ké ben meg ha tá ro zott fel ada to -
kat,

zs) je lö li az or szág vil la mos ener gia-el lá tá sá nak biz ton -
sá ga szem pont já ból stra té gi ai je len tõ sé gû gaz da sá gi tár sa -
ság igaz ga tó sá gá nak és fel ügye lõ bi zott sá gá nak egy-egy
tag ját, vagy igaz ga tó ta ná csá nak egy tag ját.

160.  § (1) A Hi va tal ál tal je lölt sze mély jo go sult részt
ven ni az or szág vil la mos ener gia-el lá tá sá nak biz ton sá ga
szem pont já ból stra té gi ai je len tõ sé gû, az ál lam tu laj do ná -
ban lévõ vál lal ko zói va gyon ér té ke sí té sé rõl  szóló 1995.
évi XXXIX. tör vény 8/A.  §-ában meg ha tá ro zott gaz da sá gi 
tár sa ság ügy ve ze té sé ben, il let ve a gaz da sá gi tár sa ság mû -
kö dé sé nek el len õr zé sé ben.

(2) A Hi va tal ál tal je lölt sze mélyt a gaz da sá gi tár sa ság
leg fõbb szer ve kö te les a je lö lést kö ve tõ elsõ ülé sén az
igaz ga tó ság vagy a fel ügye lõ bi zott ság, il let ve az igaz ga tó -
ta nács tag já vá vá lasz ta ni, ki vé ve, ha a je lölt tel szem ben
tör vény ben fog lalt ki zá ró ok áll fenn. Eb ben az eset ben
újabb je lö lést kell kér ni.

(3) A (2) be kez dés alap ján meg vá lasz tott sze mély sza -
va za ti jog gal nem ren del ke zik, az igaz ga tó ság vagy a fel -
ügye lõ bi zott ság, il let ve az igaz ga tó ta nács ülé sén ki zá ró lag 
ta nács ko zá si jog gal vesz részt. A ha tá ro zat ké pes ség szá -
mí tá sá nál e sze mélyt fi gyel men kí vül kell hagy ni.

(4) A (2) be kez dés alap ján meg vá lasz tott sze mélyt a
gaz da sá gi tár sa ság leg fõbb szer ve csak a Hi va tal ja vas la tá -
ra hív hat ja vissza, ki vé ve, ha a Hi va tal tör vény ben meg ha -
tá ro zott ki zá ró ok el le né re a tár sa sá gi szer zõ dés ben meg -
ha tá ro zott ha tár idõn be lül nem tesz ele get vissza hí vá si, il -
let ve az új tag ra vo nat ko zó je lö lé si kö te le zett sé gé nek.

A Hivatal gazdálkodása

161.  § (1) A Hi va tal a fel ada tai el lá tá sá val, va la mint
mû kö dé sé vel össze füg gõ ki adá so kat és mû kö dé sét sa ját
be vé te le i bõl fe de zi.

(2) A Hi va tal be vé te lét ké pe zik a
a) fel ügye le ti dí jak,
b) igaz ga tá si szol gál ta tá si dí jak,
c) bír sá gok,
d) egyéb be vé te lek.

(3) A Hi va tal ré szé re fel ügye le ti te vé keny sé gé ért az en -
ge dé lye sek fel ügye le ti dí jat kö te le sek fi zet ni, amely nek
mér té ke az en ge dé lyes te vé keny sé ge elõ zõ évi net tó ár be -
vé te lé nek 0,05%-a. Ha a tárgy évet meg elõ zõ év ben az en -
ge dé lyes nek nem volt net tó ár be vé te le, vagy nem volt tel -
jes évre vo nat ko zó net tó ár be vé te le, ak kor éves fel ügye le ti 
díj elõ le get kell fi zet ni, amely nek mér té ke a tárgy év re vo -
nat ko zó üz le ti terv ben az en ge dély kö te les te vé keny ség bõl
el ér ni ter ve zett net tó ár be vé tel 0,05%-a. Amennyi ben a
tárgy év tény le ges net tó ár be vé te le nem azo nos az üz le ti
terv ben ter ve zet tel, a kü lön bö zet 0,05%-ával a tárgy évet
kö ve tõ év ben a fi ze ten dõ fel ügye le ti díj mér té két meg fele -
lõen mó do sí ta ni kell.

(4) A Hi va tal ké re lem re in dult el já rá sá ért igaz ga tá -
si-szol gál ta tá si dí jat kell fi zet ni.

(5) Az igaz ga tá si-szol gál ta tá si díj és a bír sá gok mér té -
két, to váb bá a dí jak és egyéb be vé te lek fi ze té sé re vo nat ko -
zó rész le tes sza bá lyo kat a mi nisz ter az adó po li ti ká ért fe le -
lõs mi nisz ter rel és a köz igaz ga tá si in for ma ti ká ért fe le lõs
mi nisz ter rel egyet ér tés ben ren de let ben ál la pít ja meg.

(6) A Hi va tal be vé te le it – a bír ság ból szár ma zó be vé tel
ki vé te lé vel – mû kö dé sé nek fe de ze té re hasz nál ja fel és
azok – az ál lam ház tar tás ról  szóló tör vény el té rõ ren del ke -
zé se hi á nyá ban – a fel ügye le tet gya kor ló fe je zet ve ze tõ jé -
nek ha tás kö ré ben nem von ha tók el.

(7) A Hi va tal sa ját be vé te lei ter hé re az adott évre vo nat -
ko zó költ ség ve té si tör vény ben meg ha tá ro zott be fi ze té si
kö te le zett sé gen fe lül to váb bi, más jog cí men el vo nás nem
ír ha tó elõ.

A HIVATAL KAPCSOLATA MÁS SZERVEKKEL,
NEMZETKÖZI EGYÜTTMÛKÖDÉS ÉS KAPCSOLAT

AZ EURÓPAI UNIÓ SZERVEIVEL

Együttmûködés a Gazdasági Versenyhivatallal

162.  § (1) A Hi va tal és a Gaz da sá gi Ver seny hi va tal
(a továb biak ban: ver seny ha tó ság) a vil la mos ener gia-pi a ci
ver senyt érin tõ kér dé sek ben a ver seny vé del mé nek kö vet -
ke ze tes ér vény re jut ta tá sa, il let ve az egy sé ges jog al kal ma -
zás elõ moz dí tá sa ér de ké ben együtt mû kö dik.

(2) A 110–111.  § al kal ma zá sa so rán a je len tõs pi a ci erõ -
vel ren del ke zõ en ge dé lye sek azo no sí tá sá val és a rá juk vo -
nat ko zó kö te le zett sé gek elõ írásával kap cso la tos el já rá sok -
ban a Hi va tal meg fe le lõ ha tár idõ biz to sí tá sá val a ver seny -
ha tó ság szak mai ál lás pont ját figye lembe ve szi, amennyi -
ben at tól el tér, an nak in do ka it a ha tá ro zat in do ko lá sá ban
meg je lö li.
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(3) A Hi va tal és a ver seny ha tó ság az együtt mû kö dés so -
rán kö te les biz to sí ta ni, hogy el já rá sa ik az adat vé de lem re
vo nat ko zó jog sza bá lyok kal össz hang ban le gye nek, be le -
ért ve az eset le ge sen más ha tó ság nak tör té nõ adat to váb bí -
tás ese tét is, va la mint azt, hogy az üz le ti ti tok hoz fû zõ dõ
ér de kek ne sé rül je nek.

(4) A Hi va tal és a ver seny ha tó ság az együtt mû kö dé sük
rész le tes sza bá lya it meg ál la po dás ban rög zí tik, és azt a
nyil vá nos ság szá má ra hoz zá fér he tõ vé te szik.

Kapcsolat a fogyasztóvédelmi hatósággal
 és a felhasználói érdekképviseletekkel

163.  § (1) A Hi va tal a la kos sá gi fo gyasz tók ér de ke i nek
ér vé nye sí té se ér de ké ben a ve ze té kes ener ge ti kai rend sze -
rek re vo nat ko zó jog sza bá lyok al kal ma zá sa, il let ve fel ada -
tai el lá tá sa so rán a fo gyasz tó vé del mi ha tó ság gal együtt -
mû kö dik.

(2) A Hi va tal és a fo gyasz tó vé del mi ha tó ság az együtt -
mû kö dé sük rész le tes sza bá lya i ra vo nat ko zó an – éven te fe -
lül vizs gá lat ra ke rü lõ – meg ál la po dást köt. A meg ál la po -
dást a Hi va tal és a fo gyasz tó vé del mi ha tó ság a nyil vá nos -
ság szá má ra hoz zá fér he tõ vé te szi.

(3) A Hi va tal együtt mû kö dik a fel hasz ná lói ér de kek
kép vi se le tét el lá tó tár sa dal mi szer ve ze tek kel,

a) szer ve zi és mû köd te ti a fel hasz ná lói ér de kek kép vi -
se le tét el lá tó tár sa dal mi szer ve ze tek és a szol gál ta tók kö -
zöt ti ér dek egyez te tést, dönt az ér dek egyez te tés után fenn -
ma radt vi tás ügyek ben,

b) át ad ja a fel hasz ná lói ér de kek kép vi se le tét el lá tó tár -
sa dal mi szer ve ze tek nek és a fo gyasz tó vé del mi ha tó ság nak 
a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott mind azon ada to kat
és in for má ci ó kat, me lyek az en ge dé lyes en ge dély hez kö -
tött te vé keny sé gé vel és a fel hasz ná lói, il let ve la kos sá gi fo -
gyasz tói ér dek ér vé nye sí té sé vel egy aránt kap cso la to sak.

(4) A Hi va tal mû köd te ti az Ener ge ti kai Ér dek egyez te tõ
Ta ná csot.

Nemzetközi együttmûködés
 és kapcsolat az Európai Unió szerveivel

164.  § (1) A Hi va tal az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács, a 
vil la mos ener gia bel sõ pi a cá ra vo nat ko zó kö zös sza bá -
lyok ról és a 96/92/EK irány elv ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl 
 szóló, 2003. jú ni us 26-i irány el ve ér tel mé ben sza bá lyo zó
ha tó ság nak mi nõ sü lõ kül föl di ener ge ti kai szer ve ze tek kel
(a továb biak ban: kül föl di ener ge ti kai sza bá lyo zó szer ve -
ze tek kel), il let ve szak mai szö vet sé gek kel (kü lö nö sen az
Eu ró pai Unió tag ál la mai sza bá lyo zó ha tó sá ga i nak szö vet -
sé gé vel, a sza bá lyo zó ha tó sá gok re gi o ná lis szö vet sé gé vel,
az Eu ró pai Bi zott ság ál tal lét re ho zott, vil la mos ener gia- és
gáz pi ac te rü le tén mû kö dõ ta nács adói tes tü let tel) – a ha tá -
lyos jog sza bá lyok elõ írásainak figye lembe véte -

lével – együtt mû kö dé si meg ál la po dást köt het, in for má ci ó -
kat cse rél het és tag ként ilyen szer ve ze tek be be lép het.

(2) A nem zet kö zi együtt mû kö dés so rán a kül föl di ener -
ge ti kai sza bá lyo zó szer ve ze tek tõl ka pott ada to kat, in for -
má ci ó kat a Hi va tal az aláb bi cé lok ra hasz nál ja fel, ille tõ leg 
kül föl di sza bá lyo zó szer ve ze tek nek az aláb bi cé lok ra ad -
hat át sze mé lyes adat nak nem mi nõ sü lõ ada to kat:

a) az en ge dély kö te les te vé keny sé get foly ta tó ener gia -
ipa ri vál lal ko zá sok mû kö dé sé nek en ge dé lye zé sé re vo nat -
ko zó ké rel mek el bí rá lá sá hoz, il let ve az en ge dély ben fog -
lal tak el len õr zé sé hez,

b) a Hi va tal ál tal ho zott ha tá ro za tok (kü lö nö sen dön té -
sek, in téz ke dé sek, szank ci ók) meg ala po zá sá hoz.

(3) A Hi va tal az Eu ró pai Bi zott ság nak, vagy az Ener gia
Kö zös ség Sza bá lyo zó Tes tü le té nek ké ré sé re jo go sult ren -
del ke zés re bo csá ta ni a vil la mos ener gia-rend szer és a vil la -
mos ener gia-pi ac mû kö dé sé vel kap cso la tos in for má ci ó kat, 
ada to kat.

165.  § A ve ze té kes ener gia rend sze rek re vo nat ko zó jog -
sza bá lyok alap ján, ki zá ró lag a Ma gyar Köz tár sa ság ha tá -
ra it ke resz te zõ ve ze té kes ener gia el lá tá si rend sze rek hez
való hoz zá fé rés sel kap cso la to san, a ve ze té kes ener gia -
rend sze rek re vo nat ko zó jog sza bá lyok ban meg ha tá ro zott
ese tek ben a Hi va tal ha tás kö ré ben el jár hat nak:

a) az Eu ró pai Bi zott ság,
b) az Ener gia Kö zös ség Sza bá lyo zó Tes tü le te.

A Hivatal szervezete, vezetõi és alkalmazottai

166.  § (1) A Hi va tal el nö két és el nök he lyet te sét – a mi -
nisz ter ja vas la tá ra – a mi nisz ter el nök ne ve zi ki és men ti
fel. A ki ne ve zés idõ tar ta ma hat év. Az el nök és az el nök he -
lyet tes meg bí za tá sá nak meg szû né se ese tén a mi nisz ter
nyil vá nos pá lyá za tot ír ki a meg üre se dõ tiszt ség re. A pá -
lyá za to kat a mi nisz ter a pá lyá za tok be nyúj tá sá ra ren del ke -
zés re nyit va álló ha tár idõ le jár tát köve tõen har minc na pon
be lül szak ma i lag ér té ke li. A mi nisz ter az ér té ke lés ered -
mé nyé rõl, a je löl tek sor rend jé rõl és ja vas la tá nak in do ko lá -
sá ról írás ban vagy elekt ro ni ku san tá jé koz tat ja a mi nisz ter -
el nö köt.

(2) Az el nök és az el nök he lyet tes te kin te té ben a mun -
kál ta tói jo go kat – a ki ne ve zés és a fel men tés ki vé te lé -
vel – a mi nisz ter gya ko rol ja.

(3) A Hi va tal el nö ké nek és el nök he lyet te sé nek meg bí -
za tá sa meg szû nik,

a) ha a ki ne ve zés idõ tar ta ma le jár,
b) ha a tiszt sé gé rõl le mond,
c) ha tiszt sé gé bõl fel men tik,
d) ha meg hal.

(4) Fel men tés sel szû nik meg a Hi va tal el nö ké nek és el -
nök he lyet te sé nek meg bí za tá sa, ha

a) jog erõs bí rói íté let meg ál la pí tá sa sze rint bûn cse lek -
ményt kö ve tett el,
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b) tiszt sé gé nek el lá tá sá ra tar tó san al kal mat lan ná vált,
c) tiszt sé gé vel való össze fér he tet len sé gét há rom hó na -

pon be lül nem szün tet te meg,
d) te vé keny sé gé vel a Hi va tal ha tó sá gi jog kö re i nek

gya kor lá sát ve szé lyez te ti.

(5) A (4) be kez dés sze rin ti fel men té si ja vas la tot a Hi va -
tal el nö ke, il let ve el nök he lyet te se ré szé re meg kell kül de -
ni, aki az Mt. sza bá lyai sze rint mun ka ügyi bí ró ság hoz for -
dul hat.

(6) A fel men tés re irá nyu ló ja vas lat a bí ró ság hoz for du -
lá si ha tár idõ le jár tát vagy – bí ró ság hoz for du lás ese tén – a
bí ró ság dön té sé nek jog erõ re emel ke dé sét köve tõen ter -
jeszt he tõ a mi nisz ter el nök elé.

(7) A Hi va tal el nö ke
a) ve ze ti a Hi va talt,
b) gya ko rol ja a Hi va tal köz tiszt vi se lõi fe lett a mun kál -

ta tói jo go kat,
c) irá nyít ja a Hi va tal gaz dál ko dá sát,
d) kép vi se li a Hi va talt,
e) el lát ja mind azo kat a fel ada to kat, ame lye ket jog sza -

bály vagy a Hi va tal szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály za ta a
ha tás kö ré be utal,

f) ta nács ko zá si jog gal részt vesz a Kor mány ülé sén a
Hi va tal fel adat kö rét érin tõ elõ ter jesz tések tár gya lá sa kor.

167.  § (1) A Hi va tal köz tiszt vi se lõ je a köz tiszt vi se lõk
jog ál lá sá ról  szóló tör vény (a továb biak ban: Ktv.) sze rin ti
össze fér he tet len sé gi és ki zá rá si sza bá lyok ban fog lal ta kon
túl nem lé te sít het mun ka vi szonyt vagy mun ka vég zés sel
járó egyéb jog vi szonyt a Hi va tal ha tás kö ré be tar to zó en ge -
dély kö te les vil la mos ener gia-ipa ri tár sa ság gal vagy in teg -
rált vil la mos ener gia-ipa ri vál lal ko zás sal.

(2) A Hi va tal köz tiszt vi se lõ je az örök lés ki vé te lé vel a
Hi va tal ha tás kö ré be tar to zó en ge dély kö te les vil la mos -
ener gia-ipa ri tár sa sá gok ban tu laj do ni ré sze se dést nem sze -
rez het.

(3) A Hi va tal köz tiszt vi se lõ je ki ne ve zé se kor nyi lat ko -
zik a mun kál ta tói jog kör gya kor ló já nak az (1)–(2) be kez -
dés ben fog lalt ren del ke zé sek tel je sü lé sé rõl. A Hi va tal
köz tiszt vi se lõ je ki ne ve zé se elõtt vagy örök lés út ján szer -
zett tu laj do ni ré sze se dé sét a ki ne ve zé sé tõl, il let ve a szer -
zés tõl szá mí tott há rom hó na pon be lül kö te les elidegení -
teni.

(4) A (3) be kez dés ben fog lalt kö te le zett sé ge teljesíté -
séig a Hi va tal köz tiszt vi se lõ je nem ve het részt olyan dön -
tés elõ ké szí té sé ben és meg ho za ta lá ban, amely az össze fér -
he tet len sé gi ok kal érin tett tár sa ság ra vo nat ko zik.

(5) A Hi va tal köz tiszt vi se lõ i re a Ktv. ren del ke zé sei az
irány adók, az zal az el té rés sel, hogy a Ktv. 30/A.  § (1) be -
kez dé sé ben meg ál la pí tott arány negy ven szá za lék, to váb -
bá a Ktv. 44.  § (1) be kez dé sé ben meg ál la pí tott il let mény -
ki egé szí tés mér té ke a fel sõ fo kú is ko lai vég zett sé gû köz -
tiszt vi se lõ ese té ben az alap il let mé nyé nek 65%-a, a kö zép -
is ko lai vég zett sé gû köz tiszt vi se lõ ese té ben az alap il let mé -

nyé nek 35%-a. A Hi va tal ese té ben a nem rend sze res sze -
mé lyi jut ta tá sok kö zül a ju ta lom-elõ irány zat ra, va la mint a
sze mé lyi jut ta tá sok elõ irány zat-ma rad vá nyá ból, il let ve
pénz ma rad vá nyá ból tör té nõ ju ta lom fi ze tés re vo nat ko zó,
kü lön jog sza bály ban meg ál la pí tott fel sõ mér ték túl lé pé sét
til tó ren del ke zés nem al kal ma zan dó.

A Hivatal eljárására vonatkozó
 általános szabályok

168.  § (1) A Hi va tal el já rá sá ra a köz igaz ga tá si ha tó sá gi
el já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 2004.
évi CXL. tör vény (a továb biak ban: Ket.) ren del ke zé se it
kell al kal maz ni az e §-ban és a ve ze té kes ener ge ti kai rend -
sze rek re vo nat ko zó jog sza bá lyok ban fog lalt el té ré sek kel.

(2) A Hi va tal hely szí ni el len õr zést tart hat az e tör vény
ha tá lya alá tar to zó vál lal ko zás szék he lyén, te lep he lyén, il -
let ve min den olyan he lyen, ahol en ge dély kö te les te vé -
keny sé get foly tat nak, to váb bá ahol en ge dély ben meg ha tá -
ro zott esz kö zök van nak. A hely szí ni el len õr zést vég zõ
sze mély ré szé re a Hi va tal meg bí zó le ve let ál lít ki, ame lyet
az en ge dé lyes kép vi se lõ jé nek, al kal ma zott já nak, il let ve
meg ha tal ma zott já nak, ké ré sé re át kell adni. Az üze mi be -
ren de zé se ket érin tõ hely szí ni el len õr zést a mun ka vé del mi
és mû sza ki-biz ton sá gi elõ írások meg tar tá sá val kell le foly -
tat ni.

(3) A Hi va tal jo go sult az e tör vény ha tá lya alá tar to zó
te vé keny ség gel – be le ért ve a ho ri zon tá li san in teg rált vil la -
mos ener gia-ipa ri vál lal ko zá sok el sõd le ges ener gia for rás-
el lá tás hoz kap cso ló dó te vé keny sé gét is – kap cso la tos ira -
tok ba be te kin te ni, ide ért ve az üz le ti tit kot tar tal ma zó ira to -
kat is, to váb bá jo go sult az ira tok ról má so la tot, ki vo na tot
ké szí te ni, fel ada tai el lá tá sá hoz az en ge dé lyes tõl ese ti és
rend sze res in for má ci ót kér ni, ame lye ket kö te les a Ket.
17.  §-ában meg ha tá ro zott sza bá lyok sze rint ke zel ni.

(4) A Hi va tal el já rá sa so rán az ügy in té zés ha tár ide je
90 nap.

(5) A Hi va tal a hi va tal ból in dult el já rás meg in dí tá sá ról
az is mert ügy fe let, a ké re lem re in dult el já rás ról az is mert
el len ér de kû, il let ve az érin tett ügy fe let 5 na pon be lül ér te -
sí ti.

(6) Ha az ügy fél a ké rel met hi á nyo san nyúj tot ta be, a Hi -
va tal a ké re lem be ér ke zé sé tõl szá mí tott 30 na pon be -
lül – meg fe le lõ ha tár idõ meg je lö lé se és a mu lasz tás jog kö -
vet kez mé nyé re tör té nõ fi gyel mez te tés mel lett – hi ány pót -
lás ra hív ja fel.

(7) El len ér de kû ügy fél hi á nyá ban a Hi va tal el já rá sa so -
rán rész ben, vagy egész ben el te kint het a ma gyar nyelv kö -
te le zõ hasz ná la tá tól, va la mint az ira tok ma gyar nyel ven
tör té nõ be nyúj tá sá tól. Eb ben az eset ben az ira tok ról ma -
gyar nyel vû össze fog la lót kell be nyúj ta ni a Hi va tal hoz.
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(8) Amennyi ben a Hi va tal szak ér tõt rend el ki, a szak vé -
le mény meg ér ke zé sé ig in do kolt eset ben az el já rást fel füg -
geszt he ti.

(9) A Hi va tal kö te les a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro -
zott köz ér de kû ha tá ro za ta it a Ket. 81.  § (8) be kez dé sé ben
fog lalt ren del ke zé sek sze rint nyil vá no san köz zé ten ni.

(10) A Hi va tal ha tá ro za ta el len nincs he lye fel leb be zés -
nek. A ha tá ro zat fe lül vizs gá la tát a bí ró ság tól le het kér ni. A 
bí ró ság a ha tá ro za tot jo go sult meg vál toz tat ni.

(11) A Hi va tal jog erõs ha tá ro za tá val le zárt ügy ben nem
nyújt ha tó be a Ket. 112.  §-a sze rin ti új ra fel vé te li ké re lem.

(12) A Hi va tal lal szem ben – ha tó sá gi jog kör ben ho zott
ha tá ro za tai  miatt – kár té rí té si igény csak ak kor ér vé nye sít -
he tõ, ha a Hi va tal ha tá ro za ta, vagy mu lasz tá sa tör -
vénysértõ és a be kö vet ke zett kárt köz vet le nül ez idéz te
elõ.

(13) A Hi va tal fel ügye le ti szer ve nem gya ko rol hat ja a
Ket. 115.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott fel ügye le ti
jog kö rét.

(14) A Hi va tal a vég re haj tást a Ket. 127.  §-a sze rin ti fel -
té te lek tel je sü lé sé tõl, il let ve a vég re haj tás meg in dí tá sá ra
irá nyu ló ké re lem be ér ke zé sé tõl szá mí tott 20 na pon be lül
ren de li el.

(15) A Hi va tal fel ügye le ti szer ve nem ren del he ti el a Hi -
va tal jog erõs ha tá ro za ta vég re haj tá sá nak fel füg gesz té sét.

(16) A Hi va tal en ge dé lye zé si el já rá sai so rán a Ket. 29.  § 
(7) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott hir det ményt tesz köz zé
az el já rás meg in dí tá sá ról.

(17) A Hi va tal el já rá sai so rán az eu ró pai uni ós csat la ko -
zás sal össze füg gõ egyes tör vénymódosításokról, tör vényi
ren del ke zé sek ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl, va la mint egyes 
tör vényi ren del ke zé sek meg ál la pí tá sá ról  szóló 2004. évi
XXIX. tör vény 141.  §-a sze rin ti fel hasz ná lói meg ke re sé -
sek ese té ben a 2004. évi XXIX. tör vény 141–143.  §-ai ban
meg ha tá ro zott ren del ke zé sek alap ján jár el az zal az el té -
rés sel, hogy az el bí rá lá si ha tár idõ 90 nap.

Energetikai Állandó Választottbíróság

169.  § (1) A Hi va tal meg ala pít ja az Ener ge ti kai Ál lan dó
Vá lasz tott bí ró sá got.

(2) Az Ener ge ti kai Ál lan dó Vá lasz tott bí ró ság ha tás kö -
ré re, el já rá sá ra a vá lasz tott bí rás ko dás ról  szóló 1994. évi
LXXI. tör vény (a továb biak ban: Vbt.) ren del ke zé se it a
(3)–(6) be kez dés ben meg ha tá ro zott el té ré sek kel kell al -
kal maz ni.

(3) Az Ener ge ti kai Ál lan dó Vá lasz tott bí ró ság el já rá sá -
nak van he lye az e tör vény sze rin ti en ge dély kö te les te vé -
keny sé get foly ta tó en ge dé lye sek kö zöt ti, e tör vény ha tá lya 
alá tar to zó te vé keny sé gek re vo nat ko zó jog sza bály ban,
vagy az alap ján kö tött szer zõ dés ben fog lalt jo gok kal és

kö te le zett sé gek kel kap cso la tos jog vi tá ban, ha a fe lek a vá -
lasz tott bí ró sá gi el já rást vá lasz tott bí ró sá gi szer zõ dés ben
ki kö töt ték és az el já rás tár gyá ról sza ba don ren del kez het -
nek.

(4) Az Ener ge ti kai Ál lan dó Vá lasz tott bí ró ság el já rá sá -
nak e § sze rin ti ki kö té se nem érin ti a je len tör vény ha tály -
ba lé pé se elõtt meg kö tött egye di szer zõ dés ben a Ma gyar
Ke res ke del mi és Ipar ka ma ra mel lett mû kö dõ Ál lan dó Vá -
lasz tott bí ró ság ha tás kö ré nek ki kö té sé re vo nat ko zó eset le -
ges elõ írás ér vé nyes sé gét. Az ilyen ki kö té sek alap ján a
jog vi ta vá lasz tott bí ró sá gi ren de zé sé re to vább ra is – a fe lek 
el té rõ ren del ke zé se hi á nyá ban – a Ma gyar Ke res ke del mi
és Ipar ka ma ra mel lett mû kö dõ Ál lan dó Vá lasz tott bí ró ság -
nak van ha tás kö re.

(5) Az Ener ge ti kai Ál lan dó Vá lasz tott bí ró ság vá lasz -
tott bí rói tes tü le té nek tag ja it a Hi va tal el nö ke je lö li ki meg -
ha tá ro zott idõ re. Nem le het az Ener ge ti kai Ál lan dó Vá -
lasz tott bí ró ság vá lasz tott bí rói tes tü le té nek tag ja a Hi va tal
el nö ke, il let ve a Hi va tal egyéb al kal ma zott ja.

(6) Az Ener ge ti kai Ál lan dó Vá lasz tott bí ró ság jogi sze -
mély. Szék he lye Bu da pest.

(7) Az Ener ge ti kai Ál lan dó Vá lasz tott bí ró ság jogi sze -
mé lyi sé gét ala pí tó ok ira tá nak a Hi va tal hi va ta los lap já ban
tör té nõ köz zé té te le nap já val nye ri el. A köz zé té telt a mi -
nisz ter ren de li el az Ener ge ti kai Ál lan dó Vá lasz tott bí ró ság 
be je len té se alap ján. A be je len tés hez mel lé kel ni kell az ala -
pí tó ok ira tot.

(8) Az Ener ge ti kai Ál lan dó Vá lasz tott bí ró ság egyez te tõ
el já rás le foly ta tá sá ra is jo go sult a köz ve tí tõi te vé keny ség -
rõl  szóló 2002. évi LV. tör vény sza bá lya i nak meg fele lõen.

(9) Az Ener ge ti kai Ál lan dó Vá lasz tott bí ró ság ala pí tó
ok ira tá ban meg kell ha tá roz ni:

a) a vá lasz tott bí ró ság szer ve ze ti rend jét,
b) az el nök ség tag jai ki je lö lé sé nek sza bá lya it,
c) a vá lasz tott bí ró ság kép vi se le té nek rend jét,
d) az el nök ség fel ada ta it, jog kö rét,
e) az ala pí tói hoz zá já ru lás össze gét.

(10) Az Ener ge ti kai Ál lan dó Vá lasz tott bí ró ság mû kö -
dé sé nek for rá sai:

a) ala pí tói hoz zá já ru lá sok,
b) vá lasz tott bí ró sá gi dí jak,
c) a va gyon ho za ma,
d) egyéb be vé te lek.

(11) Az Ener ge ti kai Ál lan dó Vá lasz tott bí ró ság szer ve -
ze te a vá lasz tott bí rói tes tü let bõl, a tes tü let tag jai kö zül ki -
je lölt leg alább há rom, leg fel jebb öt ta gú el nök ség bõl és a
Gaz da sá gi Hi va tal ból áll.

(12) Az el nök ség az Ener ge ti kai Ál lan dó Vá lasz tott bí -
ró ság ál ta lá nos irá nyí tó szer ve. Az el nök ség ki je lö lé sé nek
és mû kö dé sé nek sza bá lya it az ala pí tó ok irat és az Ener ge -
ti kai Ál lan dó Vá lasz tott bí ró ság sza bály za tai tar tal maz zák.

(13) Az Ener ge ti kai Ál lan dó Vá lasz tott bí ró sá got har -
ma dik sze méllyel szem ben, bí ró ság és ha tó sá gok elõtt az
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el nök ség tag jai, il let ve az ál ta luk arra fel ha tal ma zott sze -
mé lyek kép vi se lik az Ener ge ti kai Ál lan dó Vá lasz tott bí ró -
ság sza bály za ta i ban meg ha tá ro zott mó don.

XX. Fejezet

FELHATALMAZÓ RENDELKEZÉSEK

170.  § (1) Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy
1. a Ma gyar Ener gia Hi va tal ál tal ki szab ha tó bír ság

fel sõ ha tá rát,
2. a pa na szok en ge dé lyes ál ta li ke ze lé sé re és a fel -

hasz ná lók, il let ve la kos sá gi fo gyasz tók ál ta li be -
nyúj tá sá ra vo nat ko zó el já rá si sza bá lyo kat,

3. a vil la mos ener gia-el lá tá si sza bály za tok tar tal má ra 
vo nat ko zó rész le tes sza bá lyo kat,

4. a sza bály za ti bi zott sá gok lét re ho zá sá ra és mû köd -
te té sé re vo nat ko zó sza bá lyo kat,

5. az üz let sza bály za tok kö te le zõ tar tal mi ele me it, az
azok ban kö te le zõ en sze re pel te ten dõ ren del ke zé se -
ket, az üz let sza bály za tok fel épí té sé re vo nat ko zó
ál ta lá nos elõ írásokat, a tár sa dal mi egyez te tés re vo -
nat ko zó elõ írásokat és az üz let sza bály zat be nyúj -
tá sá nak for mai kö ve tel mé nye it,

6. az egye te mes szol gál ta tó és az egye te mes szol gál -
ta tás igény be vé te lé re jo go sult fel hasz ná ló kö zöt ti
jog vi szony és az egye te mes szol gál ta tás igény be -
vé te lé re irá nyu ló szán dék be je len té sé nek rész le tes
sza bá lya it, va la mint az egye te mes szol gál ta tás ke -
re té ben tör té nõ vil la mos ener gia-vá sár lás ra vo nat -
ko zó szer zõ dés tar tal mi és for mai kö ve tel mé nye it,
meg szû né sé nek ese te it,

7. az en ge dé lye zés rész le tes sza bá lya it, a ké re lem
for mai és tar tal mi, to váb bá az en ge dély tar tal mi
kö ve tel mé nye it, az en ge dély kö te les te vé keny sé -
gek foly ta tá sá nak, az en ge dély ki adá sá nak, a mû -
kö dé si en ge dély mó do sí tá sá nak, meg hosszab bí tá -
sá nak és vissza vo ná sá nak, az en ge dé lyes te vé -
keny ség foly ta tá sá nak fel té te le it, va la mint az en -
ge dé lye sek jo ga it és kö te le zett sé ge it,

8. a szél erõ mû ki vé te lé vel az új ter me lõ ka pa ci tá sok
lé te sí té sé re vo nat ko zó rész le tes sza bá lyo kat, ide -
ért ve a tá ro zós erõ mû vil la mos ener gia-rend szer -
ben be töl tött sze re pé vel, va la mint a vil la mos ener -
gia-rend szer be tör té nõ il lesz té sé vel kap cso la tos
ren del ke zé se ket is, va la mint az erõ mû lé te sí té sé -
hez szük sé ges meg va ló sít ha tó sá gi ta nul mány, üz -
le ti terv és füg get len szak ta nács adói je len tés tar tal -
mi ele me it, to váb bá az erõ mû bõ ví tés en ge dély kö -
te les ese te it és a bõ ví tés fel té te le it,

9. az erõ mû lé te sí té sé re és a ke res let ol da li sza bá lyo -
zá si in téz ke dé sek meg va ló sí tá sá ra, va la mint a há -
ló zat fej lesz té sé re vo nat ko zó pá lyá zat ki írá sá nak
fel té te le it, a pá lyá zat mi ni má lis tar tal mi kö ve tel -
mé nye it, va la mint a pá lyáz ta tá si el já rás sza bá lya it,

10. az át vi te li és el osz tó há ló zat kar ban tar tá si, ja ví tá si,
fel újí tá si mun ká i val, va la mint fej lesz té sé vel össze -
füg gés ben ki vá lasz tott és meg bí zott ter mé sze tes
sze mély vagy gaz dál ko dó szer ve zet ki vá lasz tá sá ra
és meg bí zá sá ra vo nat ko zó fel té te le ket és el já rá so -
kat,

11. a Hi va tal ál tal jó vá ha gyott há ló zat fej lesz té si terv
mó do sí tá sá nak ese te it,

12. a ma gán ve ze ték üze mel te té sé re vo nat ko zó rész le -
tes sza bá lyo kat,

13. a fel hasz ná ló vil la mos ener gia vá sár lá sá nak és ér -
té ke sí té sé nek fel té te le it,

14. a vil la mos ener gia-ke res ke dõ vil la mos ener gia ér -
té ke sí té sé re vo nat ko zó szer zõ dé se meg kö té sé nek
fel té te le it, kö te le zõ tar tal mi és for mai ele me it,

15. a köz vet len ve ze ték, vagy ma gán ve ze ték hi va tal -
ból tör té nõ köz cé lú vá nyil vá ní tá sá nak sza bá lya it,

16. az egye te mes szol gál ta tás ra vo nat ko zó en ge dély -
ké re lem ben fel tün tet he tõ leg ki sebb szol gál ta tá si
te rü let sza bá lya it, va la mint az egye te mes szol gál -
ta tás bár mely vil la mos ener gia-ke res ke dõ ál ta li
vég zé sét le he tõ vé tevõ rész le tes sza bá lyo kat,

17. a fo lya ma tos el lá tás ér de ké ben más en ge dé lyes ki -
je lö lé sé re vo nat ko zó rész le tes sza bá lyo kat,

18. a je len tõs pi a ci erõ fö lény meg ál la pí tá sa szem pont -
já ból re le váns pi a cok te rü le ti meg ha tá ro zá sá ra, va -
la mint a pi a ci ver seny ha té kony sá gá nak elem zé sé -
re, a nem kel lõ en ha té kony pi a co kon a je len tõs pi a -
ci erõ vel ren del ke zõ en ge dé lye sek azo no sí tá sá ra és 
a 110–111.  §-ok sze rin ti kö te le zett sé gek tar tal má -
ra, al kal ma zá si fel té te le i re vo nat ko zó rész le tes elõ -
írásokat,

19. az ener gia-vég fel hasz ná lás ha té kony sá gá ról és az
ener ge ti kai szol gál ta tá sok ról, va la mint a
93/76/EGK ta ná csi irány elv ha tá lyon kí vül he lye -
zé sé rõl  szóló, 2006. áp ri lis 5-i 2006/32/EK eu ró pai 
par la men ti és ta ná csi irány elv 13. cik ké ben meg ha -
tá ro zott elekt ro ni kus fo gyasz tás mé rõk fel hasz ná -
lók nál való fel sze re lé sé re vo nat ko zó sza bá lyo kat,

20. a szer ve zett vil la mos ener gia-pi ac mû kö dé sé re vo -
nat ko zó rész le tes sza bá lyo kat, a szer ve zett vil la -
mos ener gia-pi ac en ge dé lye se és az át vi te li rend -
szer irá nyí tó együtt mû kö dé sé nek fel té te le it, va la -
mint a szer ve zett piac kez de ti lik vi di tá sá nak biz to -
sí tá sá ra az el osz tó há ló za ti en ge dé lyes és az egye -
te mes szol gál ta tó szer ve zett pi a con tör té nõ át me -
ne ti be szer zé si kö te le zett sé gé re, il let ve a ter me lõk
szer ve zett pi a con tör té nõ át me ne ti ér té ke sí té si kö -
te le zett sé gé re vo nat ko zó rész le tes sza bá lyo kat,

21. az át vi te li rend szer irá nyí tó és az el osz tó há ló za ti
en ge dé lye sek, va la mint a rend szer hasz ná lók kö -
zöt ti jog vi szony rész le tes sza bá lya it, a há ló za ti
csat la ko zá si szer zõ dés tar tal mi ele me it és ren del -
ke zé se it, há ló za ti hasz ná la ti szer zõ dés mi ni má lis
tar tal mi és for mai kö ve tel mé nye it, va la mint szer -
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zõ dés sze gés kö vet kez té ben tör té nõ fel mon dá sá nak 
ese te it,

22. a szén ipa ri szer ke zet át ala kí tá si tá mo ga tás meg ha -
tá ro zá sá nak és ke ze lé sé nek rész le tes sza bá lya it,

23. a vil la mos ener gia-el lá tá si vál ság hely zet és a vil la -
mos ener gia-rend szer je len tõs za va rá nak rész le tes
sza bá lya it, a vál ság hely zet és a je len tõs za var ese -
tén al kal ma zan dó kor lá to zá sok sza bá lya it, el ve it,
va la mint a rend szer hasz ná lók jo ga it és kö te le zett -
sé ge it, a te her vi se lés rész le tes sza bá lya it, a fel hasz -
ná lók el lá tá sá ra kö tött szer zõ dé sek tel je sí té se fel -
füg gesz té sé nek rend jét, a vil la mos ener gia-el lá tás -
hoz kap cso ló dó, a ha tó sá gi és nem ha tó sá gi árak
kö ré be tar to zó va la mennyi ter mék és szol gál ta tás
leg ma ga sabb árát,

24. a meg úju ló ener gia for rás ból, a hul la dék ból nyert
ener gi á ból és a kap csolt ener gia ter me lés bõl szár -
ma zó vil la mos ener gia ere de tét iga zo ló bi zo nyít -
vány ra, a bi zo nyít vány ki adá sá ra, az ilyen ener gia -
for rás ból ter melt vil la mos ener gi át ér té ke sí tõ ter -
me lõk be szá mo lá si és adat szol gál ta tá si kö te le zett -
sé gé re, va la mint a zöld bi zo nyít vány ra vo nat ko zó
rész le tes sza bá lyo kat, to váb bá a zöld bi zo nyít vány
rend szer be ve ze té sé nek idõ pont ját,

25. a Hi va tal köz ér de kû ha tá ro za ta i nak kö rét és a köz -
zé té te lé re vo nat ko zó rész le tes sza bá lyo kat,

26. az or szág nem zet kö zi kö te le zett ség vál la lá sán ala -
pu ló, va la mint az Eu ró pai Bi zott ság felé tel je sí ten -
dõ je len tés té te li és adat szol gál ta tá si kö te le zett ség -
re vo nat ko zó rész le tes sza bá lyo kat,

27. az e tör vény sze rin ti ha tó sá gi árak ra vo nat ko zó
ren del ke zé sek vég re haj tá sá nak el len õr zé sé re vo -
nat ko zó el já rás, va la mint az al kal ma zan dó jog -
következmények vég re haj tá sá nak rész le tes szabá -
lyait,

28. az e tör vény 147.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro -
zott pénz esz köz ke ze lé sé nek és fel hasz ná lá sá nak
rész le tes sza bá lya it, va la mint a ki fi ze té sek rend jét,

29. a meg úju ló ener gia for rás ból, va la mint a hul la dék -
ból nyert ener gi á val, to váb bá a kap csol tan, il let ve a 
jog sza bály ban meg ha tá ro zott egyéb mó don ter melt 
vil la mos ener gia fel hasz ná lá sát elõ se gí tõ kö te le zõ
át vé te li rend szer rész le tes sza bá lya it – kü lö nö sen
az át vé te li kö te le zett ség alá esõ vil la mos ener gia
át vé te li árát –, a 12.  § (1) be kez dé se sze rin ti meg fe -
le lõ ség-ér té ke lé si szer ve zet ki je lö lé sé nek rész le tes 
sza bá lya it, a kö te le zõ át vé te li rend szer ke re té ben
vég re haj tan dó el szá mo lá sok rész le tes sza bá lya it,
az át vé te li kö te le zett ség alá esõ vil la mos ener gia
be fo ga dá sá nak és kö te le zõ át vé te lé nek rész le tes
sza bá lya it, va la mint az egyes ter me lé si el já rá sok,
kü lö nö sen a kap csol tan vagy bio masszá val ter melt
vil la mos ener gia kö te le zõ át vé te lé hez szük sé ges
mi ni má lis ha tás fo kot, to váb bá a kap csol tan ter melt 
vil la mos ener gia ese tén a vil la mos ener gia hasz no -
sí tá sá nak mód ját,

30. a vil la mos mû, a ter me lõi ve ze ték, a ma gán ve ze ték
és a köz vet len ve ze ték épí té sé nek, üze mel te té sé -
nek, hasz ná lat ba vé te lé nek, fenn ma ra dá sá nak és
meg szün te té sé nek en ge dé lye zé sé vel, az en ge dé -
lyek meg hosszab bí tá sá val, az egy sze rû sí tett en ge -
déllyel, va la mint az ide gen in gat lan ra vo nat ko zó
jo gok ala pí tá sá val, tar tal má val, en ge dé lye zé sé vel,
meg szû né sé vel, az épí té si jo go sult ság iga zo lá sá ra
al kal mas ok ira tok kal és a kár ta la ní tás sal kap cso la -
tos rész le tes sza bá lyo kat,

31. a vil la mos ener gia-ke res ke dõ, il let ve az egye te mes
szol gál ta tó ál tal nyúj tan dó pénz ügyi biz to sí ték
nyúj tá sá nak mód ját, mér té két, va la mint az al kal -
ma zan dó mér té ket meg ala po zó fel té te le ket,

32. a rend szer szin tû szol gál ta tá sok biz to sí tá sá hoz, az
át vi te li vagy el osz tó há ló za ti vesz te ség pót lá sá hoz
szük sé ges vil la mos ener gia be szer zé sé re vo nat ko -
zó pá lyá zat mi ni má lis tar tal mi kö ve tel mé nye it, va -
la mint nyil vá nos ság ra ho za ta lá nak mód ját,

33. az el osz tó há ló za ti en ge dé lyes nek ház tar tá si kis -
erõ mû vek nyil ván tar tá sá val kap cso la tos fel ada ta it, 
va la mint az el osz tó há ló za ti en ge dé lyes, a vil la -
mos ener gia-ke res ke dõ, és az egye te mes szol gál ta -
tó vé den dõ fo gyasz tók kal kap cso la tos fel ada ta it,
jo ga it és kö te le zett sé ge it, a vé den dõ fo gyasz tó
szer zõ dés sze gé se ese tén al kal maz ha tó jog kö vet -
kez mé nye ket,

34. a vé den dõ fo gyasz tók, va la mint az õket az e tör -
vény ben meg ha tá ro zot ta kon túl me nõ en meg il le tõ
ked vez mé nyek kö rét, biz to sí tá suk és igény be vé te -
lük rész le tes sza bá lya it, to váb bá a fo gya ték kal élõ
fo gyasz tó kat meg il le tõ kü lön le ges bá nás mód rész -
le tes sza bá lya it, a vé den dõ fo gyasz tói kör be tar to -
zás iga zo lá sá ra al kal mas ok ira tok kö rét, tar tal mi és 
for mai kö ve tel mé nye it,

35. a há ló zat hoz való hoz zá fé rés kor lá to zá sá nak, meg -
ta ga dá sá nak, szü ne tel te té sé nek, csök ken té sé nek,
az ilyen ese tek ben kö ve ten dõ el já rá sok, va la mint a
meg úju ló ener gia for rá sok ból, hul la dék ból, il let ve
kap csol tan ter melt vil la mos ener gia ilyen ese tek -
ben tör té nõ elõny ben ré sze sí té sé nek rész le tes sza -
bá lya it,

36. a fõ vá ros te rü le tén a la kos sá gi fo gyasz tók ará nyá -
ban lé te sí ten dõ ügy fél szol gá la tok mi ni má lis szá -
mát, to váb bá az ügy fél szol gá la tok el he lye zé sé re és 
mû köd te té sé re vo nat ko zó rész le tes sza bá lyo kat,

37. a köz vi lá gí tás ra vo nat ko zó rész le tes sza bá lyo kat,
va la mint a köz vi lá gí tá si be ren de zé sek nek az el osz -
tó há ló zat tar tó szer ke ze te in és lé te sít mé nye i ben
tör té nõ el he lye zé sé vel, üze mel te té sé vel össze füg -
gõ kér dé se ket ren de zõ, az el osz tó há ló za ti en ge dé -
lyes és a köz vi lá gí tás ra kö te le zett kö zöt ti szer zõ -
dés mi ni má lis tar tal mi és for mai kö ve tel mé nye it,

38. a vég sõ me ne dé kes ki je lö lé sé re, te vé keny sé gé re,
jo ga i ra és kö te le zett sé ge i re, va la mint fel ada tai el -
lá tá sá ra vo nat ko zó rész le tes sza bá lyo kat,
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39. a há ló za ti en ge dé lye sek ál tal ké szí ten dõ meg fe le -
lé si prog ram és meg fe le lé si je len tés rész le tes sza -
bá lya it,

40. a szám vi te li szét vá lasz tás ra vo nat ko zó fõ kö ve tel -
mé nye ket és alap el ve ket

ren de let ben ál la pít sa meg.

(2) Fel ha tal ma zást kap a mi nisz ter, hogy
1. az egye te mes szol gál ta tás ár kép zé sé nek szabá -

lyait és az egye te mes szol gál ta tás leg na gyobb ke -
res ke del mi ár ré sét, az egye te mes szol gál ta tás
 keretében nyúj tan dó ter mék cso ma go kat és az
azok hoz kap cso ló dó ár sza bá so kat,

2. az el osz tó há ló za ti en ge dé lye sek és az egye te mes
szol gál ta tó ál tal a fel hasz ná ló igé nye alap ján kü -
lön díj el le né ben vé gez he tõ szol gál ta tá sok kö rét és 
dí ja it,

3. a ház tar tá si mé re tû kis erõ mû vek rõl, il let ve vé den -
dõ fo gyasz tók ról ve ze ten dõ nyil ván tar tá sok rész -
le tes sza bá lya it az adat vé de lem rõl  szólót tör -
vénnyel össz hang ban, to váb bá a ház tar tá si kis erõ -
mû vek mé ré sé nek rész le tes sza bá lya it,

4. az 50 MW, és azt meg ha la dó tel je sí tõ ké pes sé gû
erõ mû vek ener gia for rás-kész le té nek leg ki sebb
mér té két,

5. a vil la mos ener gi á nak a fel hasz ná lók ré szé re tör té -
nõ ér té ke sí té se so rán, a fel hasz ná lók – az elõ zõ
nap tá ri év ben ér té ke sí tett vil la mos ener gia elõ ál lí -
tá sá hoz fel hasz nált ener gia for rá sok rész ará nyá ról
és kör nye ze ti ha tá sa i ról tör té nõ – tá jé koz ta tá sá nak
mód já ra és tar tal má ra vo nat ko zó rész le tes sza bá -
lyo kat,

6. a kap csol tan ter melt vil la mos ener gia és a hasz nos
hõ mennyi sé ge meg ál la pí tá sá nak szá mí tá si mód -
ját, va la mint az elõb bi ek iga zo lá sá ra vo nat ko zó el -
já rás rész le tes sza bá lya it,

7. az en ge dé lye sek és a rend szer hasz ná lók vil la mos -
ener gia-ipa ri te vé keny sé gé vel, kü lö nö sen az át vi -
te li rend szer irá nyí tó rend szer irá nyí tá si te vé keny -
sé gé vel össze füg gõ árak kal, és a vil la mos ener -
gia-fo gyasz tás sal kap cso la tos adat szol gál ta tás
mód szer ta ni sza bá lya it, a szol gál ta tá si kö te le zett -
ség alá esõ – sze mé lyes ada tot nem tar tal ma -
zó – ada to kat, az adat szol gál ta tás ra kö te le zet tek és 
az ada tok hoz való hoz zá fé rés re jo go sul tak kö rét, a
Hi va tal ál tal a fel hasz ná lói ér de kek kép vi se le tét
el lá tó tár sa dal mi szer ve ze tek, ille tõ leg más szer ve -
ze tek ré szé re nyúj tott adat szol gál ta tás kö rét és
rend jét, a Hi va tal hon lap ján köz zé té tel re ke rü lõ
ada tok kö rét, to váb bá az üz le ti ti tok nak [Ptk. 81.  §
(2) bek.] mi nõ sü lõ té nyek, in for má ci ók, meg ol dá -
sok és ada tok (a továb biak ban: üz le ti ti tok) vé del -
mé re vo nat ko zó rész le tes sza bá lyo kat, va la mint a
fel hasz ná ló tól el té rõ fi ze tõ meg ál la pí tá sá ra vo nat -
ko zó sza bá lyo kat,

8. a vil la mos mû vet, ter me lõi, ma gán- vagy köz vet -
len ve ze té ket kö rül ve võ biz ton sá gi öve zet re vo -

nat ko zó sza bá lyo kat, az ott ér vé nye sí ten dõ ti lal -
ma kat és kor lá to zá so kat, a ve ze ték jog alap ján épít -
he tõ át ala kí tó- és kap cso ló be ren de zé sek kö rét,

9. a csat la ko zó-, össze kö tõ és fel hasz ná lói be ren de -
zé sek, va la mint a po ten ci á li san rob ba nás ve szé lyes 
kö zeg ben mû kö dõ vil la mos be ren de zé sek és vé -
del mi rend sze rek mû sza ki-biz ton sá gi mi nõ sí té sé -
nek, meg fe le lõ ség-ér té ke lé sé nek, for ga lom ba ho -
za ta lá nak, va la mint üzem be he lye zé sé nek sza bá -
lya it,

10. a mû sza ki-biz ton sá gi szem pont ból je len tõs mun -
ka kö rök be töl té sé hez szük sé ges szak mai ké pe sí -
tést és gya kor la tot,

11. a csat la ko zá si dí ja kat, a rend szer hasz ná la ti dí ja kat, 
az el osz tá si díj ból szár ma zó be vé tel el osz tó há ló -
za ti en ge dé lye sek kö zöt ti meg osz tá sá ra vo nat ko zó
ki egyen lí tõ me cha niz mus rész le tes sza bá lya it, va -
la mint az egyes dí jak al kal ma zá sá nak fel té te le it,

12. a vil la mos mû, ter me lõi, fel hasz ná lói vagy köz vet -
len ve ze ték mû sza ki-biz ton sá gi kö ve tel mé nye it,

13. az át vé te li kö te le zett ség alá esõ vil la mos ener gi á -
nak az át vi te li rend szer irá nyí tó ál tal tör té nõ szét -
osz tá si sza bá lya it és a szét osz tás so rán al kal maz ha -
tó árak meg ha tá ro zá sá nak mód ját,

14. az el sõd le ges ener gia for rás vá lasz tás rész le tes sza -
bá lya it,

15. a vil la mos ener gia-ipar ban fenn ál ló, vagy el töl tött
mun ka vi szonnyal össze füg gés ben az egye te mes
szol gál ta tó üz let sza bály za tá ban meg ha tá ro zott
ked vez mé nyes vil la mos ener gia-áron tör té nõ vá -
sár lás ra jo go sult sze mé lyek kö rét, a ked vez mé nyes 
vil la mos ener gia-árat, va la mint a ked vez mény biz -
to sí tá sá val össze füg gõ el já rá si, el szá mo lá si sza bá -
lyo kat és iga zo lá si kö te le zett sé ge ket,

16. a szél erõ mû lé te sí té sé re irá nyu ló pá lyá zat ki írá sá -
nak fel té te le it, a pá lyá zat mi ni má lis tar tal mi kö ve -
tel mé nye it, va la mint a pá lyáz ta tá si el já rás sza bá -
lya it,

17. a há ló zat hoz való csat la ko zás lé nye ges fel té te le it,

18. az el sõd le ges ener gia for rás fel hasz ná lá sá nak az új
ter me lõ ka pa ci tá sok en ge dé lye zé se so rán tör té nõ
kor lá to zá sá nak rész le tes sza bá lya it,

19.

a) a kör nye zet vé de le mért fe le lõs mi nisz ter rel
együtt mû köd ve az erõ mû vek ál tal tel je sí ten dõ,
az el sõd le ges ener gia for rás tí pus tól füg gõ en el -
té rõ mi ni má lis ener ge ti kai ha tás fok kö rül mé -
nye ket,

b) az adó po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter rel, és a köz -
igaz ga tá si in for ma ti ká ért fe le lõs mi nisz ter rel
egyet ér tés ben a Ma gyar Ener gia Hi va tal ré szé -
re, a ké re lem re in dult el já rá so kért fi ze ten dõ
igaz ga tá si-szol gál ta tá si dí jak mér té két, és a dí -
jak és az egyéb be vé te lek fi ze té sé re vo nat ko zó
rész le tes sza bá lyo kat,
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c) a köz le ke dé sért fe le lõs mi nisz ter rel, a víz gaz -
dál ko dá sért fe le lõs mi nisz ter rel, va la mint a te -
rü let fej lesz té sért és te rü let ren de zé sért fe le lõs
mi nisz ter rel egyet ér tés ben a nyom vo na las lé te -
sít mény, fo lyó, víz fo lyás, tó, csa tor na és épít -
mény há ló za ti en ge dé lye sek ál tal, a ve ze ték jog
alap ján tör té nõ meg kö ze lí té sé nek, ke resz te zé -
sé nek sza bá lya it,

d) a vil la mos ener gia-ipa ri te vé keny sé get foly ta tó
vál lal ko zá sok kal, va la mint az ilyen te vé keny sé -
get foly ta tó vál lal ko zá sok mun ka vál la lói ér dek -
kép vi se le ti szer ve ze te i vel való együtt mû kö dés
ér de ké ben mû köd te tett ener ge ti kai ta nács adó
tes tü le tet mû kö dé sé nek rész le tes fel té te le it az
érin tett fe lek kép vi se lõ i vel egyet ér tés ben

ren de let ben ál la pít sa meg.

XXI. Fejezet

ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK

171.  § (1) A ter me lõi en ge dé lye sek, amennyi ben a vil la -
mos ener gi á ról  szóló 2001. évi CX. tör vény elõ írásainak
meg fele lõen ki adott en ge dé lyü ket a je len tör vény ha tály -
ba lé pé se kor üze me lõ erõ mû vo nat ko zá sá ban az ér vé nyes -
sé gi idõ le já ra tá nak ese dé kes sé ge kor meg kí ván ják
hosszab bí ta ni, 2013. ja nu ár 1-jé tõl kö te le sek tel je sí te ni a
kü lön jog sza bály ban elõ írt, az el sõd le ges ener gia for rás tí -
pus tól füg gõ en el té rõ mi ni má lis ener ge ti kai ha tás fok kö -
ve tel mé nye ket. A Hi va tal a kü lön jog sza bály elõ írásainak
figye lembe véte lével és az el lá tás biz ton ság ve szé lyez te té -
sé re te kin tet tel az elõ írt mi ni má lis ener ge ti kai ha tás fok
 követelményeket nem tel je sí tõ erõ mû vek mû kö dé si en ge -
dé lyé nek meg hosszab bí tá sá hoz is hoz zá já rul hat az ellá -
tásbiztonság ve szé lyez te tett sé gé nek elõ re lát ha tó idõ tar ta -
má ra.

(2) Az e tör vény 9.  §-a sze rin ti kö te le zõ át vé te li rend -
szer be ve ze té se nem érin ti a vil la mos ener gi á ról  szóló
2001. évi CX. tör vény, va la mint az át vé te li kö te le zett ség
alá esõ vil la mos ener gia át vé te lé rõl  szóló kü lön jog sza bály 
alap ján ke let ke zett tá mo ga tá si jo go sult sá go kat, va la mint a 
Hi va tal ál tal ki adott ha tá ro za tok ban meg ha tá ro zott kö te le -
zõ en át ve en dõ vil la mos ener gia mennyi sé get, az át vé tel
idõ tar ta mát, va la mint az e ha tá ro za tok alap ján kö te le zõ en
át ve en dõ vil la mos ener gi á ra vo nat ko zó, a vil la mos ener -
giáról  szóló 2001. évi CX. tör vény ben sza bá lyo zott és a
(3)–(4) be kez dés sze rint meg ha tá ro zott leg ma ga sabb át vé -
te li ár nak meg fe le lõ át vé te li árat.

(3) A 11.  § (1) be kez dés b) pont ja sze rin ti, át vé te li kö te -
le zett ség alá esõ meg úju ló ener gia for rás ból elõ ál lí tott
 villamos ener gia leg ma ga sabb in du ló át vé te li ára
k*24,71 Ft/kWh.

(4) A (3) be kez dés ben meg ha tá ro zott „k” té nye zõ ér té ke 
2008. ja nu ár 1-jé tõl a Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va tal ál tal

2007-ben utol já ra köz zé tett, 2006 azo nos idõ sza ká hoz vi -
szo nyí tott ak tu á lis (utol só) éves fo gyasz tói ár in dex ér té ke.
Az ezt kö ve tõ nap tá ri évek ben a k ér té ke min den év elsõ
nap já tól a tárgy év ja nu ár 1-jét meg elõ zõ en a Köz pon ti Sta -
tisz ti kai Hi va tal ál tal utol já ra köz zé tett, az elõ zõ év azo nos 
idõ sza ká hoz vi szo nyí tott ak tu á lis (utol só) éves fo gyasz tói
ár in dex ér té ké nek és a k tárgy évet meg elõ zõ évi ér té ké nek
szor za ta.

(5) A vil la mos ener gi á ról  szóló 2001. évi CX. tör vény,
va la mint az át vé te li kö te le zett ség alá esõ vil la mos ener gia
át vé te lé rõl  szóló kü lön jog sza bály alap ján la kos sá gi táv hõ
célú kap csolt vil la mos ener gia ter me lés kö te le zõ át vé tel
ke re té ben tör té nõ ér té ke sí té sé re jo go sult ter me lõ ké rel mé -
re – az át vé tel egyéb fel té te le i nek meg tar tá sá val – a Hi va -
tal a fel hasz ná lók te her bí ró ké pes sé gé re való te kin tet tel az
át vé tel idõ tar ta mát 2015. de cem ber 31-ig meg hosszab bít -
hat ja.

(6) A vil la mos ener gi á ról  szóló 2001. évi CX. tör vény
mó do sí tá sá ról  szóló 2005. évi LXXIX. tör vény ha tály ba -
lé pé sét meg elõ zõ en a Hi va tal ál tal elsõ al ka lom mal en ge -
dé lye zett bio massza el sõd le ges ener gia for rást hasz no sí tó
erõ mû en ge dé lye sé nek ké rel mé re a Hi va tal leg ké sõbb
2009. de cem ber 31-ig meg vizs gál ja a be ru há zás meg té rü -
lé sét. Amennyi ben a be ru há zás nem té rült meg, a Hi va -
tal – az át vé tel egyéb fel té te le i nek meg tar tá sá val – a kö te -
le zõ át vé tel idõ tar ta mát leg fel jebb a be ru há zás meg té rü lé -
sé ig meg hosszab bít hat ja.

(7) A vil la mos ener gi á ról  szóló 2001. évi CX. tör vény,
va la mint az át vé te li kö te le zett ség alá esõ vil la mos ener gia
át vé te lé rõl  szóló kü lön jog sza bály alap ján la kos sá gi táv hõ
célú kap csolt vil la mos ener gia ter me lés kö te le zõ át vé tel
ke re té ben tör té nõ ér té ke sí té se ese tén, amennyi ben az érin -
tett kis erõ mû tel je sít mé nye nem ha lad ja meg a 20 MW-ot,
to váb bá, ha a kis erõ mû kis erõ mû vi össze vont en ge dé lyé -
nek ki adá sá ra 2006. de cem ber 31. elõtt ke rült sor és ezen
idõ pont elõtt a be ru há zás is meg kez dõ dött, az át vé te li ár
meg egye zik a 2006. de cem ber 31. elõtt ke res ke del mi
üzem be ke rült, föld gáz tü ze lé sû nem gáz mo to ros erõ mû -
egy ség ben táv hõ célú hõ ener gi á val kap csol tan ter melt vil -
la mos ener gi á ra vo nat ko zó an a kü lön jog sza bály ban meg -
ha tá ro zott át vé te li ár ral.

(8) A Kor mány a szük sé ges fel té te lek fenn ál lá sa ese tén
dönt a 9.  § sze rin ti kö te le zõ át vé te li rend szert fel vál tó, kü -
lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott zöld bi zo nyít vány- és
kap csolt bi zo nyít vány-rend szer be ve ze té sé rõl. A Kor -
mány e be kez dés sze rin ti, zöld bi zo nyít vány-rend szer be -
ve ze té sé vel kap cso la tos dön té se nem érin ti a dön tés meg -
ho za ta lát meg elõ zõ en a Hi va tal ál tal ki adott ha tá ro za tok -
ban meg ha tá ro zott át vé te li kö te le zett ség alá esõ vil la mos
ener gia mennyi sé get, az át vé tel idõ tar ta mát, va la mint az
e ha tá ro za tok alap ján át vé te li kö te le zett ség alá esõ vil la -
mos ener gi á nak az e tör vény, il let ve a fel ha tal ma zá sa alap -
ján ki adott kü lön jog sza bály sze rint meg ha tá ro zott át vé te li 
árát.
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(9) A be ve ze tés idõ pont já nak meg ál la pí tá sa kor figye -
lembe kell ven ni

a) a meg úju ló ener gia for rást, a hul la dék ból nyert ener -
gi át fel hasz ná ló és a vil la mos ener gi át kap csol tan ter me lõ
erõ mû vek tel je sí tõ ké pes sé gét an nak ér de ké ben, hogy az
ál ta luk ki bo csá tott zöld, il let ve kap csolt bi zo nyít vá nyok
meg fe le lõ kí ná la tot biz to sít sa nak a vil la mos ener gia-vá sár -
lók ré szé re,

b) a zöld bi zo nyít vány- és a kap csolt bi zo nyít -
vány-rend szer nem zet kö zi ta pasz ta la ta it.

(10) A (9) be kez dés ben fog lal tak ról a Hi va tal két éven te
tá jé koz tat ja a Kor mányt.

(11) A Kor mány zöld bi zo nyít vány- és kap csolt bi zo -
nyít vány-rend szer re vo nat ko zó dön té sét meg ala po zó
(10) be kez dés sze rin ti tá jé koz ta tást a Hi va tal elsõ al ka lom -
mal 2008. jú ni us 30-ig ké szí ti el.

(12) A zöld, il let ve kap csolt bi zo nyít vány-rend szer be -
ve ze té se ese tén a vil la mos ener gia-ke res ke dõ, a fel hasz ná -
ló nak köz vet le nül ér té ke sí tõ ter me lõi en ge dé lyes, va la -
mint a vil la mos ener gi át im por tá ló fel hasz ná ló kö te les a
kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott mér té kû vil la mos -
ener gia-ter me lés nek meg fe le lõ zöld és kap csolt bi zo nyít -
ványt be sze rez ni.

(13) Az Eu ró pai Bi zott ság adott bá nya vál lal ko zó ese té -
ben tör tént jó vá ha gyá sát köve tõen, az adott bá nya vál lal -
ko zó ese té ben jó vá ha gyott mér ték ben 2010. de cem ber
31-éig szén ipa ri szer ke zet át ala kí tá si tá mo ga tást le het té rí -
te ni.

(14) A (13) be kez dés sze rint ki fi zet he tõ szén ipa ri szer -
ke zet át ala kí tá si tá mo ga tást az egyes idõ sza kon ként a bá -
nya vál lal ko zó szén ter me lés sel össze füg gõ in do kolt fo lyó
költ sé gé nek és rá for dí tá sá nak és a szén ér té ke sí té sé bõl, il -
let ve fel hasz ná lá sá ból szár ma zó be vé te lét meg ha la dó ré -
szé nek figye lembe véte lével – a Ta nács szén ipar ré szé re
nyúj tott ál la mi tá mo ga tás ról  szóló 2002. jú li us 23-i
1407/2002/EK ta ná csi ren de let tel össz hang ban – kü lön
jog sza bály ban kell meg ál la pí ta ni, az zal, hogy a tá mo ga -
tás nak az elõ zõ idõ szak ban ki fi ze tett tá mo ga tás nál ala cso -
nyabb össze gû nek kell len nie.

(15) E tör vény ha tály ba lé pé sét meg elõ zõ en kö tött ural -
mi szer zõ dést a 92.  § (4) be kez dés ben meg ha tá ro zott en ge -
dé lye sek 2008. jú ni us 30-ig kö te le sek meg szün tet ni, en -
nek hi á nyá ban az érin tett fe lek az ural mi szer zõ dés bõl fa -
ka dó jo go kat, il let ve kö te le zett sé ge ket ér vé nye sen nem
gya ko rol hat nak, il let ve nem tel je sít het nek.

172.  § (1) A há ló za ti en ge dé lyes a ké re lem be nyúj tá sát
meg elõ zõ en tíz év vel ko ráb ban ide gen in gat la non meg -
épült és üzem be he lye zett köz cé lú át vi te li és el osz tó ve ze -
ték, tar tó szer ke zet és azon el he lye zett át ala kí tó- és kap cso -
ló be ren de zés te kin te té ben, amennyi ben azok el he lye zé sé -
re vo nat ko zó ve ze ték jog ala pí tá sa nem tör tént meg, vagy a
ve ze ték jo gi en ge dély nem lel he tõ fel, il let ve a ve ze ték jog
az in gat lan-nyil ván tar tás ba nem ke rült be jegy zés re, a

116.  § sze rin ti Ha tó ság tól e tör vény ha tály ba lé pé sé tõl szá -
mí tott öt éven be lül kér he ti a ve ze ték jog meg ál la pí tá sát,
vagy a ve ze ték jog be jegy zé sé re al kal mas ha tá ro zat ki adá -
sát. A ve ze ték jog fenn ál lá sát és ke let ke zé sé nek idõ pont ját
a ha tá ro zat ban kell meg ál la pí ta ni. A ve ze ték jog in gat -
lan-nyil ván tar tás ba tör té nõ be jegy zé sé re a 116.  § sze rin ti
Ha tó ság jog erõs ha tá ro za ta alap ján ke rül het sor.

(2) A Ha tó ság a jog erõs ha tá ro zat tal meg ke re si az in gat -
lan ügyi ha tó sá got a ve ze ték jog in gat lan-nyil ván tar tás ba
tör té nõ be jegy zé se iránt. Amennyi ben a ve ze ték jog nem az 
egész föld rész le tet érin ti, ak kor a ha tá ro zat hoz mel lé kel ni
kell az in gat lan érin tett ré szét áb rá zo ló, az in gat lan ügyi ha -
tó ság ál tal zá ra dé kolt váz raj zot is.

(3) A ve ze ték jog meg ál la pí tá sa, il let ve an nak utó la gos
be jegy zé se az in gat lan nal kap cso lat ban több let jo go kat és
kö te le zett sé ge ket nem ke let kez tet het, így nem te remt jog -
ala pot kár ta la ní tá si igény ér vé nye sí té sé re sem.

173.  § (1) A há ló za ti en ge dé lyes a ké re lem be nyúj tá sát
meg elõ zõ en tíz éven be lül ide gen in gat la non meg épült és
üzem be he lye zett, ve ze ték jog gal ren del ke zõ köz cé lú át vi -
te li és el osz tó ve ze ték, tar tó szer ke zet és azon el he lye zett
át ala kí tó- és kap cso ló be ren de zés te kin te té ben, amennyi -
ben a ve ze ték jog az in gat lan-nyil ván tar tás ba nem ke rült
be jegy zés re, a 116.  § sze rin ti Ha tó ság tól e tör vény ha tály -
ba lé pé sé tõl szá mí tott öt éven be lül egy sze rû sí tett üze mel -
te té si en ge délyt kér het. A ve ze ték jog in gat lan-nyil ván tar -
tás ba tör té nõ be jegy zé sé re a 116.  § sze rin ti Ha tó ság jog -
erõs egy sze rû sí tett en ge dé lye alap ján ke rül het sor.

(2) A jog erõs egy sze rû sí tett üze mel te té si en ge déllyel a
Ha tó ság meg ke re si az in gat lan ügyi ha tó sá got a ve ze ték jog 
in gat lan-nyil ván tar tás ba tör té nõ be jegy zé se iránt.
Amennyi ben a ve ze ték jog nem az egész föld rész le tet érin -
ti, ak kor a ha tá ro zat hoz mel lé kel ni kell az in gat lan érin tett
ré szét áb rá zo ló, az in gat lan ügyi ha tó ság ál tal zá ra dé kolt
váz raj zot is.

(3) Az egy sze rû sí tett üze mel te té si en ge dély, il let ve a
ve ze ték jog utó la gos be jegy zé se az in gat lan nal kap cso lat -
ban több let jo go kat és kö te le zett sé ge ket nem ke let kez tet -
het, így nem te remt jog ala pot kár ta la ní tá si igény ér vé nye -
sí té sé re sem.

174.  § (1) A Hi va tal

a) a 142.  § (4) be kez dé se sze rin ti mód szer ta ni út mu ta -
tót elsõ al ka lom mal 2008. jú ni us 30-ig,

b) a 142.  § (5) be kez dé se sze rin ti mód szer ta ni út mu ta -
tót elsõ al ka lom mal 2008. ok tó ber 31-ig

ké szí ti el.

(2) A rend szer hasz ná la ti dí jak 2008. évi ár szint jét az
5/2005. (I. 21.) GKM ren de let sze rint kell meg ha tá roz ni. A 
142.  § (7)–(9) be kez dé se i ben fog lal ta kat a rend szer hasz -
ná la ti dí jak ár szint jé nek 2008. ja nu ár 1-jén ese dé kes mó -
do sí tá sát kö ve tõ elsõ al ka lom mal kell al kal maz ni.
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(3) A vil la mos ener gi á ról  szóló 2001. évi CX. tör vény
125.  § (2) be kez dé se sze rin ti, a kap csol tan ter melt, va la -
mint a meg úju ló ener gia for rást és a hul la dék ból nyert
ener gi át fel hasz ná ló erõ mû vek ter me lé sé nek elõ se gí té sé re 
szol gá ló, a rend szer irá nyí tá si díj ba épí tett elem bõl szár ma -
zó be vé tel és a ki fi ze té sek 2007. de cem ber 31-i egyen le gét 
az e tör vény 142.  § (1) be kez dés a) pont ja sze rin ti át vi te li
rend szer irá nyí tá si díj meg ha tá ro zá sa kor figye lembe kell
ven ni.

(4) A 147.  § (1) be kez dé se sze rin ti pénz esz kö zök mér té -
két, vagy an nak mó do sí tá sát a költ ség ve té si tör vény ben
kell meg ál la pí ta ni.

175.  § (1) A Hi va tal a 107.  § sze rin ti elem zést elsõ al ka -
lom mal 2008. jú ni us 15-ig hajt ja vég re. A 110–111.  §-ok
sze rin ti kö te le zett sé ge ket a Hi va tal elsõ al ka lom mal 2008.
jú ni us 30-ig ha tá roz za meg.

(2) A Hi va tal a je len tör vény 107–112.  §-ai sze rint el -
vég zett pi ac elem zé si és pi ac sza bá lyo zá si el já rá sok ban ho -
zott ha tá ro za to kat kö ve tõ má so dik év ben, de leg ké sõbb
2010. de cem ber 31. nap já ig elem zést ké szít a vil la mos -
ener gia-pi ac hely ze té rõl, kü lö nös te kin tet tel a le foly ta tott
pi ac sza bá lyo zá si el já rá sok ra, az el já rá sok ered mé nyé re és
a ki sza bott kö te le zett sé gek re, va la mint azok nak a pi a ci
ver seny re gya ko rolt ha tá sá ra. A Hi va tal a le foly ta tott vizs -
gá lat ered mé nye it je len té sé ben össze fog lal va meg kül di a
Kor mány szá má ra, amely alap ján a Kor mány meg vizs gál -
ja a vil la mos ener gia-pi a con a ha té kony ver seny meg te -
rem té sé hez szük sé ges to váb bi jog al ko tá si fel ada to kat.

176.  § (1) Az egye te mes szol gál ta tás ra jo go sult fel hasz -
ná lók köz üze mi szer zõ dé se i ben a köz üze mi szol gál ta tó
he lyé be a 178.  § (1) be kez dé se c) pont já nak meg fele lõen
be adott ké rel mek alap ján – az e tör vény 90.  §-a sze rin ti
egye te mes szol gál ta tói en ge dély meg szer zé sé nek fel té te -
lé vel – a vil la mos ener gi á ról  szóló 2001. évi CX. tör vény
sze rin ti köz üze mi szol gál ta tói en ge dé lyes mû kö dé si en ge -
dé lyé ben meg ha tá ro zott szol gál ta tá si te rü le té vel azo nos
te rü le ten tör té nõ egye te mes szol gál ta tás nyúj tá sá ra kö te les 
egye te mes szol gál ta tó lép.

(2) A vil la mos ener gi á ról  szóló 2001. évi CX. tör vény
sze rin ti köz üze mi szol gál ta tás ra jo go sult, de az e tör vény
sze rin ti egye te mes szol gál ta tás ra nem jo go sult fel hasz ná -
lók köz üze mi szer zõ dé se i ben a köz üze mi szol gál ta tó he -
lyé be a vil la mos ener gi á ról  szóló 2001. évi CX. tör vény
sze rin ti köz üze mi szol gál ta tói en ge dé lyes mû kö dé si en ge -
dé lyé ben meg ha tá ro zott szol gál ta tá si te rü le té vel azo nos
te rü le ten vil la mos ener gi át ér té ke sí tõ vil la mos ener gia-ke -
res ke dõ lép, amennyi ben

a) az ugyan ezen te rü le ten egye te mes szol gál ta tás nyúj -
tá sá ra kö te les egye te mes szol gál ta tó val egy gaz da sá gi tár -
sa ság,

b) az egye te mes szol gál ta tói en ge dé lyen fe lül vil la mos
ener gia ke res ke de lem re vo nat ko zó mû kö dé si en ge déllyel
is ren del ke zik.

(3) Azon fel hasz ná lók ese té ben, ame lyek a je len tör -
vény hatályba lépésekor kü lön há ló zat hasz ná la ti és vil la -
mos ener gia-vá sár lá si szer zõ dés sel nem ren del kez nek,
vagy köz üze mi szer zõ dé sü ket rá uta ló ma ga tar tás sal kö töt -
ték, az érin tett en ge dé lye sek és fel hasz ná lók 2009. de cem -
ber 31-ig kö te le sek az e tör vény ren del ke zé sei sze rin ti új
szer zõ dé se ket meg köt ni és egy ide jû leg az ér vény ben lévõ
köz üze mi szer zõ dé se i ket meg szün tet ni.

(4) Amennyi ben e tör vény hatályba lépését köve tõen az
új szer zõ dé sek meg kö té sé ig ér vény ben lévõ köz üze mi
szer zõ dé sek egyes ren del ke zé sei a je len tör vény ren del ke -
zé se i vel el len té te sek, úgy a köz üze mi szer zõ dés ez zel
érin tett ren del ke zé sei he lyett a je len tör vény és kap cso ló dó 
jog sza bá lyai, a vil la mos ener gia-el lá tá si sza bály za tok és az 
érin tett en ge dé lye sek üz let sza bály za ta i nak ren del ke zé sei
meg fele lõen al kal ma zan dók.

(5) E § al kal ma zá sá ban köz üze mi szer zõ dés a vil la mos
ener gi á ról  szóló 2001. évi CX. tör vény sze rin ti köz üze mi
szol gál ta tás ra jo go sult, va la mint a vil la mos ener gi á ról
 szóló 2001. évi CX. tör vény sze rin ti köz üze mi szol gál ta tói 
en ge dé lyes kö zöt ti, a vil la mos ener gi á ról  szóló 2001. évi
CX. tör vény sze rint köz üze mi szol gál ta tás nak mi nõ sü lõ
vil la mos ener gia-szol gál ta tás ra vo nat ko zó szer zõ dés.

(6) 2008. de cem ber 31-ig a kis fe szült sé gen vé te le zõ,
3*25 A-t meg ha la dó, de 3*50 A-nál nem na gyobb csat la -
ko zá si tel je sít mé nyû fel hasz ná lók is jo go sul tak egye te mes 
szol gál ta tás ke re té ben vil la mos ener gi át vá sá rol ni.

177.  § Amennyi ben a szer ve zett vil la mos ener gia-pi ac
mû köd te té sé re 2008. jú ni us 30. nap já ig en ge dély ké rel met
nem nyúj ta nak be, úgy a Hi va tal az át vi te li rend szer irá nyí -
tót ha tá ro zat ban az en ge dély ké re lem be nyúj tá sá ra kö te lez -
he ti. Eb ben az eset ben a 54.  § (1)–(2) be kez dé sek ben elõ írt 
tu laj do no si kor lá tok nem ér vé nye sül nek, azon ban az át vi -
te li rend szer irá nyí tó a szer ve zett vil la mos ener gia-pi ac mû -
köd te té sé re  szóló en ge dély jog erõ re emel ke dé sé nek nap -
já tól szá mí tott 3 éven be lül kö te les a rész vé nye i nek
70%-át el ide ge ní te ni.

178.  § (1) A vil la mos ener gi á ról  szóló 2001. évi CX. tör -
vény alap ján

a) át vi te li és rend szer irá nyí tá si en ge déllyel ren del ke zõ
en ge dé lyes kö te les:

aa) az e tör vény sze rint át vi te li rend szer irá nyí tás ra vo -
nat ko zó mû kö dé si en ge dély meg szer zé sé re vo nat ko zó ké -
rel met be nyúj ta ni a Hi va tal hoz 2007. ok tó ber 31-ig,

ab) ki dol goz ni az e tör vénynek és a vég re haj tás ra ki -
adott kor mány ren de let nek meg fe le lõ Üze mi- és Ke res ke -
del mi Sza bály za tot va la mint a Meg fe le lé si Prog ra mot és
jó vá ha gyás ra be nyúj ta ni a Hi va tal hoz 2007. no vem ber
15-ig;

b) elosz tói en ge déllyel ren del ke zõ en ge dé lye sek kö te -
le sek ki dol goz ni az e tör vénynek és a vég re haj tás ra ki adott 
kor mány ren de let nek meg fe le lõ Elosz tói Sza bály za tot, a
ki szer ve zés re vo nat ko zó bel sõ sza bály za ta i kat, va la mint a
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Meg fe le lé si Prog ra mo kat és jó vá ha gyás ra be nyúj ta ni a Hi -
va tal hoz 2007. no vem ber 15-ig;

c) köz üze mi szol gál ta tói en ge déllyel ren del ke zõ en ge -
dé lye sek kö te le sek olyan egye te mes szol gál ta tás ra vo nat -
ko zó en ge dély ké rel met be nyúj ta ni a Hi va tal hoz 2007. ok -
tó ber 31-ig, amely leg alább az en ge dé lyük ben meg ha tá ro -
zott szol gál ta tá si te rü let re ki ter jed;

d) min den, üz let sza bály zat ké szí té sé re kö te le zett en ge -
dé lyes kö te les üz let sza bály za tát az e tör vénynek és a vég -
re haj tás ra ki adott kor mány ren de let nek meg fele lõen át dol -
goz ni és jó vá ha gyás ra be nyúj ta ni a Hi va tal hoz 2007. no -
vem ber 15-ig.

(2) A vil la mos ener gi á ról  szóló 2001. évi CX. tör vény
ren del ke zé sei sze rint ki adott kis erõ mû vi össze vont en ge -
dé lyek, vil la mos ener gia ter me lé sé re vo nat ko zó mû kö dé si
en ge dé lyek, az el osz tó há ló za ti en ge dé lyek, va la mint a vil -
la mos ener gia ke res ke de lem re vo nat ko zó mû kö dé si en ge -
dé lyek ér vé nyes sé gét e tör vény ha tály ba lé pé se nem érin ti.

(3) Az e tör vény ha tály ba lé pé sét meg elõ zõ en in dult en -
ge dé lye zé si el já rá so kat e tör vény ren del ke zé sei sze rint
kell le foly tat ni, az zal, hogy a Hi va tal nem kér he ti a már
ren del ke zé sé re álló ira tok is mé tel ten tör té nõ be nyúj tá sát.

(4) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a vil la mos
ener gi á ról  szóló 2001. évi CX. tör vény alap ján ki adott át -
vi te li, rend szer irá nyí tá si, köz üze mi nagy ke res ke del mi és
köz üze mi szol gál ta tói mû kö dé si en ge dé lyek ér vé nyü ket
ve szí tik.

(5) Az (1) be kez dés ben fog lal tak vég re haj tá sa so rán a
vil la mos ener gi á ról  szóló 2001. évi CX. tör vény alap ján
mû kö dé si en ge déllyel ren del ke zõ gaz da sá gi tár sa sá gok
nem men te sül nek az igaz ga tá si szol gál ta tá si díj fi ze té si kö -
te le zett ség alól.

(6) A vil la mos ener gi á ról  szóló 2001. évi CX. tör vény
43.  § (2) be kez dé se alap ján a köz üze mi szol gál ta tó és köz -
üze mi nagy ke res ke dõ en ge dé lye sek kö zött lét re jött, va la -
mint a vil la mos ener gi á ról  szóló 2001. évi CX. tör vény
43.  § (5) be kez dé se és 45.  § (4) be kez dé se alap ján az át vé -
te li kö te le zett ség alá esõ vil la mos ener gia le kö té sé rõl és át -
vé te lé rõl kö tött meg ál la po dá sok – amennyi ben e tör vény
ha tály ba lé pé sét meg elõ zõ en a szer zõ dõ fe lek nem ál la pod -
tak meg el té rõ en – meg szûn nek.

(7) A Hi va tal – az (1) be kez dés c) pont ja ér tel mé ben
egye te mes szol gál ta tás ra vo nat ko zó en ge dély be nyúj tá sá -
ra kö te le zet te ken túl me nõ en – egye te mes szol gál ta tás ra
vo nat ko zó en ge délyt ad hat a vil la mos ener gi á ról  szóló
2001. évi CX. tör vény sze rin ti köz üze mi nagy ke res ke dõ -
nek, vil la mos ener gia-ke res ke dõ nek to váb bá az e tör vény
ha tály ba lé pé se elõtt köz üze mi nagy ke res ke dõ nek vagy
vil la mos ener gia-ke res ke dõ nek mi nõ sült tár sa ság nak vagy
ezek jog utód já nak, to váb bá a 88.  § (2) be kez dé se sze rin ti
vil la mos ener gia-ke res ke dõ nek.

HATÁLYBA LÉPTETÕ RENDELKEZÉSEK

179.  § (1) E tör vény – a (2)–(3) be kez dés ben fog lalt el -
té rés sel – 2007. ok tó ber 15-én lép ha tály ba.

(2) E tör vény 182.  §-a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép
ha tály ba.

(3) E tör vény 1–105.  §-a, 107–177.  §-a, 178.  §-ának (4)
és (6) be kez dé se, 181.  §-a, va la mint 183.  §-a 2008. ja nu ár
1-jén lép ha tály ba.

XXII. Fejezet

MÓDOSULÓ JOGSZABÁLYOK

180.  § A sze mé lyi jö ve de lem adó ról  szóló 1995. évi
CXVII. tör vény 1. szá mú mel lék le té nek 8.28. al pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[8. A ter mé szet be ni jut ta tá sok kö zül adó men tes:]

„8.28. a vil la mos ener gi á ról  szóló kü lön tör vény fel ha -
tal ma zá sa alap ján ki adott kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro -
zott sze mé lyi kör ben – a vil la mos ener gia-ipar ban fenn ál ló, 
vagy el töl tött mun ka vi szonnyal össze füg gés ben – kü lön
jog sza bály ban meg ha tá ro zot tak sze rint vé te le zett vil la mos 
ener gi á nak az egye te mes szol gál ta tó üz let sza bály za tá ban
meg ha tá ro zott ál ta lá nos la kos sá gi fo gyasz tói áron szá mí -
tott ér té ke és az ilyen ma gán sze mély re vo nat ko zó ked vez -
mé nyes vil la mos ener gi á nak az egye te mes szol gál ta tó üz -
let sza bály za tá ban – kü lön jog sza bály elõ írásai sze -
rint – meg ha tá ro zott ára alap ján szá mí tott ér ték kü lönb sé -
ge for má já ban nyúj tott ked vez mény.”

181.  § (1) Az árak meg ál la pí tá sá ról  szóló 1990. évi
LXXXVII. tör vény (a továb biak ban: Ártv.) 1.  §-ának
(2) be kez dé se a kö vet ke zõ e) pont tal egé szül ki:

[A tör vény ha tá lya nem ter jed ki:]

„e) a vil la mos ener gi á ról  szóló 2007. évi LXXXVI. tör -
vény ha tá lya alá tar to zó ter mé kek vagy szol gál ta tá sok
 árára.”

(2) Az Ártv. 17.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„17.  § (4) Az ener gia po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter ár ha tó -
sá gi jog kö ré be tar to zó, a föld gáz el lá tás ról  szóló tör vény
ha tá lya alá tar to zó ter mé kek vagy szol gál ta tá sok te kin te té -
ben a 16.  §-ban fog lal ta kat a ha tó sá gi ár meg ál la pí tó ja he -
lyett a Ma gyar Ener gia Hi va tal vég zi. Az ez zel kap cso la -
tos el já rás ra a vil la mos ener gi á ról  szóló tör vény ren del ke -
zé se it kell al kal maz ni.”
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(3) Az Ártv. Mel lék le te I. Leg ma ga sabb ár pont já nak A) Ter mé kek fe je ze té ben a ha tó sá gi áras ter mé kek, il let ve a ha -
tó sá gi ár meg ál la pí tá sá ra jo go sul tak fel so ro lá sá ból a kö vet ke zõ szö veg rész

a)

„401010-bõl a vil la mos ener gia-ter me lõi en ge dé lyes ál tal ér té ke sí tett köz üze mi 
cél ra le kö tött vil la mos ener gia ára

ener gia po li ti ká ért fe le lõs
mi nisz ter”

b)

„403010-bõl a vil la mos ener gia-ter me lõi en ge dé lyes ál tal köz vet le nül vagy
köz vet ve la kos sá gi táv hõ-szol gál ta tá si cél ra ér té ke sí tett gõz ára,
ha az e cél ra le kö tött hõ tel je sít mény az adott te le pü lé sen az
50 MW-ot meg ha lad ja

ener gia po li ti ká ért fe le lõs
mi nisz ter

403010-bõl a vil la mos ener gia-ter me lõi en ge dé lyes ál tal köz vet le nül vagy
köz vet ve la kos sá gi táv hõ-szol gál ta tá si cél ra ér té ke sí tett me le gí -
tett víz ára, ha az e cél ra le kö tött hõ tel je sít mény az adott te le pü lé -
sen az 50 MW-ot meg ha lad ja

ener gia po li ti ká ért fe le lõs
mi nisz ter

401010-bõl a köz üze mi vil la mos ener gia nagy ke res ke dõ ál tal köz üze mi cél ra
ér té ke sí tett vil la mos ener gia ára

ener gia po li ti ká ért fe le lõs
mi nisz ter

401010-bõl a köz üze mi szol gál ta tó ál tal ér té ke sí tett vil la mos ener gia ára ener gia po li ti ká ért fe le lõs
mi nisz ter”

ha tá lyát vesz ti.

(4) Az Ártv. Mel lék le te I. Leg ma ga sabb ár pont já nak B) Szol gál ta tá sok fe je ze té ben a ha tó sá gi áras szol gál ta tá sok,
 illetve a ha tó sá gi ár meg ál la pí tá sá ra jo go sul tak fel so ro lá sá ból a kö vet ke zõ szö veg rész ha tá lyát vesz ti:

„40.10.92-bõl A vil la mos ener gia át vi te lé nek díja ener gia po li ti ká ért fe le lõs
mi nisz ter

40.10.92-bõl A vil la mos ener gia el osz tá sá nak díja ener gia po li ti ká ért fe le lõs
mi nisz ter

40.10.92-bõl A vil la mos ener gia rend szer irá nyí tá sá nak díja ener gia po li ti ká ért fe le lõs
mi nisz ter

40.10.92-bõl A vil la mos ener gi á hoz kap cso ló dó rend szer szin tû szol gál ta tá sok
díja

ener gia po li ti ká ért fe le lõs
mi nisz ter”

2007/86. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 6407

182.  § (1) A föld gáz el lá tás ról  szóló 2003. évi XLII. tör -
vény 52.  § (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„(3) Bár mely en ge dé lyes vál lal ko zás ban tör té nõ öt szá -
za lé kos mér té ket el érõ, majd ezt köve tõen min den to váb bi
öt szá za lé kos mér té ket (tíz, ti zen öt, húsz szá za lék stb.) el -
érõ köz vet len és köz ve tett be fo lyás szer zést a szer zõ fél kö -
te les a Hi va tal nak ha la dék ta la nul be je len te ni és a Hi va tal
kö te les a be fo lyás szer zés tu do má sul vé te lét vissza iga zol ni.
A be fo lyás szer zés re, an nak mér té ké re, az össze han gol tan
el já ró sze mé lyek re és a be je len tés tar tal má ra vo nat ko zó an
a tõ ke pi ac ról  szóló 2001. évi CXX. tör vény ren del ke zé se it
kell meg fele lõen al kal maz ni. A sza va za tok 25 szá za lé kát,
50 szá za lé kát, il let ve 75 szá za lé kát meg ha la dó be fo lyás
szer zé sé hez és az eh hez fû zõ dõ jo gok gya kor lá sá hoz a Hi -
va tal elõ ze tes hoz zá já ru ló ha tá ro za ta is szük sé ges. A cég -
jegy zék be való be jegy zés re irá nyu ló ké rel met a cég bí ró -
ság hoz a Hi va tal ha tá ro za tá val együtt le het be nyúj ta ni.”

(2) A föld gáz el lá tás ról  szóló 2003. évi XLII. tör vény
52.  § (7) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(7) Az (1)–(3) be kez dé sek sze rin ti jó vá ha gyó ha tá ro -
zat, il let ve a ré sze se dés szer zés (3) be kez dés ben meg ha tá -
ro zott be je len té sé nek el mu lasz tá sa után meg szer zett ré sze -
se dé sek te kin te té ben a rész vé nyes, il let ve a tag a rész vény -
könyv be nem je gyez he tõ be, tag jegy zék ben nem tün tet he tõ 
fel és a tár sa ság gal szem ben – az osz ta lék ra való jo go sult -
sá got ki vé ve – jo got nem gya ko rol hat.”

XXIV. Fejezet

HATÁLYUKAT VESZTÕ JOGSZABÁLYOK

183.  § Ha tá lyát vesz ti

a) a vil la mos ener gi á ról  szóló 2001. évi CX. tör vény;

b) a vil la mos ener gi á ról  szóló 2001. évi CX. tör vény
mó do sí tá sá ról  szóló 2005. évi LXXIX. tör vény;

c) a vil la mos ener gi á ról  szóló 2001. évi CX. tör vény
mó do sí tá sá ról  szóló 2005. évi CLXXXV. tör vény;



d) a vil la mos ener gia ha tá ron ke resz tül tör té nõ szál lí tá -
sá nak sza bá lyo zá sá ról  szóló 182/2002. (VIII. 23.) Korm.
ren de let;

e) a vil la mos ener gia ha tá ron ke resz tül tör té nõ szál lí tá -
sá nak sza bá lyo zá sá ról  szóló 182/2002. (VIII. 23.) Korm.
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 200/2004. (VI. 23.) Korm.
ren de let;

f) a vil la mos ener gia ha tá ron ke resz tül tör té nõ szál lí tá -
sá nak sza bá lyo zá sá ról  szóló 182/2002. (VIII. 23.) Korm.
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 37/2007. (III. 7.) Korm. ren -
de let;

g) a vil la mos ener gia-fo gyasz tók fel jo go sí tá sá ról  szóló
181/2002. (VIII. 23.) Korm. ren de let;

h) az át ál lá si költ sé gek meg ha tá ro zá sá nak és ke ze lé sé -
nek rész le tes sza bá lya i ról  szóló 183/2002. (VIII. 23.)
Korm. ren de let;

i) a la kos sá gi fo gyasz tók ré szé re a köz üze mi szol gál ta -
tó ál tal szol gál ta tott vil la mos ener gia árá nak meg ál la pí tá -
sá ról  szóló 58/2002. (XII. 29.) GKM ren de let;

j) a la kos sá gi fo gyasz tók ré szé re a köz üze mi szol gál ta -
tó ál tal szol gál ta tott vil la mos ener gia árá nak meg ál la pí tá -
sá ról  szóló 58/2002. (XII. 29.) GKM ren de let mó do sí tá sá -
ról  szóló 7/2005. (I. 21.) GKM ren de let;

k) a la kos sá gi fo gyasz tók ré szé re a köz üze mi szol gál ta -
tó ál tal szol gál ta tott vil la mos ener gia árá nak meg ál la pí tá -
sá ról  szóló 58/2002. (XII. 29.) GKM ren de let mó do sí tá sá -
ról  szóló 48/2006. (VII. 21.) GKM ren de let;

l) a la kos sá gi fo gyasz tók ré szé re a köz üze mi szol gál ta -
tó ál tal szol gál ta tott vil la mos ener gia árá nak meg ál la pí tá -
sá ról  szóló 58/2002. (XII. 29.) GKM ren de let mó do sí tá sá -
ról  szóló 12/2007. (I. 26.) GKM ren de let;

m) a nem la kos sá gi köz üze mi fo gyasz tók ré szé re a köz -
üze mi szol gál ta tó ál tal szol gál ta tott vil la mos ener gia árá -
nak meg ál la pí tá sá ról  szóló 59/2002. (XII. 29.) GKM ren -
de let;

n) a nem la kos sá gi köz üze mi fo gyasz tók ré szé re a köz -
üze mi szol gál ta tó ál tal szol gál ta tott vil la mos ener gia árá -
nak meg ál la pí tá sá ról  szóló 59/2002. (XII. 29.) GKM ren -
de let mó do sí tá sá ról  szóló 8/2005. (I. 21.) GKM ren de let;

o) a nem la kos sá gi köz üze mi fo gyasz tók ré szé re a köz -
üze mi szol gál ta tó ál tal szol gál ta tott vil la mos ener gia árá -
nak meg ál la pí tá sá ról  szóló 59/2002. (XII. 29.) GKM ren -
de let mó do sí tá sá ról  szóló 49/2006. (VII. 21.) GKM ren de -
let;

p) a nem la kos sá gi köz üze mi fo gyasz tók ré szé re a köz -
üze mi szol gál ta tó ál tal szol gál ta tott vil la mos ener gia árá -
nak meg ál la pí tá sá ról  szóló 59/2002. (XII. 29.) GKM ren -
de let mó do sí tá sá ról  szóló 13/2007. (I. 26.) GKM ren de let;

q) a köz üze mi cél ra és el osz tó há ló za ti vesz te ség pót lá -
sá ra ér té ke sí tett vil la mos ener gia ár sza bá lyo zá sá ról, va la -
mint a köz üze mi vil la mos ener gia nagy ke res ke dõ ál tal ha -
tó sá gi áron ér té ke sí tett vil la mos ener gia ára i nak meg ál la -
pí tá sá ról  szóló 4/2005. (I. 21.) GKM ren de let;

r) a köz üze mi cél ra és el osz tó há ló za ti vesz te ség pót lá -
sá ra ér té ke sí tett vil la mos ener gia ár sza bá lyo zá sá ról, va la -
mint a köz üze mi vil la mos ener gia nagy ke res ke dõ ál tal ha -

tó sá gi áron ér té ke sí tett vil la mos ener gia ára i nak meg ál la -
pí tá sá ról  szóló 4/2005. (I. 21.) GKM ren de let mó do sí tá sá -
ról  szóló 111/2005. (XII. 23.) GKM ren de let;

s) a köz üze mi cél ra és el osz tó há ló za ti vesz te ség pót lá -
sá ra ér té ke sí tett vil la mos ener gia ár sza bá lyo zá sá ról, va la -
mint a köz üze mi vil la mos ener gia nagy ke res ke dõ ál tal ha -
tó sá gi áron ér té ke sí tett vil la mos ener gia ára i nak meg ál la -
pí tá sá ról  szóló 4/2005. (I. 21.) GKM ren de let mó do sí tá sá -
ról  szóló 50/2006. (VII. 27.) GKM ren de let;

sz) a köz üze mi cél ra és el osz tó há ló za ti vesz te ség pót -
lá sá ra ér té ke sí tett vil la mos ener gia ár sza bá lyo zá sá ról, va -
la mint a köz üze mi vil la mos ener gia nagy ke res ke dõ ál tal
ha tó sá gi áron ér té ke sí tett vil la mos ener gia ára i nak meg ál -
la pí tá sá ról  szóló 4/2005. (I. 21.) GKM ren de let mó do sí tá -
sá ról  szóló 15/2007. (I. 26.) GKM ren de let;

t) a vil la mos ener gia-ter me lõi en ge dé lyes ál tal ér té ke sí -
tett, köz üze mi cél ra le kö tött vil la mos ener gia leg ma ga sabb 
ha tó sá gi ára i nak meg ál la pí tá sá ról  szóló 80/2006. (XI. 24.)
GKM ren de let;

u) a vil la mos ener gia-ter me lõi en ge dé lyes ál tal ér té ke -
sí tett, köz üze mi cél ra le kö tött vil la mos ener gia leg ma ga -
sabb ha tó sá gi ára i nak meg ál la pí tá sá ról  szóló 80/2006.
(XI. 24.) GKM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 14/2007.
(I. 26.) GKM ren de let;

v) az elõ mun ká la ti jo got és a ve ze ték jo got en ge dé lye zõ 
ha tó ság meg ha tá ro zá sá ról  szóló 10/2003. (III. 4.) GKM
ren de let;

w) a sta tisz ti kai elem zés sel ké szült fo gyasz tói vil la -
mos tel je sít mény-igény gör be alap ján mért fo gyasz tók kö -
ré rõl  szóló 92/2004. (VII. 9.) GKM ren de let;

x) a Ma gyar Ke res ke del mi En ge dé lye zé si Hi va tal ha tó -
sá gi jog kö re i vel össze füg gõ egyes ren de le tek mó do sí tá sá -
ról  szóló 261/2006. (XII. 20.) Korm. ren de let 13.  §-a;

y) a vil la mos ener gi á ról  szóló 2001. évi CX. tör vény
egyes ren del ke zé se i nek vég re haj tá sá ról  szóló 180/2002.
(VIII. 23.) Korm. ren de let;

z) a táv hõ- és vil la mos ener gia-ter me lõi en ge dé lyek kel
ren del ke zõ en ge dé lyes ál tal köz vet le nül vagy köz vet ve la -
kos sá gi táv hõ-szol gál ta tá si cél ra ér té ke sí tett me le gí tett víz 
és gõz ha tó sá gi árá nak meg ál la pí tá sá ról  szóló 1/2006.
(I. 18.) GKM ren de let.

AZ EURÓPAI UNIÓ JOGÁNAK VALÓ MEGFELELÉS

184.  § (1) Ez a tör vény a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok -
nak való meg fe le lést szol gál ja:

a) Az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2003/54/EK
irány el ve (2003. jú ni us 26.) a bel sõ vil la mos ener gia-pi ac -
ra vo nat ko zó kö zös sza bá lyok ról, va la mint a 96/92/EK
irány elv ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl;

b) Az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2001/77/EK
irány el ve (2001. szep tem ber 27.) a bel sõ vil la mos ener -
gia-pi a con a meg úju ló ener gia for rás ból elõ ál lí tott vil la -
mos ener gia tá mo ga tá sá ról (a tör vény 3.  §-ának 42. és
4. pont jai, va la mint 9–11.  §-ai);
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c) Az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2004/8/EK irány el -
ve (2004. feb ru ár 11.) a hasz nos hõ igé nyen ala pu ló kap csolt
ener gia ter me lés bel sõ ener gia pi a con való tá mo ga tá sá ról és
a 92/42/EGK irány elv mó do sí tá sá ról, 3. cik ke b)–d) pont jai
(a tör vény 3.  §-ának 20. és 23., és 29. pont jai).

(2) Ez a tör vény a vil la mos ener gia ha tá ro kon ke resz tül
tör té nõ szál lí tá sa ese tén al kal ma zan dó há ló za ti hoz zá fé ré -
si fel té te lek rõl  szóló, 2003. jú ni us 26-i 1228/2003/EK
 európai par la men ti és ta ná csi ren de let vég re haj tá sá hoz
szük sé ges ren del ke zé se ket ál la pít ja meg.

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
köz tár sa sá gi el nök az Or szág gyû lés el nö ke

A Kor mány ren de le tei

A Kormány
179/2007. (VII. 2.) Korm.

rendelete

a Magyar Köztársaság Mûvészeti Alapjának
megszüntetésérõl és a Magyar Alkotómûvészeti

Alapítvány létesítésérõl  szóló
117/1992. (VII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

1.  §

A Ma gyar Köz tár sa ság Mû vé sze ti Alap já nak meg szün -
te té sé rõl és a Ma gyar Al ko tó mû vé sze ti Ala pít vány lé te sí -
té sé rõl  szóló 117/1992. (VII. 29.) Korm. ren de let (a továb -
biak ban: Ren de let) mel lék le te he lyé be e ren de let mellék -
lete lép.

2.  §

Ez a ren de let a ki hir de té se nap ján lép ha tály ba, ez zel
egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti a Ren de let 6.  §-a.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

Melléklet
a 179/2007. (VII. 2.) Korm. rendelethez

[Mel lék let
a 117/1992. (VII. 29.) Korm. ren de let hez]

A Magyar Alkotómûvészeti Közalapítvány
Alapító Okirata*

(A változások vastagon, dõlt betûkkel szedve.)

Je len ok irat tal a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya a
117/1992. (VII. 29.) Korm. ren de let tel ala pí tott – a Ptk.
mó do sí tá sá ról ren del ke zõ 1993. évi XCII. tör vény

40.  §-ának (6) be kez dé se alap ján 1994. ja nu ár 1-jé tõl köz -
ala pít vány nak mi nõ sü lõ – Ma gyar Al ko tó mû vé sze ti Ala -
pít vány 1992. jú li us 29-én kelt Ala pí tó Ok ira ta he lyé be
a Ptk. 74/G.  §-ának meg fele lõen az aláb bi ak lép nek:

A Ma gyar Al ko tó mû vé sze ti Ala pít vány jogi sze mé lyi -
ség gel ren del ke zõ, ál la mi köz fel adat fo lya ma tos biz to sí -
tá sa cél já ból lét re ho zott köz ala pít vány (a továb biak ban:
Köz ala pít vány).

A Köz ala pít vány a köz hasz nú szer ve ze tek rõl  szóló
1997. évi CLVI. tör vény 26.  §-ának meg fe le lõ köz hasz nú
te vé keny ség ként, va la mint a 117/1992. (VII. 29.) Korm.
ren de let ben és a 15/1995. (XII. 29.) MKM ren de let ben
meg ha tá ro zot tak alap ján szo ci á lis és kul tu rá lis te vé keny -
sé get foly tat.

A Köz ala pít vány lé te sí té se kor az ala pí tót a kö vet ke zõ
in do kok ve zet ték: hosszú táv ra biz to sí ta ni kí ván ta az
 állam tá mo ga tá sát a ma gyar iro da lom, kép zõ mû vé szet,
ipar mû vé szet, fo tó mû vé szet és ze nei al ko tó mû vé szet,
 illetve mû vé szek ré szé re, s ezú ton is el kí ván ja is mer ni,
hogy a je len Köz ala pít vány cél já ra ren delt va gyon jó részt
a mû vé sze ti ága kat élet hi va tás sze rû en mû ve lõ mû vé szek
négy év ti ze des mun ká ja ré vén gya ra po dott.

1. A Köz ala pít vány neve:

Ma gyar Al ko tó mû vé sze ti Köz ala pít vány

2. A Köz ala pít vány szék he lye:

Bu da pest V., Bát ho ri u. 10.

3. A Köz ala pít vány cél ja:

A Köz ala pít vány az ál la mi köz fel adat biz to sí tá sa ként
a kö vet ke zõ cé lok ra jött lét re:

Tá mo ga tást nyúj ta ni szín vo na las al ko tá sok lét re ho zá sá -
hoz a ma gyar iro da lom, kép zõ mû vé szet, ipar mû vé szet,
ipar i ter ve zõ mû vé szet, fo tó mû vé szet és ze nei al ko tó mû vé -
szet te rü le tén, ide ért ve az ezen mû fa jok hoz kap cso ló dó
 elméleti és kri ti kai al ko tó te vé keny sé get is, se gí te ni az
 alkotások bel föl di és nem zet kö zi meg is mer te té sét, ter jesz -
té sét és ér té ke sí té sét az ala pí tó va gyon mû köd te té sé vel.

E cé lok el éré se ér de ké ben az iro da lom mal, kép zõ mû vé -
szet tel, ipar mû vé szet tel, ipar i ter ve zõ mû vé szet tel, fo tó -
mû vé szet tel és ze nei al ko tó mû vé szet tel fog lal ko zó, a
 Magyar Al ko tó mû vé szek Or szá gos Egye sü le té nek
(a továb biak ban: MAOE) tag jai és más al ko tó mû vé szek
ré szé re biz to sí ta ni tö rek szik al ko tó mun ká juk és szo ci á lis
biz ton sá guk anya gi fel té te le it, így kü lö nö sen:

3.1. A szo ci á lis biz ton ság ér de ké ben tá mo ga tá sok
nyúj tá sa.

3.2. A ren del ke zés re álló for rá sok ból el sõ sor ban a
 Magyar Köz tár sa ság Mû vé sze ti Alap já val 1992. ok tó ber
1-jé ig tag sá gi vi szony ban álló tag jai nyug díj ár ól kell
–  állami sze rep vál la lás mel lett – gon dos kod nia a nyug díj -
sza bály zat ban fog lal tak alap ján, me lyet a je len Ala pí tó
Ok irat 4. szá mú mel lék le te tar tal maz.
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* A Fõ vá ro si Bí ró ság a 13.Pk.69/364/1992/48. szá mú vég zé se el ren del te 
a Köz ala pít vány nyil ván tar tá si ada ta i ra vo nat ko zó vál to zá sok be jegy zé sét.



3.3. A mû vé sze ti al ko tó mun ka jobb kö rül mé nye i nek
elõ se gí té se ér de ké ben al ko tó há zak mû köd te té se, szük ség
ese tén újak lét re ho zá sa, kol lek tív mû ter mek üze mel te té se,
mû ter mek és mû te rem la ká sok épí té sé hez tá mo ga tás nyúj -
tá sa, mû te rem la ká sok kal kap cso la tos bér lõ ki je lö lé si jog
gya kor lá sa.

3.4. A szak mai ér dek vé de lem hez, a jogi kép vi se let hez,
a rend sze res tá jé koz ta tás hoz és az egyéb kap cso ló dó szol -
gál ta tá sok hoz szük sé ges anya gi fe de zet meg te rem té se.

3.5. A lét re jött mû al ko tá sok meg is mer te té se ér de ké ben 
ki ál lí tá si, ér té ke sí té si le he tõ sé gek meg te rem té se, mû vé -
sze ti kez de mé nye zé sek tá mo ga tá sa, fia tal mû vé szek szer -
ve zett se gí té se.

3.6. A mû vé sze ti al ko tó mun ka le he tõ vé té te le ér de ké -
ben ösz tön dí jak, ju tal mak, mû vé sze ti pá lyá za tok, dí jak
 kitûzése, egyéb pénz be li jut ta tá sok nyúj tá sa.

4. A Köz ala pít vány va gyo na:

4.1. A Ma gyar Al ko tó mû vé sze ti Ala pít vány nak át adott 
– a mel lék let ben fel so rolt – tel jes va gyon.

4.2. A Köz ala pít vány törzs va gyo na – mely nek fel so ro -
lá sát az Ala pí tó Ok irat mel lék le te tar tal maz za – nem ide -
ge nít he tõ el.

4.3. A Köz ala pít vány hoz bár ki csat la koz hat. A csat la -
ko zás el fo ga dá sá ról a Ku ra tó ri um dönt.

4.4. A Köz ala pít vány po li ti kai te vé keny sé get nem
 végez, pár tok tól füg get len, pár to kat, kép vi se lõ je löl tet nem 
tá mo gat, és po li ti kai pár tok tól tá mo ga tást nem fo gad el.

5. A Köz ala pít vány gaz dál ko dá sa:

5.1. A va gyon fel hasz ná lá sá ról a Ku ra tó ri um – a je len
Ala pí tó Ok irat 3. szá mú mel lék le tét ké pe zõ vagyonkeze -
lési és be fek te té si sza bály zat nak meg fele lõen – dönt.

5.2. A Köz ala pít vány vál lal ko zá si te vé keny sé get csak
köz hasz nú cél ja i nak meg va ló sí tá sa ér de ké ben, azo kat nem 
ve szé lyez tet ve vé gez het. Az ala pí tó a Ku ra tó ri u mot fel ha -
tal maz za, hogy a Köz ala pít vány va gyo ná val – a va gyon -
ke ze lé si és be fek te té si sza bály zat ke re tei kö zött – vál lal -
koz zék, az ab ból szár ma zó jö ve de lem a Köz ala pít vány
cél ja i nak meg va ló sí tá sát szol gál ja. A Köz ala pít vány át me -
ne ti leg sza bad kész pénz va gyo na csak ál lam pa pír ba
 helyezhetõ el.

5.3. A Köz ala pít vány a gaz dál ko dá sa so rán el ért ered -
mé nyét nem oszt ja fel, azt az ala pí tó ok ira tá ban meg ha tá -
ro zott te vé keny sé gé re for dít ja. A Ku ra tó ri um a Köz ala pít -
vány va gyo ni hely ze te és be vé te lei is me re té ben éven te
dönt a Köz ala pít vány cél jai kö zött fel so rolt fel ada tok vég -
re haj tá sá hoz fel hasz nál ha tó pénz esz kö zök mér té ké rõl, fel -
osz tá suk mód já ról, mely a 3. pont ban fel so rolt fon tos sá gi
sor rend figye lembe véte lével tör té nik.

A dön té sek vég re haj tá sá ról az Igaz ga tó ság gondos -
kodik.

5.4. A Köz ala pít vány – amennyi ben a va gyon ho za ma
nem ele gen dõ – a va gyont fel hasz nál hat ja azon ked vez mé -
nye zet tek ja vá ra, akik nek szo ci á lis biz ton sá gá ról a Köz -
ala pít vány nak kell gon dos kod nia.

5.5. A Köz ala pít vány pá lyá zat ki írá sa nél kül éven te
a va gyo na 5%-ának mér té ké ig, de leg fel jebb össze sen
egy mil lió fo rint (köz vet len vagy köz ve tett) tá mo ga tást
nyújt hat az Ala pí tó Ok irat ban fog lalt cé lok ra. A MAOE
ré szé re nyúj tott cél sze rin ti jut ta tás ese tén meg hí vá sos
 pályázatot kell ki ír ni, mely pá lyá za ti ki írás tar tal maz za a
célt, a fel té te le ket és az el szá mo lás rész le tes rend jét.

5.6. A Köz ala pít vány a tá mo ga tás ban ré sze sí tet tek kel
a tá mo ga tás cél ját, az el szá mo lás tar tal mát, ha tár ide jét és
bi zony la ta it, az el len õr zés mód ját és a szer zõ dés sze gés
 következményeit tar tal ma zó szer zõ dést kö te les köt ni.

5.7. A Köz ala pít vány csak olyan gaz dál ko dó szer ve -
zet ben ve het részt, amely ben leg alább több sé gi irá nyí tást
biz to sí tó be fo lyás sal ren del ke zik, és amely ben fe le lõs sé ge 
nem ha lad ja meg va gyo ni hoz zá já ru lá sa mér té két.
A Köz ala pít vány ál tal lét re ho zott gaz dál ko dó szer ve zet
 további gaz dál ko dó szer ve ze tet nem ala pít hat, és gaz dál -
ko dó szer ve zet ben ré sze se dést nem sze rez het.

5.8. A Köz ala pít vány tá mo ga tá si pénz esz köz jutta -
tásáról dön te ni jo go sult tiszt ség vi se lõi a köz tiszt vi se lõk
jog ál lá sá ról  szóló tör vény ren del ke zé se i nek meg fele lõen
két éven te va gyonnyi lat ko za tot tesz nek, mely nek el mu -
lasz tá sa ese tén meg bí za tá suk az ál lam ház tar tás ról  szóló
1992. évi XXXVIII. tör vény 11/A.  §-ának (4) be kez dé se
alap ján vissza vo nás ra ke rül.

5.9. A Köz ala pít vány éves mû kö dé si költ sé gei nem
 haladhatják meg az éves ki adá sok 8%-át.

6. A Köz ala pít vány ke ze lõ szer ve ze te, kép vi se le te:

6.1. A Köz ala pít vány va gyo ná nak ke ze lõ je és leg fõbb
dön tést hozó szer ve a 7 tagú Ku ra tó ri um.

6.2. A Ku ra tó ri um tag ja it az ala pí tó – kul tú rá ért fe le -
lõs mi nisz ter (a továb biak ban: Mi nisz ter) ja vas la tá ra –
írás ban kéri fel.

6.2.1. Nem le het a Ku ra tó ri um tag ja az a sze mély, aki
olyan köz hasz nú szer ve zet nél töl tött be – an nak meg szûn -
tét meg elõ zõ két év ben leg alább egy évig – ve ze tõ tiszt sé -
get, amely az adó zás rend jé rõl  szóló tör vény sze rin ti köz -
tar to zá sát nem egyen lí tet te ki.

6.3. A Ku ra tó ri um tag ja i nak meg bí za tá sa 5 évre szól,
a ta gok is mé tel ten meg bíz ha tók.

6.4. A Ku ra tó ri um el nö két és al el nö két az ala pí tó a
 Miniszter ja vas la ta alap ján kéri fel.

6.5. A Köz ala pít ványt a Ku ra tó ri um el nö ke, to váb bá
 alelnöke ön ál ló an, tel jes kör ben jo go sult kép vi sel ni.
A Köz ala pít vány bank szám lá ja fe let ti ren del ke zés hez két
kép vi se let tel bíró sze mély együt tes alá írá sa szük sé ges.
A Ku ra tó ri um a Köz ala pít vány al kal ma zott já nak kép vi se -
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le ti jo got biz to sít hat, meg je löl ve a kép vi se le ti jog gya kor -
lá sá nak mód ját, il le tõ leg ter je del mét.

6.6. A Ku ra tó ri um szük ség sze rint, de éven te leg alább
4 al ka lom mal ülé se zik. A Ku ra tó ri um ülé se it a na pi rend
írás be li meg kül dé sé vel az el nök hív ja össze. A Ku ra tó ri um 
ülé sei nyil vá no sak, a ku ra tó ri u mi ülést ve ze tõ el nök azon -
ban üz le ti ti tok, va la mint a sze mé lyes ada tok vé del me cél -
já ból zárt ülést ren del het el.

A kul tú rá ért fe le lõs mi nisz ter ál tal ve ze tett miniszté -
rium (a továb biak ban: Mi nisz té ri um) kép vi se le té ben a
Mi nisz ter ál tal ki je lölt sze mély ta nács ko zá si jog gal részt
vesz a Ku ra tó ri um ülé se in.

6.7. A Ku ra tó ri um ha tá ro zat ké pes, ha négy tag ja je len
van. A Ku ra tó ri um ha tá ro za ta it a ta gok sza va za ta i nak egy -
sze rû több sé gé vel hoz za. Sza va zat egyen lõ ség ese tén az
 elnök sza va za ta dönt. A köz ala pít vány éves be szá mo ló ját
és köz hasz nú sá gi je len té sét a Ku ra tó ri um hagy ja jóvá.

A Ku ra tó ri um ha tá ro za ta i nak meg ho za ta lá ban nem
 vehet részt az a tag, aki vagy aki nek kö ze li hoz zá tar to zó ja,
[Ptk. 685.  § b) pont], élet tár sa (a továb biak ban együtt: hoz -
zá tar to zó) a ha tá ro zat alap ján

– kö te le zett ség vagy fe le lõs ség alól men te sül, vagy

– bár mi lyen más elõny ben ré sze sül, il let ve a meg kö ten -
dõ jog ügy let ben ér de kelt.

6.8. A Ku ra tó ri um dön té sei elõ ké szí té sé re – pá lyá zat
út ján – gaz da sá gi ta nács adó kat kér het fel.

6.9. A Ku ra tó ri um mû vé sze ti és szo ci á lis tá mo ga tá sok -
kal kap cso la tos dön té se i nek elõ ké szí té sé re a Mi nisz ter
– a MAOE ja vas la ta alap ján – 9 fõ bõl álló mû vé sze ti-szak -
mai ta nács adó tes tü le tet kér fel, és ki ne ve zi an nak el nö két.
Amennyi ben a MAOE 30 na pon be lül nem él ja vas lat té te li
jo gá val, a mû vé sze ti szak mai ta nács adó tes tü let tag ja it
a Mi nisz ter sa ját ha tás kö ré ben ne ve zi ki.

A mû vé sze ti és szo ci á lis tá mo ga tá sok kal kap cso la tos
dön té sek elõ ké szí té se so rán a Ku ra tó ri um kö te les a dön té -
sek ter ve ze tét és a kap cso ló dó do ku men tá ci ót a mûvé -
szeti-szakmai ta nács adó tes tü let ré szé re 15 nap pal a dön tés 
meg ho za ta la elõtt meg kül de ni.

A mû vé sze ti-szak mai ta nács adó tes tü let vé le mé nyét az
elõ ké szí tõ anyag át vé te lét kö ve tõ 8 na pon be lül írás ban
köz li a Ku ra tó ri um mal, a Köz ala pít vány igaz ga tó ja út ján.

A má so dik és har ma dik be kez dés ben meg ha tá ro zott
 határidõktõl ki vé te le sen sür gõs ese tek ben el le het tér ni.

6.10. A Köz ala pít vány gaz dál ko dá sá nak, mû kö dé sé -
nek, szer ve ze té nek és kép vi se le té nek, a Ku ra tó ri um dön té -
se i nek rész le tes sza bá lya it a szer ve ze ti és mû kö dé si sza -
bály zat ha tá roz za meg.

6.10.1. A Köz ala pít vány bel sõ sza bály za tá nak ren del -
kez nie kell:

a) olyan nyil ván tar tás ve ze té sé rõl, amely bõl a Ku ra tó -
ri um dön té sé nek tar tal ma, idõ pont ja és ha tá lya, il let ve
a dön tést tá mo ga tók és el len zõk szám ará nya (ha le het sé -
ges sze mé lye) meg ál la pít ha tó,

b) a Ku ra tó ri um dön té se i nek az érin tet tek kel való köz -
lé si, il let ve nyil vá nos ság ra ho za ta li mód já ról,

c) a Köz ala pít vány mû kö dé sé vel kap cso la to san ke let -
ke zett ira tok ba való be te kin tés rend jé rõl, va la mint

d) a Köz ala pít vány mû kö dé sé nek, szol gál ta tá si igény -
be vé te le mód já nak, be szá mo lói köz lé sé nek nyilvános -
ságáról.

6.11. A Ku ra tó ri um tag ja it – a Ku ra tó ri um ál tal meg ál -
la pí tott össze gû – havi tisz te let díj, va la mint szám lá val iga -
zolt, mun ká juk kal össze füg gõ költ sé ge ik meg té rí té se il le ti 
meg. A Ku ra tó ri um tag jai szá má ra meg ál la pít ha tó havi
tisz te let díj mér té ke nem ha lad hat ja meg a min den ko ri
 minimálbér más fél sze re sét.

6.12. A Köz ala pít vány mû köd te té sé re a Ku ra tó ri um
Igaz ga tó sá got hoz hat lét re, meg ha tá roz za an nak szer ve ze -
tét, mû kö dé sét, és el len õr zi te vé keny sé gét. Az Igazgató -
ságot a Ku ra tó ri um ál tal ki ne ve zett igaz ga tó ve ze ti.

7. Fel ügye lõ Bi zott ság:

7.1. A Köz ala pít vány ke ze lõ szer ve ze té nek el len õr zé -
sé re az ala pí tó 4 tagú Fel ügye lõ Bi zott sá got hoz lét re,
amely nek tag jai a MAOE, a pénz ügy mi nisz ter és a Mi nisz -
ter ál tal je lölt két sze mély.

7.2. A Fel ügye lõ Bi zott ság tag ja it az ala pí tó 5 évre kéri
fel, a ta gok is mé tel ten is meg bíz ha tók.

7.2.2. Nem le het a Fel ügye lõ Bi zott ság tag ja az a sze -
mély, aki olyan köz hasz nú szer ve zet nél töl tött be – an nak
meg szûn tét meg elõ zõ két év ben leg alább egy évig – ve ze -
tõ tiszt sé get, amely az adó zás rend jé rõl  szóló tör vény sze -
rin ti köz tar to zá sát nem egyen lí tet te ki, il let ve az aki vel
szem ben a köz hasz nú szer ve ze tek rõl 1997. évi CLVI. tör -
vény 8.  §-ának (2)be kez dé sé ben fog lalt ki zá ró ok fenn áll.

7.3. A Fel ügye lõ Bi zott ság a Köz ala pít vány mû kö dé sé -
rõl ké szült éves könyv vizs gá lói je len tés re tá masz kod va
vizs gál ja a Köz ala pít vány mû kö dé sét.

A Ku ra tó ri um elé ter jesz tett – a Köz ala pít vány szer ve -
ze ti és mû kö dé si sza bály za tá ban meg ha tá ro zott – fon to -
sabb je len té se ket, elõ ter jesz téseket a Fel ügye lõ Bi zott ság -
nak vé le mé nye zés re meg kell kül de ni.

Cél vizs gá la tot ak kor foly tat, ha a Köz ala pít vány cél ja it
ve szé lyez tet ve lát ja.

Vizs gá la ta i nál kül sõ szak ér tõ ket is igény be ve het.

7.4. A Fel ügye lõ Bi zott ság tag jai ta nács ko zá si jog gal
részt ve het nek a Ku ra tó ri um ülé se in.

7.5. A Fel ügye lõ Bi zott ság ta pasz ta la ta i ról szük ség
sze rint, de éven te leg alább egy szer be szá mol az ala pí tó -
nak.

7.6. A Fel ügye lõ Bi zott ság szük ség sze rint, de éven te
leg alább két szer ülé se zik. Az ülés ak kor ha tá ro zat ké pes,
ha azon leg alább há rom tag, de a Fel ügye lõ Bi zott ság
 elnöke je len van. A Fel ügye lõ Bi zott ság dön té se it nyílt
sza va zás sal, egy sze rû szó több ség gel hoz za, sza va zat -
egyen lõ ség ese tén az el nök sza va za ta dönt. A Fel ügye lõ
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Bi zott ság ügy rend jét maga ál la pít ja meg, mû kö dé sé re
egyéb ként a köz hasz nú szer ve ze tek rõl  szóló 1997. évi
CLVI. tv. 11.  §-ában fog lal tak az irány adó ak.

7.7. A Fel ügye lõ Bi zott ság tag ja it tisz te let díj, va la mint
szám lá val iga zolt, mun ká juk kal össze füg gõ költ sé ge ik
meg té rí té se il le ti meg. A Fel ügye lõ Bi zott ság tag jai szá -
má ra meg ál la pít ha tó havi tisz te let díj mér té ke nem ha lad -
hat ja meg a min den ko ri mi ni mál bér más fél sze re sét.

8. A Köz ala pít vány – pá lyá zat út ján ki vá lasz tott –
könyv vizs gá lót al kal maz. A könyv vizs gá ló össze fér he tet -
len sé gé re a köz hasz nú szer ve ze tek rõl  szóló 1997. évi
CLVI. tv. 8.  §-ának (2) be kez dé se vo nat ko zik.

9. Záró ren del ke zé sek:

9.1. A Köz ala pít vány cél ja i nak el éré se ér de ké ben
együtt mû kö dik az iro da lom, a kép zõ-, ipar- és fo tó mû vé -
szet, va la mint ze ne mû vé szet te rü le tén már mû kö dõ vagy
a jö võ ben lét re jö võ ál la mi, tár sa dal mi szer ve ze tek kel és
ala pít vá nyok kal.

9.2. A Köz ala pít vány mû kö dé sé rõl – kü lö nös te kin tet -
tel a Ku ra tó ri um és szer vei ál tal vég zett be fek te té sek rõl –
a szak mai nyil vá nos sá got rend sze re sen tá jé koz tat ni kell.

9.3. A Köz ala pít vány a 219/1998. (XII. 30.) Korm. ren -
de let sze rint szá mol be az ala pí tó nak. A Köz ala pít vány
 részére nyúj tott cél tá mo ga tás be szá mo lá si rend jé re a
115/1992. (VII. 23.) Korm. ren de let ben fog lalt sza bá lyok
az irány adó ak. A Köz ala pít vány gaz dál ko dá sá nak és te vé -
keny sé gé nek leg fon to sabb ada ta it köz zé te szi a Miniszté -
rium hi va ta los lap já ban (Kul tu rá lis Köz löny), va la mint a
Köz ala pít vány in ter ne tes hon lap ján, és az ezt tar tal ma zó
tá jé koz ta tót éven te meg kül di az ala pí tó kép vi se lõ jé nek,
a hír ügy nök sé gek nek, a na pi la pok nak és a szak mai ér dek -
kép vi se le ti szer vek nek.

9.4. A Köz ala pít vány meg szû né se ese tén az ala pít vá -
nyi va gyont a ma gyar írók, kép zõ-, ipar- és fo tó mû vé szek, 
va la mint ze nei al ko tó mû vé szek mû vé sze ti és szo ci á lis
 támogatására kell for dí ta ni.

9.5. A Köz ala pít vánnyal kap cso la tos ügyek ben az ala -
pí tó kép vi se lõ je ként a Mi nisz ter jo go sult el jár ni.

1. számú melléklet
az Alapító Okirathoz

A Magyar Alkotómûvészeti Közalapítvány vagyona

(Nyilvántartás szerinti bruttó érték az 1992. október 1-jei 
állapotnak meg fele lõen.)

I. Ke ze lé sé ben lévõ in gat la nok: 426 010 000,00 Ft

II. Va gyon ér té kû jo gok: 1 000 000,00 Ft

III. Le ány vál la la tok és kft.-be
ki he lye zett va gyon: 814 588 547,95 Ft

IV. Ál ló- és fo gyó esz kö ze i nek
ér té ke: 51 157 857,17 Ft

Össze sen: 1 292 156 405,12 Ft

A Magyar Alkotómûvészeti Alapítvány törzsvagyona

(Elidegenítési tilalom alá rendelt,
tovább mûködtetendõ ingatlanok.)

Meg ne ve zés Hely ség Utca
Ház -
szám

Al ko tó há zak:

1. Szig li get Szig li get Kos suth La jos u. 17.

2. Zsennye Zsennye Sza bad ság tér 3.

3. Ga lya te tõ Ga lya te tõ Mezõ Imre u. 11.

4. Kecs ke mét Kecs ke mét Mû kert u. 12.

2. szá mú mel lék let
az Ala pí tó Ok irat hoz

A Ma gyar Al ko tó mû vé sze ti Köz ala pít vány Ku ra tó ri u -
má nak név so ra:

el nök:

Sári Csa ba

al el nök:

Mo ra vetz Le ven te

ta gok:

Koncz Eri ka

Pet rák Béla Ta más

Bró dy Já nos

Fáb ri Pé ter

Dr. Szen czi Géza

A Ma gyar Al ko tó mû vé sze ti Köz ala pít vány Fel ügye lõ
Bi zott sá gá nak név so ra:

el nök:

Dr. Sá mu el Ba lázs (a kul tú rá ért fe le lõs mi nisz ter ál tal
je lölt sze mély),

ta gok:

Ba u er Ist ván (a MAOE kép vi se le té ben),

Réz mo vits Ádám (a Pénz ügy mi nisz té ri um kép vi se le té -
ben),

Pál Zol tán (a kul tú rá ért fe le lõs mi nisz ter ál tal je lölt sze -
mély)
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3. számú melléklet
az Alapító Okirathoz

A Magyar Alkotómûvészeti Közalapítvány
vagyonkezelési és befektetési szabályzata

A Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya a 117/1992.
(VII. 29.) Korm. ren de let ben a Ma gyar Al ko tó mû vé sze ti
Ala pít vány nak, mely nek jog utód ja 1994. ja nu ár 1-jé tõl
a Ma gyar Al ko tó mû vé sze ti Köz ala pít vány (a továb biak -
ban: Köz ala pít vány) in du ló va gyon ként át ad ta a Ma gyar
Köz tár sa ság Mû vé sze ti Alap já nak tel jes va gyo nát.

Je len sza bály zat a Köz ala pít vány tu laj do ná ba ke rült, és
a mû köd te tés so rán vál to zó va gyon mû köd te té sé nek ke re -
te it sza bá lyoz za.

1. A sza bály zat ha tá lya
A sza bály zat ha tá lya a Köz ala pít vány tu laj do ná ban lévõ 

va gyon ra (im ma te ri á lis ja vak, tár gyi esz kö zök, be fek te tett
esz kö zök, va la mint for gó esz kö zök – kö te le zett sé gek kel
csök ken tett – ré szé re) ter jed ki.

2. A Köz ala pít vány va gyo na
A va gyon alap ve tõ ren del te té se a Köz ala pít vány Ala pí -

tó Ok irat ban meg ha tá ro zott cél ja i nak tar tós, fo lya ma tos és
ha té kony szol gá la ta. En nek ér de ké ben az ala pít vá nyi
 vagyonon be lül el kell kü lö ní te ni a törzs va gyont és a vál -
lal ko zá si célú va gyont.

Törzs va gyon: a Köz ala pít vány ér de ke it szol gá ló, fo lya -
ma tos mû kö dést biz to sí tó tar tós el ide ge ní té si ti la lom alatt
álló va gyo ni kör, me lyet az Ala pí tó Ok irat mel lék le te té te -
le sen rög zít.

Vál lal ko zá si célú va gyon: a Köz ala pít vány törzs va gyon 
nél kül szá molt, sza bad ren del ke zé sû va gyo na, amellyel
a Köz ala pít vány – az ide tar to zó va gyon ér té ké ig – pi a ci
 típusú vál lal ko zá sok ban ve het részt.

Va gyon ér té kû jog: a Köz ala pít vány jog sze rû hasz ná la -
tá ban lévõ he lyi sé gek bér le ti joga és egyéb jo go sult sá ga.

3. A köz ala pít vá nyi va gyon mû köd te té sé nek cél ja
A köz ala pít vá nyi va gyon ke ze lé sé nek cél ja a köz ala pít -

vá nyi va gyon nal olyan gaz dál ko dás, amely az ala pí tói va -
gyon mû köd te té se mel lett anya gi fe de ze tet biz to sít a köz -
ala pít vá nyi cé lok el éré sé re.

4. A va gyon fe let ti dön té si jog kö rök
A Köz ala pít ványt – a vo nat ko zó jog sza bá lyok és e sza -

bály zat ke re tei kö zött – meg il le tik mind azok a jo gok, és
ter he lik mind azon kö te le zett sé gek, ame lyek a tu laj do nost
meg il le tik, il let ve ter he lik.

A Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya mint ala pí tó (a továb -
biak ban: Ala pí tó) a Köz ala pít vány Ku ra tó ri u mát fel ha tal -

maz ta, hogy a Köz ala pít vány va gyo ná val vál lal koz zék, az
ab ból szár ma zó jö ve de lem a Köz ala pít vány cél ja i nak
meg va ló sí tá sát szol gál ja.

Szük ség ese tén a Ku ra tó ri um dön té se alap ján a va gyon
egy ré sze fel hasz nál ha tó köz ala pít vá nyi cé lok ra.

A Ku ra tó ri um gaz dál ko dá sa a té rí tés men tes va gyon át -
ru há zás le he tõ sé gét ki zár ja, ki vé ve a mû vé szek nyug díj -
pénz tá rá nak tör té nõ va gyon át adást.

A Ku ra tó ri um dönt a Köz ala pít vány va gyo ná nak szer -
ke ze ti össze té te lé rõl, és meg ha tá roz za a be fek te té si stra té -
gia irá nyát.

A Ku ra tó ri um a Köz ala pít vány va gyo ni hely ze te és be -
vé te lei is me re té ben éven te dönt – a Mû vé sze ti Ta nács
 véleményének meg hall ga tá sá val – a Köz ala pít vány cél jai
kö zött fel so rolt fel ada tok vég re haj tá sá hoz fel hasz nál ha tó
pénz esz kö zök mér té ké rõl, fel hasz ná lá suk mód já ról.

5. A köz ala pít vá nyi be fek te té sek biz ton sá gi sza bá lyai
Ál ta lá nos sza bá lyok
A Köz ala pít vány csak olyan vál lal ko zás ban ve het részt,

amely ben fe le lõs sé ge nem ha lad ja meg a va gyo ni hozzá -
járulásának mér té két.

A köz ala pít vá nyi be fek te té sek nek össz hang ban kell
len ni ük a Köz ala pít vány rö vid és hosszú távú kötelezett -
ségeivel, fenn tart va a fo lya ma tos fi ze tõ ké pes sé get.

A Köz ala pít vány vál lal ko zá sa a fel ada tok el lá tá sát nem
ve szé lyez tet he ti.

A meg vá sá rol ni kí vánt ér de kelt ség tu laj do no sa, ve ze tõ
ál lá sú dol go zó ja, ve ze tõ tiszt ség vi se lõ je, fel ügye lõ bi zott -
sá gi tag ja, könyv vizs gá ló ja nem le het a Köz ala pít vány
 alkalmazottja vagy tiszt ség vi se lõ je, va la mint fel ügye lõ
 bizottsági tag ja és könyv vizs gá ló ja, il let ve ezek hoz zá tar -
to zó ja.

A Köz ala pít vány ren del ke zé sé re bo csá tott ál la mi tá mo -
ga tá sok – ki vé ve, ha az ado má nyo zó más ként nem ren del -
ke zik – csak ál lam ál tal ga ran tált ér ték pa pír ban helyez -
hetõk el.

A Köz ala pít vány a ren del ke zés re álló sza bad esz kö ze i -
vel a je len sza bály zat ban meg ha tá ro zott ke re tek kö zött
sza ba don vál lal koz hat.

Bár mely köz ala pít vá nyi va gyon elem ér té ke sí té sé re,
vál lal ko zás ba vi te lé re ki zá ró lag úgy ke rül het sor, ha azt
meg elõ zi az adott va gyon elem szak ér tõ vel tör té nõ ér ték -
becs lé se. Vé dett va gyon tár gyak hasz no sí tá sá ra, ér té ke sí -
té sé re vo nat ko zó szer zõ dés meg kö té se elõtt az ille té kes
szer vek (pl. szak ha tó sá gok) egyet ér té sét meg kell sze rez -
ni.

A vál lal ko zás ba fek te tett va gyon nal a ren del ke zé sé re
álló in for má ci ók alap ján a leg na gyobb jö ve del met, va -
gyon gya ra po dást biz to sí tó mó don kell gaz dál kod ni.
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4. számú melléklet
az Alapító Okirathoz

SZABÁLYZAT
A MEGSZÜNTETETT MÛVÉSZETI ALAP

TAGJAINAK SZERZETT JOGON
MEGÁLLAPÍTANDÓ NYUGELLÁTÁSÁRÓL

A.

Az 1992. október 1. napjáig 40. életévüket betöltött
Mûvészeti Alap-tagok nyugellátásáról

1. A nyug díj-meg ál la pí tás fel té te lei:
a) a jo go sult ál tal elõ ter jesz tett ké re lem;
A jo go sult nak az ál ta la elõ ter jesz tett ké re lem ben nyi lat -

koz ni kell, hogy ré sze sül-e tár sa da lom biz to sí tá si nyug el lá -
tás ban, vagy fo lya mat ban van-e an nak meg ál la pí tá sa.
Amennyi ben ré sze sül ilyen el lá tás ban, csa tol nia kell
a meg ál la pí tást tar tal ma zó ha tá ro za tot. A ké rel me zõ nek
egy ide jû leg fel kell ha tal maz nia a Ma gyar Al ko tó mû vé -
sze ti Köz ala pít ványt (a továb biak ban: MAK) arra, hogy
e tárgy ban a nyug díj fo lyó sí tó szerv tõl ada tot kér jen.

b) a be töl tött öreg sé gi nyug díj kor ha tár, amely 62 év,
rok kant sá gi nyug díj igény lé se ese tén 1992. ok tó ber 1.
nap já ig be töl tött 40 év;

Et tõl el té rõ en a nõ öreg sé gi nyug díj kor ha tá ra, ha

– 1940. ja nu ár 1. elõtt szü le tett, az 55.,

– 1940-ben szü le tett, az 56.,

– 1941-ben szü le tett, az 57.,

– 1942-ben szü le tett, az 57.,

– 1943-ban szü le tett, az 58.,

– 1944-ben szü le tett, az 59.,

– 1945-ben szü le tett, a 60.,

– 1946-ban szü le tett, a 61. be töl tött élet év.

A fér fi öreg sé gi nyug díj kor ha tá ra, ha

– 1938. ja nu ár 1. elõtt szü le tett, a 60.,

– 1938-ban szü le tett, a 61. be töl tött élet év.

c) az 1992. ok tó ber 1. nap já ig 40. évü ket be töl töt tek nél
10 év Mû vé sze ti Alap-tag ság;

d) leg alább 20 000 Ft be fi ze tett já ru lék (1994. év ben
va lo ri zált ér té ken, mely összeg rõl az érin tet te ket a MAK
a jel zett év ben ki ér te sí tet te);

e) rok kant sá gi el lá tást igény lõk ese té ben a tár sa da lom -
biz to sí tá si nyug el lá tás ról  szóló ha tá lyos tör vény ben fog -
lalt fel té te lek meg lé te.

2. A nyug díj-meg ál la pí tás az aláb bi táb lá zat alap ján
tör té nik 2006. év ben:

6414 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2007/86. szám

Be fi ze tés Ft-ban

Havi nyug díj össze ge Ft-ban

62 911 Ft havi tb nyug el lá tás*
tb nyug el lá tás nél kül

fe lett** alatt

a) b) c)

20 000–50 000 19 000 23 000 35 700

50 001–100 000 19 000 23 000 37 600

100 001–300 000 23 000 30 800 41 100

300 001–500 000 26 600 35 700 45 700

500 001–750 000 30 800 37 600 49 400

750 000–1 000 000 35 700 44 100 55 900

1 000 001–1 500 000 37 600 45 700 57 000

1 500 001–2 000 000 45 700 55 900 68 600

2 000 001–3 000 000 55 900 60 800 75 900

3 000 001 fe lett 57 000 75 900 91 200

* A tár sa da lom biz to sí tá si nyug el lá tás – mint ha tár összeg – éven te mó do sí tan dó az elõ zõ évi tár sa da lom biz to sí tá si át lag nyug díj össze gé nek meg fele lõen.

** Amennyi ben a ké rel me zõ tár sa da lom biz to sí tá si nyug el lá tás ra jo go sult sá got szer zett, de an nak össze ge még nem is mert az „a)” osz lop ba tar to zó nak kell 
te kin te ni, mind ad dig, amíg az összeg is mert té nem vá lik.

Az új on nan meg ál la pí tan dó nyug dí jak ese té ben a táb lá -
zat ban sze rep lõ nyug díj össze gek éven te mó do sí tás ra ke -
rül nek: az elõ zõ évi tár sa da lom biz to sí tá si nyug el lá tá sok
eme lé sé nek meg egye zõ %-kal nõ nek.

A TB nyug el lá tás nél kül meg ál la pí tás ra ke rü lõ havi
nyug díj össze ge nem le het ke ve sebb az öreg sé gi nyug díj
jog sza bály ban meg ha tá ro zott leg ki sebb össze gé nél.

3. A nyug díj-meg ál la pí tás nak mél tá nyos sá gi ala pon

tör té nõ ki egé szí té sé re vagy meg ál la pí tá sá ra egyé ni el bí rá -

lás alap ján van mód. Fel té te le a nyug díj kor ha tár be töl té se,

vagy rok kant egész sé gi ál la pot és leg alább 10 év Mû vé -

sze ti Alap tag ság, vagy az 1. d) pont sze rin ti be fi ze tés, va -

la mint a tag ez irá nyú ké rel me együt te sen.



A mél tá nyos sá gi ala pon ki egé szí tett nyug díj össze ge a 2.
pont alap ján meg ál la pí tott nyug díj jal együtt sem ha lad hat ja
meg. a 2. c) osz lop ban fog lalt min den ko ri össze ge ket.

A mél tá nyos ság ból meg ál la pít ha tó nyug el lá tás össze ge, 
amennyi ben az érin tett a 2. pont alap ján nem jo go sult
nyug díj ra, nem ha lad hat ja meg az öreg sé gi nyug díj jog sza -
bály ban meg ha tá ro zott leg ki sebb össze gét.

4. a) Amennyi ben a meg szün te tett Mû vé sze ti Alap tag ja
tár sa da lom biz to sí tá si nyug el lá tás sal nem ren del ke zik, úgy 
az egyéb fel té te lek meg lé te ese tén az 1. c) pont ban fog lalt
tag sá gi idõ hi á nyá ban is – mél tá nyos sá gi jog cí men – jo go -
sult az öreg sé gi nyug díj jog sza bály ban meg ha tá ro zott leg -
ki sebb össze gé vel egye zõ össze gû nyug el lá tás ra.

b) Rok kant sá gi nyug díj se gély re az al ko tó mû vész jo go -
sult, aki

– egész ség rom lás, il le tõ leg tes ti vagy szel lem i fo gyat -
ko zás kö vet kez té ben mun ka ké pes sé gét meg ha tá ro zott
szá za lék ban el vesz tet te és ez alap ján I., II., III. rok kant sá gi 
fo ko za tot meg ál la pí tó or vo si bi zott ság ál tal ki adott szak -
vé le ménnyel ren del ke zik (a továb biak ban: rok kant), és

– tár sa da lom biz to sí tá si rok kant sá gi, il let ve öreg sé gi
nyug el lá tás ban nem ré sze sül.

Amennyi ben a rok kant sá gi nyug díj se gély ben ré sze sü lõ
mû vész öreg sé gi nyug díj kor ha tár el éré se ese tén MAK
öreg sé gi nyug díj se gély re sze rez jo go sult sá got, rokkant -
sági nyug díj se gély re való jo go sult sá ga meg szû nik.

5. Öz ve gyi, szü lõi, ár va sá gi el lá tás a nyug dí jas, vagy
leg alább 10 év, to váb bá a 4. pont ban fog lalt fel té te lek sze -
rint Mû vé sze ti Alap tag ság gal ren del ke zõ tag ha lá la ese tén 
ál la pít ha tó meg.

Ha az öz vegy, még ak tív ke re sõ, ak kor ré szé re meg ítél -
he tõ, hogy egy éven át meg kap ja el hunyt há zas tár sa nyug -
el lá tá sá nak 50%-át (figye lembe véve mind a szer zett
 jogon járó, mind a mél tá nyos sá gi ke ret bõl jut ta tott össze -
get). Egy év le tel té vel öz ve gyi el lá tás meg ál la pí tá sa iránt
az érin tett ak kor ad hat be új ké rel met, ha el ér te a nyug díj -
kor ha tárt.

Ha a tag ha lá la kor öz ve gye már nyug dí jas korú és sa ját
nyug dí ja el éri, vagy meg ha lad ja a tár sa da lom biz to sí tá si
nyug díj ak tu á lis or szá gos át lag ér té két, ak kor el lá tá sá nak
össze ge há zas tár sa nyug el lá tá sá nak 25%-a.

Ha az öz vegy nek nincs sa ját nyug dí ja, vagy a sa ját jogú
nyug dí ja a tár sa da lom biz to sí tá si nyug díj ak tu á lis or szá gos 
át lag ér té ke alatt van, há zas tár sa nyug el lá tá sá nak 50%-ára
jo go sult.

Szü lõi nyug el lá tás ra vo nat ko zó an az el já rás az öz ve gyi
el lá tás oda íté lé sé vel azo nos az zal, hogy az el lá tás össze ge
az el hunyt tag nyug el lá tá sá nak 25%-a.

Ár va sá gi el lá tás az árva ti zen ha to dik élet évé nek be töl -
té sé ig jár. Ha az árva ok ta tá si in téz mény nap pa li ta go za tán
ta nul, az ár va el lá tás a ta nul má nyok tar ta má ra, de leg fel -
jebb a hu szon ötö dik élet év be töl té sé ig jár. Az el lá tás
össze ge az el hunyt tag nyug el lá tá sá nak 30%-a.

6. A mél tá nyos ság alap ján tör té nõ nyug el lá tá sok oda -
íté lé sé re és a 3. pont ban le írt mér té ken be lü li összeg meg -
ha tá ro zá sá ra a Ma gyar Al ko tó mû vé szek Or szá gos Egye -
sü le te nyug díj- és se gé lye zé si bi zott sá gai tesz nek ja vas la -
tot és a MAK Ku ra tó ri u ma ál la pít ja meg.

Az el bí rá lás fõbb szem pont jai: a kér vé nye zõ tag al ko tói
mun kás sá ga, a 2. pont ban sze rep lõ táb lá zat alap ján meg -
állapítható nyug díj nagy sá ga, a tár sa da lom biz to sí tá si
nyug dí já nak össze ge, a Mû vé sze ti Alap tag sá gá nak idõ tar -
ta ma, szo ci á lis hely ze te (össz jö ve de lem, va gyo ni hely zet,
el tar tot tak szá ma stb.), egész sé gi ál la po ta. Eze ket a szem -
pon to kat kell – ér te lem sze rû en – al kal maz ni az öz ve gyi,
szü lõi és ár vas sá gi el lá tá sok meg ál la pí tá sá nál is.

7. A mél tá nyos sá gi ala pon meg ál la pí tan dó el lá tás fe de -
ze tét a MAK úgy szá mít ja ki, hogy az adott év ben nyug díj -
ba vo nu lók já ran dó sá gi ke re té nek 18%-át ve szi, és ez az
összeg oszt ha tó fel mél tá nyos sá gi szem pon tok sze rint.

A 18%-os mél tá nyos sá gi ke ret nyug díj-ki egé szí tés re fel 
nem hasz nált össze ge ter hé re, ké re lem alap ján, ki le het
egé szí te ni az 1992. ok tó ber 1. nap ja elõtt meg ál la pí tott
nyug dí ja kat is.

8. A táb lá zat ak tu a li zá lá sát min den év ja nu ár 31. nap -
jáig kell el vé gez ni.

9. A nyug el lá tá sok fo lyó sí tá sá ról a MAK gon dos ko dik
a ké re lem be ér kez té nek hó nap já tól, vagy ha az igény jo go -
sult ság idõ pont ja ké sõbb kö vet ke zik be, at tól a nap tól.

10. A nyug el lá tá so kat éven te a tár sa da lom biz to sí tá si
nyug dí jak eme lé sé nek meg fe le lõ szá za lék ban kell emel ni.

B.

Az 1992. október 1. napjáig 40. életévüket be nem töltött
Mûvészeti Alap-tagok, továbbá az A. fejezet 1/c) pontja

szerinti tagsági idõvel nem rendelkezõk szerzett jogainak
érvényesítésérõl

1. Az 1992. ok tó ber 1. nap já ig 40. élet évü ket be nem
töl tött, volt Mû vé sze ti Alap-tag al ko tó mû vé szek ál tal az
1992. ok tó ber 1. nap já ig – 2003. évi re ál ér té ken szá mí tott
20 000 Ft fe lett – be fi ze tett, il let ve le vont já ru lé kot a MAK 
köz vet le nül a mû vé szek nek vissza fi ze ti.

2. A MAK a ki fi ze tést az 1992. ok tó ber 1. nap já ig
40. élet évü ket be nem töl tött Mû vé sze ti Alap-ta gok nak
2005-ben meg kez di, és 2007-ben be fe je zi.

3. Az A. fe je zet 1/c) pont ja sze rin ti tag sá gi idõ vel nem
ren del ke zõk ré szé re, amennyi ben az A/4. pont alap ján
nem ré sze sül nek nyug el lá tás ban, úgy a rá juk vo nat ko zó
nyug díj kor ha tár be töl té se kor kell a le vont já ru lé kot a B/1.
pont sza bá lya i nak meg fe le lõ al kal ma zá sá val a tárgy évi
 reálértéken vissza fi zet ni.
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4. Az a mû vész, aki a já ru lé kot az 1–3. pon tok ban rész -
le te zet tek sze rint vissza kap ta, nyug el lá tás ra a MAK-tól
mél tá nyos sá gi ala pon sem jo go sult.

5. A je len fe je zet ben fog lalt ki fi ze té sek mód já ról és
ide jé rõl a MAK Ku ra tó ri u ma dönt, a ki fi ze té si lis ta-ter ve -
ze tet a kul tú rá ért fe le lõs mi nisz ter ál tal ve ze tett minisz -
térium elõ ze tesen jó vá hagy ja.

Záró ren del ke zés:
A je len Sza bály zat 2005. jú ni us 1. nap ján lép ha tály ba,

s a volt Mû vé sze ti Alap-ta gok ré szé re a MAK ál tal meg -
állapítandó nyug el lá tá sok je len sza bály zat tal nem sza bá -
lyo zott kér dé se i ben a tár sa da lom biz to sí tá si nyug el lá tás ról
 szóló ha tá lyos jog sza bá lyok ren del ke zé se it kell irány adó -
nak te kin te ni.

A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

A Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
18/2007. (VII. 2.) MeHVM

rendelete

a polgári nemzetbiztonsági szolgálatoknál más
keresõ foglalkozást nem folytatható vezetõk körének

meghatározásáról, a más keresõ foglalkozás
bejelentésével, engedélyezésével,

az összeférhetetlenség megszüntetésével
és tilalma megszegése következményeivel kapcsolatos
eljárás rendjérõl  szóló 2/1997. (II. 26.) TNM rendelet

módosításáról

A fegy ve res szer vek hi va tá sos ál lo má nyú tag ja i nak
szol gá la ti vi szo nyá ról  szóló több ször mó do sí tott 1996. évi
XLIII. tör vény 342.  § (2) be kez dé se c) pont já ban ka pott
fel ha tal ma zás alap ján, a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal ról, va la -
mint a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter fel adat-
és ha tás kö ré rõl  szóló 160/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let
3.  § a) pont já ban meg ál la pí tott fel adat kö röm ben el jár va
a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la tok nál más ke re sõ
fog lal ko zást nem foly tat ha tó ve ze tõk kö ré nek meg ha tá ro -
zá sá ról, a más ke re sõ fog lal ko zás be je len té sé vel, en ge dé -
lye zé sé vel, az össze fér he tet len ség meg szün te té sé vel és
 tilalma meg sze gé se kö vet kez mé nye i vel kap cso la tos el já -
rás rend jé rõl  szóló 2/1997. (II. 26.) TNM ren de le tet
(a továb biak ban: R.) 6.  §-át meg elõ zõ al cím, va la mint

a 6.  § fel ve ze tõ szö ve ge he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„Bejelentés munkavégzéssel nem járó
egyéb jogviszony létesítése esetén

6.  § A ht. ál lo mány tag ja kö te les az állományille té kes
pa rancs nok nak elõ ze tesen írás ban be je len te ni a mun ka -
vég zés sel nem járó egyéb jog vi szony lét re ho zá sá ra irá -
nyu ló szán dé kát, így”

2.  §

Az R. 7.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(1) A mun ka vég zés sel nem járó egyéb jog vi szony lé te -
sí té sét írás ban meg kell til ta ni, amennyi ben ez az 5.  §
(1) be kez dé sé nek a), il let ve c)–e) pont ja i ba üt kö zik.”

3.  §

Az R. 8.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(3) Az állományille té kes pa rancs nok kö te les az en ge -
dé lye zé si ké rel met 30 na pon be lül el bí rál ni, il let ve,
amennyi ben a mun ka vég zés sel nem járó egyéb jog vi szony 
lé te sí té sét a 7.  § alap ján meg kell til ta ni, ezt 30 na pon be lül
meg ten ni.”

4.  §

Az R. 2. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let mel lék le te
lép.

5.  §

E ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály ba,
ez zel egy ide jû leg a pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la tok -
nál más ke re sõ fog lal ko zást nem foly tat ha tó ve ze tõk kö ré -
nek meg ha tá ro zá sá ról, a más ke re sõ fog lal ko zás be je len té -
sé vel, en ge dé lye zé sé vel, az össze fér he tet len ség meg szün -
te té sé vel és ti lal ma meg sze gé se kö vet kez mé nye i vel kap -
cso la tos el já rás rend jé rõl  szóló 2/1997. (II. 26.) TNM ren -
de let mó do sí tá sá ról  szóló 6/2001. (XI. 23.) TNM ren de let
ha tá lyát vesz ti.

Bu da pest, 2007. jú ni us 29.

Dr. Szil vá sy György s. k.,
a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
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Melléklet a 18/2007. (VII. 2.) MeHVM rendelethez

[Mel lék let a 2/1997. (II. 26.) TNM ren del etet hez]

..............................................................

a Hi va tal, il let ve szer vé nek meg ne ve zé se

BEJELENTÉS

................................................................................................................................ (a hi va tá sos ál lo mány tag já nak neve,

rend fo ko za ta .....................................................................................................................................................................,

szü le té si he lye: ....................................................................................., ide je: ...............................................................,

lak cí me: ............................................................................................................................................................................,

szol gá la ti vi szo nyá nak kez de te: ............................................................, be osz tá sa: .......................................................)

be je len tem,

hogy .............. év .......................... hó ........... nap já tól a ...............................................................................................

(gaz dál ko dó szer ve zet meg ne ve zé se) .............................................................................................. (fõ te vé keny sé gé nek

meg ha tá ro zá sa) ................................................................... (le en dõ be osz tás, tag sá gi vi szony, tu laj do ni vi szony) mun -
ka vég zés sel nem járó egyéb jog vi szonyt kí vá nok lé te sí te ni.

Bu da pest, ............ év ........................ hó ............ nap

.................................................................
be je len tõ alá írá sa

A szol gá la ti elöl já ró ál lás fog la lá sa:

Bu da pest, ............ év ........................ hó ............ nap

.................................................................
név, rend fo ko zat, be osz tás

Az állományille té kes pa rancs nok zá ra dé ka:

............................................................................................................................................................................................

Bu da pest, ............ év ........................ hó ............ nap

.................................................................
név, rend fo ko zat
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A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

53/2007. (VII. 2.) FVM
rendelete

az egyes állatbetegségek megelõzésével,
illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások

igénylésének és kifizetésének rendjérõl

A me zõ gaz da sá gi, ag rár-vi dék fej lesz té si, va la mint ha -
lá sza ti tá mo ga tá sok hoz és egyéb in téz ke dé sek hez kap cso -
ló dó el já rás egyes kér dé se i rõl  szóló 2007. évi XVII. tör -
vény (a továb biak ban: Tv.) 81.  § (4) be kez dé sé ben ka pott
fel ha tal ma zás alap ján, a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz -
té si mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 162/2006.
(VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §-ának a) pont já ban meg ha tá -
ro zott fel adat kö röm ben el jár va a kö vet ke zõ ket ren de -
lem el:

A támogatás célja

1.  §

A tá mo ga tás cél ja az ál lat ál lo má nyo kat ve szé lyez te tõ
egyes ál lat be teg sé gek fel szá mo lá sa, fi gye lem mel kí sé ré se, 
va la mint egyes zo o nó zi sok meg elõ zé se.

Fogalommeghatározás

2.  §

E ren de let al kal ma zá sá ban tá mo ga tott ál lat-egész ség -
ügyi szol gál ta tás alatt az 1. szá mú mel lék let ben fel so rolt
be teg sé gek, zo o nó zi sok meg elõ zé sé re, fel de rí té sé re és
 leküzdésére irá nyu ló ál lat or vo si vizs gá lat, im mu ni zá lás,
gyógy ke ze lés, min ta vé te le zés és a di ag nosz ti kai vizs gá lat
e ren de let ben meg ha tá ro zott fel té te lek kel tör té nõ nyúj tá -
sát kell ér te ni.

A támogatás jellege, mértéke

3.  §

(1) Az e ren de let sze rin ti tá mo ga tás a Szer zõ dés 87. és
88. cik ké nek a me zõ gaz da sá gi ter mé kek elõ ál lí tá sá val
fog lal ko zó kis- és kö zép vál lal ko zá sok nak nyúj tott ál la mi
tá mo ga tá sok ra tör té nõ al kal ma zá sá ról és a 70/2001/EK
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 2006. de cem ber 15-i
1857/2006/EK bi zott sá gi ren de let (HL L 358.,
2006.12.16. 3.o.) 10. cik ke sze rin ti tá mo ga tás nak mi nõ sül.
 (2) Vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tás ve he tõ igény be az
ál lat-egész ség ügyi ki adá sok ról  szóló, 1990. jú ni us 26-i
90/424/EGK ta ná csi ha tá ro zat ban fog lal tak sze rint, az el -

fo ga dott ha zai ál lat-egész ség ügyi prog ra mok alap ján kö te -
le zõ en vég re haj tan dó, az ál lat-egész ség ügyi ha tó ság ál tal
vég zett vagy el ren delt in téz ke dé sek, mo ni tor ing vizs gá la -
tok, tesz tek és más szû ré si in téz ke dé sek, gyógy ke ze lé sek,
im mu ni zá lá sok, il let ve az ezen te vé keny sé gek el vég zé sé -
hez szük sé ges ál lat-egész ség ügyi szol gál ta tá sok költsé -
geihez. A tá mo gat ha tó ál lat fa jok, be teg sé gek és szol gál ta -
tá sok kö rét az 1. szá mú mel lék let tar tal maz za.
 (3) A tá mo ga tás össze ge a szol gál ta tás ról ki ál lí tott
szám la net tó (ÁFÁ-t nem tar tal ma zó) ér té ké nek 100 szá za -
lé ká ig, de leg fel jebb az 1. szá mú mel lék let sze rin ti faj la gos 
össze gig ter jed het.

Az intézkedésben részt vevõk köre

4.  §

(1) Tá mo ga tott ál lat-egész ség ügyi szol gál ta tást az a ter -
mé sze tes sze mély, jogi sze mély vagy jogi sze mé lyi ség
nél kü li gaz da sá gi tár sa ság ve het igény be, aki/amely

a) meg fe lel a Bi zott ság 70/2001/EK ren de le té ben, va -
la mint az azt mó do sí tó 364/2004/EK ren de let I. mel lék le -
té ben meg ha tá ro zott mik ro-, kis- és kö zép vál lal ko zás
meg ha tá ro zá sá nak, to váb bá

b) ren del ke zik a Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va -
tal te rü le ti szer ve ál lat-egész ség ügyi fel ada to kat el lá tó
rész le gé nek (a továb biak ban: MgSzH) e ren de let sze rin ti
tá mo ga tott in téz ke dé sek ben való rész vé tel hez szük sé ges
jó vá ha gyá sá val.
 (2) A tá mo ga tás igény lé sé re jo go sult az az ügy fél-
 regisztrációs szám mal ren del ke zõ ter mé sze tes sze mély,
jogi sze mély vagy jogi sze mé lyi ség nél kü li gaz da sá gi tár -
sa ság, aki/amely az e ren de let sze rin ti ál lat-egész ség ügyi
szol gál ta tás vég zé sé re kü lön jog sza bály alap ján ren del ke -
zik az ille té kes ál lat-egész ség ügyi ha tó ság és/vagy a
 Magyar Ál lat or vo si Ka ma ra en ge dé lyé vel, la bo ra tó ri u -
mok ese té ben akk re di tá ci ó val, vagy jog sza bá lyi fel ha tal -
ma zás sal is (a továb biak ban: szol gál ta tó).
 (3) A vizs gá lat hoz szük sé ges min ták vé te lé re ki zá ró lag
az e te vé keny ség re kü lön jog sza bály alap ján en ge déllyel
ren del ke zõ ál lat or vost, il let ve szol gál ta tót le het igény be
ven ni.

A támogatott szolgáltatás igénybevétele

5.  §

(1) A 4.  § (1) be kez dé se sze rin ti jó vá ha gyá si ké rel met
ugyan azon ál lo mány ra és be teg ség kör re vo nat ko zó an az
ál lat tar tó nak éven te egy al ka lom mal a 2. szá mú mel lék let
sze rin ti nyom tat vá nyon, pos tai úton tér ti ve vé nye sen, az
MgSzH-hoz kell be nyúj ta nia.
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(2) Tá mo ga tott ál lat-egész ség ügyi szol gál ta tás ban való
rész vé te li jó vá ha gyás ra az az ál lat tar tó jo go sult,
aki/amely:

a) re giszt rá ci ós kö te le zett sé gé nek ele get tett,
b) ren del ke zik mû kö dé si en ge déllyel, vagy a te lep hely

sze rint ille té kes ál lat-egész ség ügyi ha tó ság szak ha tó sá gi
hoz zá já ru lá sá val és/vagy nyil ván tar tás ba vé te li iga zo lá sá -
val,

c) te vé keny sé ge so rán tel je sí ti a ha zai és kö zös sé gi
 állat-egészségügyi és ál lat jó lé ti jog sza bá lyok ál tal elõ írt
fel té te le ket, és a jó vá ha gyá si ké re lem hez mel lé ke li a ha tó -
sá gi ál lat or vos er rõl  szóló iga zo lá sát, to váb bá

d) nyi lat ko zik arra vo nat ko zó an, hogy
da) va la mennyi ál lat-egész ség ügyi nyil ván tar tás ba vé -

te li kö te le zett sé gé nek ele get tett,

db) men te sí té si prog ra mok ese té ben nem tér el az ál lat -
ál lo má nyá ra az ál lat-egész ség ügyi ha tó ság ál tal jó vá ha -
gyott men te sí té si prog ram tól,

dc) az ál lat-egész ség ügyi szol gál ta tást arra en ge déllyel
és/vagy akk re di tá ci ó val, va la mint ügy fél-re giszt rá ci ós
szám mal ren del ke zõ sze méllyel, szerv vel, il let ve in téz -
ménnyel vé gez te ti el,

dd) nem áll csõd-, fel szá mo lá si- vagy vég el szá mo lá si
el já rás alatt, il let ve ter mé sze tes sze mély ese té ben nem áll
gaz dál ko dá si te vé keny sé gé vel össze füg gõ vég re haj tá si el -
já rás alatt,

de) nincs le járt adó-, vám-, egész ség-, nyug díj-, tár sa -
da lom biz to sí tá si já ru lék tar to zá sa,

df) nincs költ ség ve té si tá mo ga tás jo go su lat lan igény -
be vé te le  miatt jog erõs ha tá ro zat tal meg ál la pí tott köz tar to -
zá sa.
 (3) Amennyi ben a ké re lem nem fe le l meg az e ren de let -
ben, va la mint az egyéb jog sza bá lyok ban elõ írt fel té te lek -
nek, vagy más ok ból ki egé szí tés re vagy ja ví tás ra szo rul,
az MgSzH a ké rel me zõt a hi á nyok meg je lö lé se mel lett
 tizenöt na pos ha tár idõ tû zé sé vel a hi bák ki ja ví tá sá ra, il let -
ve pót lá sá ra szó lít ja fel.
 (4) A tá mo ga tott ál lat-egész ség ügyi szol gál ta tás igény -
be vé te lé re való jo go sult ság ról az MgSzH dön tést hoz. A
jo go sult ság ról  szóló dön tés bir to ká ban ren del he tõ meg a
tá mo ga tott ál lat egész ség ügyi szol gál ta tás.
 (5) A szol gál ta tó a tá mo ga tott ál lat-egész ség ügyi szol -
gál ta tást igény be vevõ ré szé re az el vég zett szol gál ta tás ról
szám lát ál lít ki, amely té te le sen tar tal maz za az ál lat-egész -
ség ügyi szol gál ta tás meg ne ve zé sét, el len ér té két, va la mint
a szol gál ta tás el len ér té ké nek tá mo ga tás-tar tal mát. A tá mo -
ga tott ál lat-egész ség ügyi szol gál ta tást igény be vevõ a
szol gál ta tó nak a brut tó szám la ér ték és a tá mo ga tás-tar ta -
lom kü lön bö ze tét fi ze ti meg.
 (6) A tá mo ga tá si ke ret ki me rü lé se ese tén a szol gál ta tást
igény be vevõ kö te les a szám la tel jes össze gét a szol gál ta -
tást vég zõ nek ki fi zet ni.

Támogatási kérelem

6.  §

(1) A szol gál ta tó az ál lat-egész ség ügyi szol gál ta tá sok -
ról a tárgy hó nap ban ki ál lí tott szám lák má so la tát a 3. szá -
mú mel lék let ben sze rep lõ tá mo ga tá si ké re lem hez csa tol va, 
a tárgy hó na pot kö ve tõ hó nap ti zen ötö dik nap já ig pos tai
úton meg kül di a szol gál ta tó szék he lye sze rint ille té kes
MgSzH-hoz.
 (2) Az MgSzH ki zá ró lag az 1. szá mú mel lék let ben meg -
ha tá ro zott ma xi má li san el szá mol ha tó dí ja kat meg nem ha -
la dó szol gál ta tá si ér té ke ket tar tal ma zó szám lá kat ve szi
figye lembe. A nem la bo ra tó ri u mi di ag nosz ti kai vizs gá lat -
ról ki ál lí tott szám lá kon sze re pel nie kell az ál lat tar tó nyi lat -
ko za tá nak, mellyel iga zol ja a szol gál ta tás tel je sí té sét.
 (3) Amennyi ben a tá mo ga tá si ké re lem ben fog lalt ál lat -
egész ség ügyi szol gál ta tá sok igény be vé te lé re az ál lat tar tó
jo go sult, az MgSzH a szol gál ta tó tá mo ga tá si ké rel mé ben
fog lal ta kat iga zol ja.
 (4) Az MgSzH az iga zo lás sal el lá tott tá mo ga tá si ké rel -
me ket azok mel lék le te i vel, va la mint a 4. szá mú mel lék let -
ben sze rep lõ össze sí tõ ki mu ta tás sal a tárgy hó na pot kö ve tõ
hó nap utol só nap já ig meg kül di a Me zõ gaz da sá gi és
 Vidékfejlesztési Hi va tal ille té kes me gyei ki ren delt sé ge
(a továb biak ban: MVH) ré szé re.

7.  §

(1) Az MVH a tá mo ga tá si ké re lem rõl dön tést hoz, a
dön té sé rõl ér te sí ti a tá mo ga tott ál lat-egész ség ügyi szol gál -
ta tást igény be ve võt, va la mint a szol gál ta tó ré szé re ki ál lít -
ja a tá mo ga tás igény be vé te lé re jo go sí tó iga zo lást. A tá mo -
ga tás az MVH iga zo lá sá nak be nyúj tá sá val az ille té kes ál -
la mi adó ha tó ság nál igé nyel he tõ.
 (2) A ki adott tá mo ga tá si iga zo lá sok ról az MVH ha von ta 
tá jé koz ta tást küld a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si
mi nisz ter nek (a továb biak ban: mi nisz ter). A for rás ki me -
rü lé se ese tén a mi nisz ter a Tv. 78.  § (2) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zot tak sze rint jár el.

Támogatás forrása

8.  §

A tá mo ga tás ki fi ze té sét a for rás ren del ke zés re ál lá sát
köve tõen a 10032000-01905520 APEH pi ac fej lesz té si tá -
mo ga tá sok le bo nyo lí tá si szám lá ról kell fo lyó sí ta ni. A jo -
go su lat la nul igény be vett tá mo ga tást ugyan ezen szám lá ra
kell vissza fi zet ni.
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Tájékoztatások

9.  §

Az 1857/2006/EK ren de let 20. cikk (2) be kez dé se sze -
rin ti nyil ván tar tást az MVH ve ze ti, és a nyil ván tar tás alap -
ján – ké re lem re – az Eu ró pai Bi zott ság ré szé re tá jé koz ta -
tást ad.

Ellenõrzés, jogkövetkezmény

10.  §

Utó la gos el len õr zés vég zé sé re az MgSzH jo go sult. Az
MgSzH a tá mo ga tás jo go su lat lan igény be vé te lé rõl ha tá ro -
za tot hoz.

Záró rendelkezés

11.  §

E ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ nyol ca dik na pon lép ha -
tály ba.

12.  §

E ren de let a Szer zõ dés 87. és 88. cik ké nek a me zõ gaz -
da sá gi ter mé kek elõ ál lí tá sá val fog lal ko zó kis- és kö zép -
vál lal ko zá sok nak nyúj tott ál la mi tá mo ga tá sok ra tör té nõ
al kal ma zá sá ról és a 70/2001/EK ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 2006. de cem ber 15-i 1857/2006/EK bi zott sá gi ren -
de let (HL L 358., 2006.12.16. 3.o.) vég re haj tá sá hoz szük -
sé ges ren del ke zé se ket ál la pít ja meg.

Gráf Jó zsef s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
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1. számú melléklet az 53/2007. (VII. 2.) FVM rendelethez

Az egyes állatbetegségek megelõzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások
igénylésének és kifizetésének rendjérõl  szóló 53/2007. (VII. 2.) FVM rendelet alapján támogatható

szolgáltatások és elismerhetõ maximális költségeik

Tech ni kai
kód

Tá mo ga tá si jog cím a Ta nács
ha tá ro za ta (1990. jú ni us 26.)

az ál lat-egész ség ügyi ki adá sok ról
(90/424/EGK) alap ján

Tá mo gat ha tó ál lat fa jok

Tá mo gat ha tó költ sé gek ma xi má lis, ÁFA-t nem tar tal ma zó ér té ke 
fo rint ban, szol gál ta tá si egy sé gen ként, amely tar tal maz za a fel -

hasz nált esz kö zök, ál lat gyó gyá sza ti ké szít mé nyek, to váb bá
a min ta kül dés költ sé ge it

A001 Szar vas mar ha-tu ber ku ló zis szar vas mar ha, bi valy, szar -
vas fé lék

Al ler gi ás bõr pró ba:
Gaz da sá gon kén ti elsõ egyed: 1500 Ft
2–5. egyed: 1000 Ft
min den to váb bi egyed: 400 Ft

A002 Szar vas mar ha-bru cel ló zis szar vas mar ha, bi valy Min ta vé tel:
Gaz da sá gon kén ti elsõ egyed: 1500 Ft
2–5. egyed: 1000 Ft
min den to váb bi egyed: 400 Ft
La bo ra tó ri u mi di ag nosz ti kai vizs gá lat: 700 Ft

A003 En zo o ti ás szar vas mar ha-
le u kó zis

szar vas mar ha Min ta vé tel:
Gaz da sá gon kén ti elsõ egyed: 1500 Ft
2–5. egyed: 1000 Ft
min den to váb bi egyed: 400 Ft
La bo ra tó ri u mi di ag nosz ti kai vizs gá lat: 600 Ft

B002 IBR/IPV szar vas mar ha Im mu ni zá lás:
700 Ft/egyed/al ka lom
Min ta vé tel:
Gaz da sá gon kén ti elsõ egyed: 1500 Ft
2–5. egyed: 1000 Ft
min den to váb bi egyed: 400 Ft
La bo ra tó ri u mi di ag nosz ti kai vizs gá lat: 800 Ft



Tech ni kai
kód

Tá mo ga tá si jog cím a Ta nács
ha tá ro za ta (1990. jú ni us 26.)

az ál lat-egész ség ügyi ki adá sok ról
(90/424/EGK) alap ján

Tá mo gat ha tó ál lat fa jok

Tá mo gat ha tó költ sé gek ma xi má lis, ÁFA-t nem tar tal ma zó ér té ke 
fo rint ban, szol gál ta tá si egy sé gen ként, amely tar tal maz za a fel -

hasz nált esz kö zök, ál lat gyó gyá sza ti ké szít mé nyek, to váb bá
a min ta kül dés költ sé ge it

A004 Juh/Kecs ke Bru cel ló zis
(Bru cel la me li ten sis)

juh, kecs ke Min ta vé tel:
Gaz da sá gon kén ti elsõ egyed: 1500 Ft
2–5. egyed: 1000 Ft
min den to váb bi egyed: 400 Ft
La bo ra tó ri u mi di ag nosz ti kai vizs gá lat: 700 Ft

A005 Au jesz ky-fé le be teg ség ser tés, vad disz nó Min ta vé tel:
Gaz da sá gon kén ti elsõ egyed: 1500 Ft
2–5. egyed: 1000 Ft
min den to váb bi egyed: 400 Ft
La bo ra tó ri u mi di ag nosz ti kai vizs gá lat: 900 Ft

B003 Sal mo nel la pul lo rum há zi tyúk Min ta vé tel:
Gaz da sá gon kén ti elsõ egyed: 1500 Ft
2–100. egyed: 100 Ft
min den to váb bi egyed: 20 Ft
La bo ra tó ri u mi di ag nosz ti kai vizs gá lat: 300 Ft

B004 Sal mo nel la gal li na rum há zi tyúk Min ta vé tel:
Gaz da sá gon kén ti elsõ egyed: 1500 Ft
2–100. egyed: 100 Ft
min den to váb bi egyed: 20 Ft
La bo ra tó ri u mi di ag nosz ti kai vizs gá lat: 300 Ft

A006 Klasszi kus ser tés pes tis ser tés, vad disz nó Min ta vé tel:
Gaz da sá gon kén ti elsõ egyed: 1500 Ft
2–5. egye d: 1000 Ft
min den to váb bi egyed: 400 Ft
La bo ra tó ri u mi di ag nosz ti kai vizs gá lat: 1100 Ft

B005 Af ri kai ser tés pes tis ser tés, vad disz nó Min ta vé tel:
Gaz da sá gon kén ti elsõ egyed: 1500 Ft
2–5. egye d: 1000 Ft
min den to váb bi egyed: 400 Ft
La bo ra tó ri u mi di ag nosz ti kai vizs gá lat: 7000 Ft

B006 Ser té sek hó lya gos be teg sé -
ge

ser tés Min ta vé tel:
Gaz da sá gon kén ti elsõ egyed: 1500 Ft
2–5. egyed: 1000 Ft
min den to váb bi egyed: 400 Ft
La bo ra tó ri u mi di ag nosz ti kai vizs gá lat: 900 Ft

A007 Ma dár inf lu en za va la mennyi ma dár faj Min ta vé tel:
Gaz da sá gon kén ti elsõ egyed: 1500 Ft
2–100. egyed: 100 Ft
min den to váb bi egyed: 20 Ft
La bo ra tó ri u mi di ag nosz ti kai vizs gá lat:
HAG pró ba: 600 Ft
RT PCR: 8900 Ft

B007 Kék nyelv be teg ség szar vas mar ha, juh, kecs ke Min ta vé tel:
Gaz da sá gon kén ti elsõ egyed: 1500 Ft
2–5. egyed: 1000 Ft
min den to váb bi egyed: 400 Ft
La bo ra tó ri u mi di ag nosz ti kai vizs gá lat: 900 Ft

2007/86. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 6421



Tech ni kai
kód

Tá mo ga tá si jog cím a Ta nács
ha tá ro za ta (1990. jú ni us 26.)

az ál lat-egész ség ügyi ki adá sok ról
(90/424/EGK) alap ján

Tá mo gat ha tó ál lat fa jok

Tá mo gat ha tó költ sé gek ma xi má lis, ÁFA-t nem tar tal ma zó ér té ke 
fo rint ban, szol gál ta tá si egy sé gen ként, amely tar tal maz za a fel -

hasz nált esz kö zök, ál lat gyó gyá sza ti ké szít mé nyek, to váb bá
a min ta kül dés költ sé ge it

B008 Pa ra tu ber ku ló zis szar vas mar ha Min ta vé tel:
Gaz da sá gon kén ti elsõ egyed: 1500 Ft
2–5. egyed: 1000 Ft
min den to váb bi egyed: 400 Ft
La bo ra tó ri u mi di ag nosz ti kai vizs gá lat: 900 Ft

A008 Szar vas mar hák szi va csos
agy ve lõ bán tal ma vagy
egyéb las san ki fej lõ dõ be -
teg sé gek

va la mennyi em lõs ál lat faj Min ta vé tel: 2500 Ft
La bo ra tó ri u mi di ag nosz ti kai vizs gá lat:
Pri on ELISA: 4000 Ft

B009 Cam py lo bac te ri o sis va la mennyi ba rom fifaj La bo ra tó ri u mi di ag nosz ti kai vizs gá lat: 5000 Ft

B010 Lis te ri o sis va la mennyi ba rom fi faj La bo ra tó ri u mi di ag nosz ti kai vizs gá lat: 8000 Ft

A009 Szal mo nel ló zis va la mennyi gaz da sá gi ha -
szon ál lat

Im mu ni zá lás: 50 Ft/egyed/al ka lom
Gyógy ke ze lés: 5 Ft/egyed
Min ta vé tel: 5000 Ft/lég tér
La bo ra tó ri u mi di ag nosz ti kai vizs gá lat:
15 000 Ft/lég tér

2. számú melléklet az 53/2007. (VII. 2.) FVM rendelethez

JÓVÁHAGYÁSI KÉRELEM
az egyes állatbetegségek megelõzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos

támogatások igénylésének és kifizetésének rendjérõl  szóló
53/2007. (VII. 2.) FVM rendelet alapján támogatott állategészségügyi szolgáltatás igénybevételére

való jogosultság igazolásához a 20..... támogatási évre

A ké rel met ál lat fa jon ként kü lön nyom tat vá nyon kell be nyúj ta ni
a ké rel me zõ lak he lye/szék he lye sze rint ille té kes MgSzH te rü le ti szer vé nél.

1. Az ügy fél ada tai:

Ügy fél neve: ......................................................................................................................................................................

Tel.: ...................................................................................................................................................................................

Ügy fél-re giszt rá ci ós szá ma: 

Adó szá ma:   

Adó azo no sí tó jele: 

Õs ter me lõi iga zol vány szá ma: 

Lak hely/szék hely címe:  ............................................... (hely ség) ................................. út/utca/tér ...... hsz.

Le ve le zé si címe:  ........................................................... (hely ség) ................................. út/utca/tér ...... hsz.

Fe le lõs ve ze tõ neve: ............................................................................................................Tel.: ....................................

Fe le lõs ügy in té zõ neve: .......................................................................................................Tel.: ....................................
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2. A kis- és kö zép vál lal ko zás meg ha tá ro zá sá hoz szük sé ges ada tok:

(elõ zõ évi be szá mo ló/be val lás alap ján, il let ve új on nan ala kult vál lal ko zá sok ese té ben ter ve zett)

Fog lal koz ta tott lét szám (éves át lag lét szám): fõ

Éves for ga lom: ezer Ft

Éves mér leg fõ összeg: ezer Ft

Vál lal ko zás mi nõ sí té se:  mik ro  kis  kö zép

(kö zép vál lal ko zás: ke ve sebb mint 250 sze mélyt fog lal koz tat, éves for gal ma nem ha lad ja meg az 50 mil lió EUR-t,
és/vagy éves mér leg fõ össze ge nem ha lad ja meg a 43 mil lió EUR-t;

kis vál lal ko zás: ke ve sebb mint 50 sze mélyt fog lal koz tat, éves for gal ma és/vagy éves mér leg fõ össze ge nem ha lad ja
meg a 10 mil lió EUR-t;

mik ro vál lal ko zás: ke ve sebb mint 10 sze mélyt fog lal koz tat, éves for gal ma és/vagy éves mér leg fõ össze ge nem ha lad ja
meg a 2 mil lió EUR-t.)

3. a) A tá mo ga tást a  te nyé szet kó don nyil ván tar tott, ............................ fajú ál lat ál lo má nyom ban a/az

az 53/2007. (VII. 2.) FVM ren de let 
1. szá mú mel lék le te sze rin ti tech ni kai kód

be teg ség/zo o nó zis

meg elõ zé sé vel, fel szá mo lá sá val, il let ve nyo mon kö ve té sé vel kap cso la tos ál lat-egész ség ügyi szol gál ta tás költ sé ge i nek
csök ken té sé re ké rem.

4. Nyi lat ko za tok

4.1. Nyi lat ko zom, hogy csõd-, fel szá mo lá si vagy vég el szá mo lá si el já rás alatt nem álló jogi sze mély, jogi sze mé lyi ség 
nél kü li gaz da sá gi tár sa ság vagy vég re haj tá si el já rás alatt nem álló egyé ni vál lal ko zó va gyok (a vo nat ko zó rész alá -
húzandó).

4.2. Nyi lat ko zom, hogy le járt köz tar to zá som nincs.

4.3. Alul írott hoz zá já ru lok ah hoz, hogy az Adó- és Pénz ügyi El len õr zé si Hi va tal, a Vám- és Pénz ügy õr ség, az Or szá -
gos Egész ség biz to sí tá si Pénz tár, az Or szá gos Nyug díj biz to sí tá si Fõ igaz ga tó ság, il let ve azok szer vei, to váb bá a Ma gyar
Ál lam kincs tár az ál ta lam kö zölt ada to kat fel hasz nál ják.

4.4. Nyi lat ko zom, hogy a ké re lem be nyúj tá sa kor költ ség ve té si tá mo ga tás jo go su lat lan igény be vé te le  miatt jog erõs
ha tá ro zat tal meg ál la pí tott köz tar to zás sal nem ren del ke zem.

4.5. Nyi lat ko zom, hogy va la mennyi ál lat-egész ség ügyi nyil ván tar tás ba vé te li kö te le zett sé gem nek ele get tet tem.

4.6. Nyi lat ko zom, hogy men te sí té si prog ra mok ese té ben nem té rek el az ál lat ál lo má nyom ra az ál lat-egész ség ügyi ha -
tó ság ál tal jó vá ha gyott men te sí té si prog ram tól.

4.7. Nyi lat ko zom, hogy az ál lat-egész ség ügyi szol gál ta tást arra en ge déllyel és/vagy akk re di tá ci ó val, va la mint ügy -
fél-re giszt rá ci ós szám mal ren del ke zõ sze méllyel, szerv vel, il let ve in téz ménnyel vé gez te tem el.
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5. Kö te le zett ségvál la lás:
 
Kö te le zett sé get vál la lok arra, hogy a tá mo ga tá si ke ret ki me rü lé se ese tén az el vég zett ál lat-egész ség ügyi szol gál ta tás
szám la sze rin ti tel jes össze gét a szol gál ta tó ré szé re ki fi ze tem.

Kelt: .............................................., .............. év ...................... hó ........... nap

.........................................................
tá mo ga tott szol gál ta tást igény lõ

cég sze rû alá írá sa

Mel lék let:
A ha tó sá gi ál lat or vos iga zo lá sa a ha zai és kö zös sé gi ál lat-egész ség ügyi és ál lat jó lé ti jog sza bá lyok ál tal elõ írt fel té te -

lek tel je sí té sé rõl.

3. számú melléklet az 53/2007. (VII. 2.) FVM rendelethez

TÁMOGATÁSI KÉRELEM
az egyes állatbetegségek megelõzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások
igénylésének és kifizetésének rendjérõl  szóló 53/2007. (VII. 2.) FVM rendelet alapján

1. Ké rel me zõ ada tai:
 

Szol gál ta tó neve: ...........................................................................................................................................................

Szék he lye: .....................................................................................................................................................................

Adó szá ma: ................................................................................. Ügy fél-re giszt rá ci ós szá ma: 

2. Tárgy hó nap: ......... év .......................... hó nap

Sor -
szám

A tá mo ga tott ál lat-egész ség ügyi szol gál ta tást igény be vevõ

A ki ál lí tott szám la 
szá ma

A szám lán
fel tün te tett

tá mo gat ha tó
net tó költ ség

(Ft)
neve

ügy fél-re giszt rá ci ós
szá ma

KKV-
stá tu -
sza*

jo go sult sá got
meg ál la pí tó

MgSzH iga zo lás
ik ta tó szá ma

 1.

 2.

 3.

 4.

 5.

 6.

 7.

 8.

 9.

10.

Mind össze sen:

* 1 mik ro; 2 kis; 3 kö zép; a meg fe le lõ kód szá mot kell be ír ni.

Igé nyelt tá mo ga tás össze ge: .................... Ft.
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3. Nyi lat ko zat:

Nyi lat ko zom, hogy az ille té kes ál lat-egész ség ügyi ha tó ság és/vagy a Ma gyar Ál lat or vo si Ka ma ra en ge dé lyé vel, il let ve
az 1. szá mú mel lék let sze rin ti ál lat-egész ség ügyi szol gál ta tás el vég zé sé re en ge déllyel, la bo ra tó ri um ese té ben akk re di tá -
ci ó val vagy jog sza bá lyi fel ha tal ma zás sal ren del ke zem (a vo nat ko zó rész alá hú zan dó).

Kelt: ............................................, ......... év ........................... hó .............. nap

..........................................................
szol gál ta tó cég sze rû alá írá sa

Mel lék le tek: ..... db szám la má so lat

4. A me gyei MgSzH iga zo lá sa:
........................................................... Me gyei MgSzH
Ik ta tó szám: ......................................

Iga zo lom, hogy a tá mo ga tá si ké re lem 1. pont já ban meg je lölt szol gál ta tó az egyes ál lat be teg sé gek meg elõ zé sé vel, il let ve
le küz dé sé vel kap cso la tos tá mo ga tá sok igény lé sé nek és ki fi ze té sé nek rend jé rõl  szóló 53/2007. (VII. 2.) FVM ren de let
alap ján meg ha tá ro zott fel té te le ket tel je sí tet te és .................... Ft tá mo ga tá si összeg re jo go sult.

Kelt: ............................................, ......... év ........................... hó .............. nap

P. H.

..........................................................
igaz ga tó fõ ál lat or vos

4. számú melléklet az 53/2007. (VII. 2.) FVM rendelethez

Összesítõ kimutatás
az egyes állatbetegségek megelõzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások

igénylésének és kifizetésének rendjérõl  szóló 53/2007. (VII. 2.) FVM rendelet alapján igényelt
támogatás kifizetéséhez

........................................................... Me gyei MgSzH

Ik ta tó szám: ......................................

Tárgy hó nap: ........... év .......................................... hó nap

Sor-
szám

A tá mo gatás igény lé sé re jo go sult
 szol gál ta tó neve

A tá mo ga tás igény lé sé re jo go sult
szol gál ta tó ügy fél-re giszt rá ci ós

szá ma

A tá mo ga tás igény lé sé re
fel jo go sí tó MgSzH iga zo lás

ik ta tó szá ma

Az iga zo lá son fel tün te tett
 tá mo gat ha tó net tó költ ség

(Ft)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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Sor-
szám

A tá mo gatás igény lé sé re jo go sult
 szol gál ta tó neve

A tá mo ga tás igény lé sé re jo go sult
szol gál ta tó ügy fél-re giszt rá ci ós

szá ma

A tá mo ga tás igény lé sé re
fel jo go sí tó MgSzH iga zo lás

ik ta tó szá ma

Az iga zo lá son fel tün te tett
 tá mo gat ha tó net tó költ ség

(Ft)

11.

12.

13.

14.

15.

Kelt: ............................................, ......... év ........................... hó .............. nap

P. H.

..........................................................
igaz ga tó fõ ál lat or vos
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A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

54/2007. (VII. 2.) FVM
rendelete

az Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból
finanszírozott egységes területalapú tá mo ga tás (SAPS) 

2007. évi igény be vé te lé vel kap cso la tos egyes
kér dé sek rõl  szóló 28/2007. (IV. 20.) FVM ren de let,

il let ve az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Ga ran cia Alap ból
fi nan szí ro zott egy sé ges te rü let ala pú tá mo ga tá sok hoz

(SAPS) kap cso ló dó 2007. évi ki egé szí tõ nem ze ti
tá mo ga tá sok (top up) igény be vé te lé vel kap cso la tos

egyes kér dé sek rõl  szóló 29/2007. (IV. 20.)
FVM ren de let egyes jog cí me i hez kap cso ló dó

tá mo ga tá si össze gek rõl

A me zõ gaz da sá gi, ag rár-vi dék fej lesz té si, va la mint
 halászati tá mo ga tá sok hoz és egyéb in téz ke dé sek hez kap -
cso ló dó el já rás egyes kér dé se i rõl  szóló 2007. évi XVII. tör -
vény (a továb biak ban: Tv.) 81.  § (3) be kez dés a) pont já ban
ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a föld mû ve lés ügyi és
 vidékfejlesztési mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló
162/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §-ának a) pont já ban
meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va a kö vet ke zõ ket
ren de lem el:

I.

EGYSÉGES TERÜLETALAPÚ TÁMOGATÁS

1.  §

Az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Ga ran cia Alap ból fi nan szí -
ro zott egy sé ges te rü let ala pú tá mo ga tás (SAPS) 2007. évi

igény be vé te lé vel kap cso la tos egyes kér dé sek rõl  szóló
28/2007. (IV. 20.) FVM ren de let alap ján járó egy sé ges
 területalapú tá mo ga tás jog cí men hek tá ron ként leg fel jebb
105,52 euró ve he tõ igény be. A tá mo ga tás ra jo go sult or szá -
gos bá zis te rü let nagy sá ga 4 829 000 ha. A tá mo ga tá si
 keretek túl lé pé se ese tén az igé nyelt tá mo ga tás össze ge – az
érin tett me zõ gaz da sá gi ter me lõ nél a túl lé pés mér té ké vel
me ge gye zõ en – ará nyos vissza osz tás al kal ma zá sá val csök -
ken tés re ke rül.

II.

EGYSÉGES TERÜLETALAPÚ TÁMOGATÁSHOZ
KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÕ NEMZETI TÁMOGATÁS

Hízottbika-tartás támogatása

2.  §

Az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Ga ran cia Alap ból fi nan szí -
ro zott egy sé ges te rü let ala pú tá mo ga tá sok hoz (SAPS) kap -
cso ló dó 2007. évi ki egé szí tõ nem ze ti tá mo ga tá sok (top up)
igény be vé te lé vel kap cso la tos egyes kér dé sek rõl  szóló
29/2007. (IV. 20.) FVM ren de let (a továb biak ban: R.)
17.  §-a alap ján tör té nel mi bá zis jo go sult sá gon ként leg fel -
jebb 41 100 Ft tá mo ga tás ve he tõ igény be.

Tejtermelés támogatása

3.  §

Az R. 18–19.  §-a alap ján a tej ter me lõ tör té nel mi bá zis
alap ján leg fel jebb 8070 Ft/ton na tá mo ga tás ra jo go sult.



Anyatehén-tartás támogatása

4.  §

Az R. 20–28.  §-a alap ján anya te he nen ként ter me lés hez
kö töt ten leg fel jebb 28 500 Ft, ter me lés tõl el vá laszt va tör -
té nel mi bá zis jo go sult sá gon ként leg fel jebb 8000 Ft tá mo -
ga tás ve he tõ igény be.

Extenzifikációs szarvasmarha-tartási támogatás

5.  §

Az R. 29.  §-a alap ján tör té nel mi bá zis jo go sult sá gon ként 
leg fel jebb 13 800 Ft tá mo ga tás ra jo go sul tak.

Anyajuhtartás támogatása

6.  §

Az R. 30–34.  §-a alap ján anya ju hok után egye den ként
leg fel jebb 1600 Ft tá mo ga tás ve he tõ igény be. Amennyi -
ben a me zõ gaz da sá gi ter me lõ juh te jet vagy -tej ter mé ket
ér té ke sít, úgy a tá mo ga tás mér té ke anya juh egye den ként
leg fel jebb 1300 Ft.

Kedvezõtlen adottságú területeken történõ
anyajuhtartás támogatása

7.  §

Az R. 35.  §-a alap ján tör té nel mi bá zis jo go sult sá gon ként 
1200 Ft anya juh ki egé szí tõ tá mo ga tás ve he tõ igény be.

Egyes szántóföldi növények termesztésének támogatása

8.  §

Az R. 39–44.  §-a alap ján a szán tó föl di nö vény ter mesz -
té si tá mo ga tás jog cí men hek tá ron ként leg fel jebb 12 000 Ft 
ve he tõ igény be.

Dohány termesztésének támogatása

9.  §

(1) Az R. 45–51.  §-a alap ján a Bur ley dohánytermesz -
tési tá mo ga tás ke re té ben ter me lés hez kö töt ten hek tá ron -
ként leg fel jebb 700 000 Ft, ter me lés tõl el vá laszt va hek tá -
ron ként leg fel jebb 90 500 Ft ve he tõ igény be.

(2) Az R. 45–51.  §-a alap ján a Vir gi nia do hány ter mesz -
té si tá mo ga tás ke re té ben ter me lés hez kö töt ten hek tá ron -
ként leg fel jebb 880 000 Ft, ter me lés tõl el vá laszt va hek tá -
ron ként leg fel jebb 120 000 Ft ve he tõ igény be.

Héjas gyümölcsûek termesztésének támogatása

10.  §

Az R. 52.  §-a alap ján hé jas gyü möl csû ek termeszté -
sének tá mo ga tá sa jog cí men hek tá ron ként leg fel jebb
29 500 Ft tá mo ga tás ve he tõ igény be.

Rizs termesztésének támogatása

11.  §

Az R. 53–56.  §-a alap ján a rizs ter mesz té sé nek tá mo ga -
tá sa jog cí men ter me lés hez kö töt ten hek tá ron ként leg fel -
jebb 56 500 Ft, ter me lés tõl el vá laszt va hek tá ron ként leg -
fel jebb 11 000 Ft ve he tõ igény be.

Hüvelyesek termesztésének támogatása

12.  §

A tá mo ga tás az R. 57–60.  §-a alap ján, e ren de let 8.  §-a
sze rin ti összeg ere jé ig ve he tõ igény be.

13.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ nyol ca dik na pon
lép ha tály ba.
 (2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az Eu ró pai 
Me zõ gaz da sá gi Ori en tá ci ós és Ga ran cia Alap Ga ran cia
Rész le gé bõl fi nan szí ro zott egy sé ges te rü let ala pú tá mo ga -
tás 2006. évi igény be vé te lé vel kap cso la tos egyes kér dé -
sek rõl  szóló 24/2006. (III. 31.) FVM ren de let, il let ve
az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Ori en tá ci ós és Ga ran cia Alap
Ga ran cia Rész le gé bõl fi nan szí ro zott egy sé ges te rü let ala pú 
tá mo ga tá sok hoz kap cso ló dó 2006. évi ki egé szí tõ nem ze ti
tá mo ga tás igény be vé te lé vel kap cso la tos egyes kér dé sek -
rõl  szóló 25/2006. (III. 31.) FVM ren de let egyes jog cí me i -
hez kap cso ló dó tá mo ga tá si össze gek rõl  szóló 53/2006.
(VII. 24.) FVM ren de let ha tá lyát vesz ti, ren del ke zé se it
a fo lya mat ban lévõ ügyek re al kal maz ni kell.

Gráf Jó zsef s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
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A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

55/2007. (VII. 2.) FVM
rendelete

az anyajuhtartás „de minimis” támogatásáról

A me zõ gaz da sá gi, ag rár-vi dék fej lesz té si, va la mint
 halászati tá mo ga tá sok hoz és egyéb in téz ke dé sek hez kap -
cso ló dó el já rás egyes kér dé se i rõl  szóló 2007. évi XVII.
tör vény 81.  § (4) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap -
ján, a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter fel -
adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. ren -
de let 1.  §-ának a) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm -
ben el jár va a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

E ren de let al kal ma zá sá ban

a) ag rár „de mi ni mis” ren de let: az EK-Szer zõ dés
87. és 88. cik ké nek a cse kély össze gû (de mi ni mis) tá mo -
ga tá sok ra való al kal ma zá sá ról a me zõ gaz da sá gi és ha lá -
sza ti ága zat ban  szóló 2004. ok tó ber 6-i 1860/2004/EK
 bizottsági ren de let;

b) anya juh: a kö zös ag rár po li ti ka ke re té be tar to zó köz -
vet len tá mo ga tá si rend sze rek kö zös sza bá lya i nak meg ál la -
pí tá sá ról és a me zõ gaz da sá gi ter me lõk ré szé re meghatá -
rozott tá mo ga tá si rend sze rek lét re ho zá sá ról, to váb bá a
2019/93/EGK, 1452/2001/EK, 1453/2001/EK,
1454/2001/EK, 1868/94/EK, 1251/1999/EK,
1254/1999/EK, 1673/2000/EK, 2358/71/EGK és a
2529/2001/EK ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 2003. szep -
tem ber 29-i 1782/2003/EK ta ná csi ren de let 112. cik ké nek
a) pont já ban meg ha tá ro zott nõ iva rú juh;

c) re giszt rált me zõ gaz da sá gi ter me lõ: az Eu ró pai
 Mezõgazdasági Ga ran cia Alap ból fi nan szí ro zott egy sé ges
te rü let ala pú tá mo ga tá sok hoz (SAPS) kap cso ló dó 2007.
évi ki egé szí tõ nem ze ti tá mo ga tá sok (top up) igénybevé -
telével kap cso la tos egyes kér dé sek rõl  szóló 29/2007.
(IV. 20.) FVM ren de let 1.  § 1. pont ja sze rin ti me zõ gaz da -
sá gi ter me lõ;

d) tá mo ga tá si ren de let: az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi
 Garancia Alap ból fi nan szí ro zott egy sé ges te rü let ala pú
 támogatásokhoz (SAPS) kap cso ló dó 2007. évi ki egé szí tõ
nem ze ti tá mo ga tá sok (top up) igény be vé te lé vel kap cso la -
tos egyes kér dé sek rõl  szóló 29/2007. (IV. 20.) FVM ren -
de let.

2.  §

(1) E ren de let alap ján anya juh tar tá sá hoz vissza nem
 térítendõ tá mo ga tás ve he tõ igény be.

(2) A tá mo ga tás igény be vé te lé re az az anya ju hot tar tó
re giszt rált me zõ gaz da sá gi ter me lõ jo go sult, aki a tá mo ga -
tá si ren de let 30.  §-a sze rint anya juh tar tá si tá mo ga tás ban
ré sze sül.
 (3) A tá mo ga tás mér té ke 650 Ft/anya juh. A tá mo ga tás
a tá mo ga tá si ren de let 30.  §-a sze rin ti tá mo ga tás alap ját
 képezõ ál la tok után ve he tõ igény be.
 (4) A tá mo ga tás re giszt rált me zõ gaz da sá gi ter me lõn -
ként, nap tá ri éven ként egy al ka lom mal nyújt ha tó, és
össze ge nem ha lad hat ja meg egy évre a 245 000 fo rin tot,
de leg fel jebb az ezer eu rót, va la mint az ag rár „de mi ni mis” 
ren de let 3. cikk (2) be kez dés sze rin ti kü szöb ér té ket.

3.  §

(1) Tá mo ga tá si ké re lem nek a tá mo ga tá si ren de let
33.  §-ának (1) be kez dé se alap ján be nyúj tott tá mo ga tá si
 kérelem mi nõ sül.
 (2) A tá mo ga tá si ké re lem el bí rá lá sá ra és az el len õr zés re
a tá mo ga tá si ren de let vo nat ko zó ren del ke zé se it kell al kal -
maz ni.
 (3) A tá mo ga tás ra jo go sult nak járó tá mo ga tás egy össze -
gû ki fi ze té sé re 2008. ja nu ár 1-jé tõl 2008. áp ri lis 30-ig
 kerül sor.

4.  §

(1) Az e ren de let alap ján nyúj tott tá mo ga tás az ag rár
„de mi ni mis” ren de let ha tá lya alá tar to zik.
 (2) A me zõ gaz da sá gi, ha lá sza ti, er dé sze ti és vi dék fej -
lesz té si ál la mi tá mo ga tá sok Eu ró pai Bi zott ság ré szé re tör -
té nõ be je len té si rend jé rõl  szóló 46/2005. (III. 11.) Korm.
ren de let 5.  §-ának (3) be kez dé se sze rin ti tá mo ga tá si ke re -
tek túl lé pé se ese tén a Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si
Hi va tal az igé nyelt tá mo ga tás össze gét – az érin tett
 regisztrált me zõ gaz da sá gi ter me lõ nél a túl lé pés mér té ké -
vel me ge gye zõ en – csök ken ti.

5.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ nyol ca dik na pon
lép ha tály ba.
 (2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az anya -
juh tar tás „de mi ni mis” tá mo ga tá sá ról  szóló 75/2006.
(X. 19.) FVM ren de let ha tá lyát vesz ti.

Gráf Jó zsef s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
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A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

56/2007. (VII. 2.) FVM
rendelete

az anyakecsketartás „de minimis” támogatásáról

A me zõ gaz da sá gi, ag rár-vi dék fej lesz té si, va la mint
 halászati tá mo ga tá sok hoz és egyéb in téz ke dé sek hez kap -
cso ló dó el já rás egyes kér dé se i rõl  szóló 2007. évi XVII.
tör vény (a továb biak ban: Tv.) 81.  § (4) be kez dé sé ben ka -
pott fel ha tal ma zás alap ján, a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej -
lesz té si mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 162/2006.
(VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §-ának a) pont já ban megha -
tározott fel adat kö röm ben el jár va a kö vet ke zõ ket ren de -
lem el:

1.  §

E ren de let al kal ma zá sá ban
a) ag rár „de mi ni mis” ren de let: az EK-Szer zõ dés

87. és 88. cik ké nek a cse kély össze gû (de mi ni mis) tá mo -
ga tá sok ra való al kal ma zá sá ról a me zõ gaz da sá gi és ha lá -
sza ti ága zat ban  szóló 2004. ok tó ber 6-i 1860/2004/EK
 bizottsági ren de let;

b) anya kecs ke: min den olyan, a kecs ke faj hoz tar to zó
nõ iva rú ál lat, amely a bir to kon tar tás utol só nap já ig már
leg alább egy íz ben el lett, vagy leg alább egy éves;

c) bir to kon tar tás: a gaz da ság te nyé sze té ben tör té nõ
 állattartás;

d) gaz da ság: a me zõ gaz da sá gi ter me lõ ál tal hasz no sí -
tott min den, a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén fek võ, az
 Európai Me zõ gaz da sá gi Ga ran cia Alap ból fi nan szí ro zott
egy sé ges te rü let ala pú tá mo ga tá sok hoz (SAPS) kap cso ló -
dó 2007. évi ki egé szí tõ nem ze ti tá mo ga tá sok (top up)
igény be vé te lé vel kap cso la tos egyes kér dé sek rõl  szóló
29/2007. (IV. 20.) FVM ren de let alap ján be je len tett me zõ -
gaz da sá gi te rü let, ma gyar or szá gi te nyé szet, egyé ni tá mo -
ga tá si jo go sult ság, va la mint kvó ta összes sé ge;

e) kecs ke ENAR ren de let: a juh- és kecs ke fa jok egye -
deinek Egy sé ges Nyil ván tar tá si és Azo no sí tá si Rend sze ré -
rõl  szóló 47/2005. (V. 23.) FVM ren de let;

f) kecs ke ENAR szám: a kecs ke ENAR ren de let 1.  §
3. pont ja sze rin ti azo no sí tó szám;

g) me zõ gaz da sá gi be je len té si ren de let: a me zõ gaz da -
sá gi, ha lá sza ti, er dé sze ti és vi dék fej lesz té si ál la mi tá mo ga -
tá sok Eu ró pai Bi zott ság ré szé re tör té nõ be je len té si rend -
jérõl  szóló 46/2005. (III. 11.) Korm. ren de let;

h) te nyé szet: a kecs ke ENAR ren de let 1.  § 6. pont ja
sze rin ti te nyé szet.

2.  §

(1) E ren de let fel té te lei sze rint anya kecs ke tar tá sá hoz
vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tás ve he tõ igény be.

(2) A tá mo ga tás igény be vé te lé re az az anya kecs két tar tó 
me zõ gaz da sá gi ter me lõ jo go sult, aki

a) a tá mo ga tá si ké rel mé ben sze rep lõ ál la tok te nyé sze -
té nek ál lat tar tó ja ként sze re pel a kecs ke ENAR ren de let
sze rin ti nyil ván tar tás ban,

b) gon dos ko dik a szak sze rû apa ál lat-hasz ná lat ról,
c) gon dos ko dik a te nyé sze té ben tar tott ál lat ál lo mány

kecs ke ENAR ren de let sze rin ti je lö lé sé rõl és fo lya ma tos
nyil ván tar tá sá ról, va la mint

d) a Tv.-ben elõ írt re giszt rá ci ós kö te le zett ség nek ele get 
tett.

(3) A me zõ gaz da sá gi ter me lõ a tá mo ga tá si ké re lem mel
érin tett ál lat lét szám nak meg fe le lõ anya kecs ke-ál lo mányt
kö te les a ké re lem el bí rá lá sá ról  szóló ha tá ro zat kézhezvé -
teléig bir to kon tar ta ni.

(4) A tá mo ga tott anya kecs ke-ál lo mányt a me zõ gaz da sá -
gi ter me lõ a ké re lem el bí rá lá sá ról  szóló ha tá ro zat kéz hez -
vé te lé tõl kö te les to váb bi száz na pon át bir to kon tar ta ni.
Amennyi ben a bir to kon tar tá si idõ alatt a tá mo ga tott anya -
kecs ke ki ke rül a me zõ gaz da sá gi ter me lõ te nyé sze té bõl,
úgy azt – az MVH egy ide jû ér te sí té se mel lett – 10 na pon
be lül e ren de let 1.  § b) pont ja sze rin ti anya kecs ké vel pó -
tolni kell.

(5) A tá mo ga tás mér té ke 2200 Ft/anya kecs ke, a tá mo ga -
tás or szá gos szint en a 2007. évre vo nat ko zó an leg fel jebb
15 000 egye d után nyújt ha tó.

(6) A tá mo ga tás me zõ gaz da sá gi ter me lõn ként, nap tá ri
éven ként egy al ka lom mal nyújt ha tó, és össze ge nem
 haladhatja meg egy évre a 245 000 fo rin tot, de leg fel jebb
1000 euró le het.

(7) Egy anya kecs ke után a tárgy év ben csak egy al ka -
lom mal fi zet he tõ tá mo ga tás.

(8) A tá mo ga tás ra jo go sult nak járó tá mo ga tás egy össze -
gû ki fi ze té sé re 2008. ja nu ár 1-jé tõl 2008. jú ni us 30-ig
 kerül sor.

3.  §

(1) A tá mo ga tá si ké rel met az MVH ál tal rend sze re sí tett
for ma nyom tat vá nyon 2007. ok tó ber 31-ig le het pos tai
úton be nyúj ta ni az MVH Köz pon ti Hi va ta lá hoz.

(2) Az MVH a ké rel me ket be ér ke zé si sor rend ben bí rál -
ja el.

(3) Az MVH a tá mo ga tá si ké re lem el bí rá lá sa kor a 2.  §
(6) be kez dés ben fog lalt éves euró fel sõ ha tár nyil ván tar tá -
sa cél já ból, a ké re lem be nyúj tá sa hó nap já nak elsõ nap ján
ér vé nyes, az Eu ró pai Köz pon ti Bank ál tal köz zé tett két
 tizedesjegy pon tos ság gal meg ha tá ro zott euró de vi za kö -
zépárfolyamot ve szi figye lembe.

(4) A tá mo ga tá si ké re lem el len õr zé sét az MVH
– a  Mezõgazdasági Szak igaz ga tá si Hi va tal ál tal e ren de let
ha tály ba lé pé sét kö ve tõ 15 na pon be lül ren del ke zés re
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 bocsátott – a kecs ke ENAR nyil ván tar tás alap ján, a kecs ke
ENAR ren de let 9.  § sze rin ti ál lo mány-nyil ván tar tó és
egyéb iga zo ló ok má nyok (szám lák, ál lat-egész ség ügyi
 bizonyítványok, szál lí tó le vél) ad mi niszt ra tív el len õr zé se
alap ján vég zi el. A hely szí ni el len õr zé sé nek leg alább a
 támogatási ké rel mek 10%-ára kell ki ter jed nie.

4.  §

(1) Az e ren de let ke re té ben nyúj tott tá mo ga tás az ag rár
„de mi ni mis” ren de let ha tá lya alá tar to zik.
 (2) A me zõ gaz da sá gi be je len té si ren de let 5.  § (3) be kez -
dé se sze rin ti tá mo ga tá si ke re tek túl lé pé se ese tén az MVH
a tá mo ga tás össze gét – az érin tett me zõ gaz da sá gi ter me lõ -
nél a túl lé pés mér té ké vel me ge gye zõ en – csök ken ti.

5.  §

Amennyi ben a me zõ gaz da sá gi ter me lõ a 2.  § (3)–(4) be -
kez dé se i ben fog lalt bár me lyik kö te le zett sé ge i nek nem
tesz ele get, úgy a tá mo ga tás igény be vé te le jo go su lat lan -
nak mi nõ sül.

6.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ nyol ca dik na pon
lép ha tály ba.
 (2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az anya -
kecs ke tar tás tá mo ga tá sá ról  szóló 4/2006. (I. 20.) FVM
ren de let ha tá lyát vesz ti.

Gráf Jó zsef s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter

A gazdasági és közlekedési miniszter
64/2007. (VII. 2.) GKM

rendelete

a közúti jelzõtáblák méreteirõl és mûszaki
követelményeirõl  szóló 4/2001. (I. 31.) KöViM

rendelet módosításáról

A köz úti köz le ke dés rõl  szóló 1988. évi I. tör vény 48.  §
(3) be kez dé se b) pont já nak 5. al pont já ban ka pott fel ha tal -
ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A köz úti jel zõ táb lák mé re te i rõl és mû sza ki kö ve tel mé -
nye i rõl  szóló 4/2001. (I. 31.) Kö ViM ren de let mel lék le te,

„A Köz úti Jel zõ táb lák Mû sza ki Sza bály za ta” (JTSZ)
(a továb biak ban: JTSZ) e ren de let mel lék le te sze rint
 módosul.

2.  §

A JTSZ 2. szá mú füg ge lé ke he lyé be e ren de let függe -
léke lép.

3.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 15. na pon lép
 hatályba.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti a JTSZ 10., 11., 12. és 14. pont ja. A JTSZ 13. pont -
já nak szá mo zá sa 10. pont ra, 15. pont já nak szá mo zá sa
11. pont ra, 16. pont já nak szá mo zá sa 12. pont ra, 17. pont -
já nak szá mo zá sa 13. pont ra vál to zik.

(3) Az ide ig le nes for gal mi rend ki ala kí tá sá hoz szük sé -
ges olyan jel zõ táb lá kat, ame lyek e ren de let ha tály ba lé pé -
sét köve tõen nem fe lel nek meg a ren de let ben elõ írt kö ve -
tel mé nyek nek, 2011. de cem ber 31-éig sza bad al kal maz ni.

(4) A (3) be kez dés ben em lí tett jel zõ táb lák ki vé te lé vel
azo kat a jel zõ táb lá kat, ame lyek e ren de let ha tály ba lé pé sét
köve tõen nem fe lel nek meg a JTSZ 4.3. pont já ban fog lalt
elõ írásoknak, 2014. de cem ber 31-éig a kö ve tel mé nye ket
ki elé gí tõ jel zõ táb lák ra kell ki cse rél ni.

(5) A ren de let ter ve ze té nek a mû sza ki szab vá nyok és
sza bá lyok, va la mint az in for má ci ós tár sa da lom szol gál ta -
tá sa i ra vo nat ko zó sza bá lyok te rén in for má ció szol gál ta tá si
el já rás meg ál la pí tá sá ról  szóló, – a 98/48/EK eu ró pai par la -
men ti és ta ná csi irány elv vel mó do sí tott – 1998. jú ni us 22-i
98/34/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi irány elv
8–10. cik ké ben elõ írt egyez te té se meg tör tént.

Dr. Kóka Já nos s. k.,
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter

Melléklet
a 64/2007. (VII. 2.) GKM rendelethez

A Közúti Jelzõtáblák Mûszaki Szabályzata (JTSZ)

(1) A JTSZ 1. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„1. Ál ta lá nos elõ írások
1.1. A jel zõ táb lák jel lem zõ tu laj don sá ga it az MSZ EN

12899-1 szab vány sze rin ti osz tá lyok egyi ké be kell so rol ni
és jel zõ táb la lé te sí té se (cse ré je, fel újí tá sa) ese tén csak
olyan jel zõ táb lát sza bad al kal maz ni, amely a JTSZ meg -
felelõ sza ka szá ban jel zett osz tá lyo zá si kö ve tel mény nek
meg fe lel.
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1.2. A vál toz tat ha tó jel zés tar tal mú jel zõ táb lák jelzõ -
felülete vi lá gí tó fény pon tok ból is ki ala kít ha tó (vál toz tat -
ha tó jel zés tar tal mú vi lá gí tó mát rix jel zõ táb la).

1.3. Anyag
1.3.1. A köz úti jel zõ táb lák, kap cso ló- és tar tó szer ke ze -

te ik anya gát úgy kell ki vá lasz ta ni, hogy azok tel je sít sék az
eb ben a sza bály zat ban fog lalt kö ve tel mé nye ket.

1.3.2. A köz úti jel zõ táb lák jel zõ fe lü le tét – a bel sõ át -
világítású jel zõ táb lá kat ki vé ve – fény vissza ve tõ anyag ból
kell elõ ál lí ta ni, vagy fény vissza ve tõ be vo nat tal kell el lát -
ni.

1.3.3. A bel sõ át vi lá gí tá sú jel zõ táb lá kat az ÚT 2–1.134
út ügyi mû sza ki elõ írás sze rint kell ki ala kí ta ni.

1.3.4. A fény vissza ve tõ fe lü let nek fel hó lya go so dás tól,
rán co so dás tól és re pe dés tõl men tes nek kell len nie.”

(2) A JTSZ 2.1. pont já hoz fû zött Meg jegy zés he lyé be
a kö vet ke zõ szö veg lép:

„Meg jegy zés: Ez a sza bály zat nem tár gyal ja a 2.1. pont
d) al pont já ban em lí tett jel zõ táb lák kö zül az út ba iga zí tó
táb lák cso port já ba tar to zó jel zõ táb lá kat, to váb bá a
2.1. pont e) al pont já ban em lí tett jel zõ táb lá kat, mert azok
alak ja és mé re te a raj tuk sze rep lõ fel ira tok mennyi sé gé tõl
és mé re té tõl füg gõ en vál to zik. Eze ket az ada to kat az
ÚT 2–1.131 út ügyi mû sza ki elõ írás alap ján kell meg ha tá -
roz ni.”

(3) A JTSZ 4. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„4. Szín- és fény tech ni kai kö ve tel mé nyek
4.1. A jel zõ táb la szín- és fény tech ni kai szem pont ból

meg fe le lõ, ha az MSZ EN 12899-1 szab vány elõ írásait
 általánosan, és az aláb bi rész le te zés sze rint ki elé gí ti:

a) szín és fény sû rû sé gi té nye zõ
aa) a nem fény vissza ve tõ táb lák nál az NR2 osz tály sze -

rin ti,
ab) a fény vissza ve tõ táb lák nál az R2 osz tály sze rin ti,
b) az R’ fény vissza ve té si együtt ha tó
ba) az 1. tí pu sú táb lák nál a Ref 1 osz tály sze rin ti,
bb) a 2. tí pu sú táb lák nál a Ref 2 osz tály sze rin ti,
bc) a 3. tí pu sú táb lák nál a JTSZ 2. szá mú füg ge lé ke

sze rin ti.
4.2. A fény vissza ve tõ be vo na tú jel zõ táb lá kon csak

olyan fény vissza ve tõ be vo nat al kal maz ha tó, amely a gyár -
tói nyi lat ko zat sze rint a 4.1. pont ban fog lalt kö ve tel mé -
nyek 70%-os ér té két

– az 1. tí pu sú be vo nat nál leg alább 7 évig,
– a 2. és 3. tí pu sú be vo nat nál leg alább 10 évig

meg tart ja.
4.3. A fény vissza ve tõ be vo na tú jel zõ táb lák kö zül
a) az el sõbb ség adá si kö te le zett sé get jel zõ táb lá nak leg -

alább 2. tí pu sú,
b) a vas úti át já rót jel zõ és elõ jel zõ táb lá nak leg alább

2. tí pu sú,
c) a ki je lölt gya lo gos-át ke lõ he lyet jel zõ táb lá nak leg -

alább 2. tí pu sú,
d) a tá jé koz ta tó jel zõ táb lá nak 1. tí pu sú,

e) az út test fe lett el he lye zett jel zõ táb lá nak – a tá jé koz -
ta tást adó táb lák ki vé te lé vel – 3. tí pu sú,

f) az a)–e) pon tok ban nem em lí tett min den to váb bi jel -
zõ táb lá nak – be le ért ve a for ga lom kor lá to zá sok  miatt ki he -
lye zett ide ig le nes táb lá kat is –

fa) a gyors for gal mi uta kon, a fõ uta kon és a fõ út vo na la -
kon leg alább 2. tí pu sú,

fb) a mel lék uta kon 1. tí pu sú

fény vissza ve tõ be vo na tú nak kell len nie.

4.4. Amennyi ben ugyan ar ra a tar tó szer ke zet re (osz lop -
ra) el té rõ fény vissza ve tõ tu laj don sá gú jel zõ táb lák ki he lye -
zé sé re vol na szük ség, úgy az összes jel zõ táb lát a leg jobb
fény vissza ve tõ ké pes sé gû táb lá val azo nos tí pu sú fény -
vissza ve tõ be vo nat tal kell el ké szí te ni.

4.5. Kü lö nö sen ve szé lyes he lye ken meg en ge dett a jel -
zõ táb lá nak az egye sí tett jel zõ táb lá hoz ha son ló ki ala kí tá sa
úgy, hogy a jel zõ táb lát tar tal ma zó egye sí tett táb lá nak zöl -
des sár ga flu o resz ká ló alap szí ne le gyen.

4.6. A köz úti jel zõ táb lán be vo nat ként al kal ma zott fó lia 
mi nõ sí té se és meg je lö lé se fe lel jen meg az MSZ EN
12899-1 szab vány vo nat ko zó elõ írásainak.

4.7. A vál toz tat ha tó jel zés tar tal mú vi lá gí tó mát rix jel -
zõ táb lá kon a táb la fe hér alap szí ne sö tét, a fe ke te jel ké pek
szí ne fe hér le het.

4.8. Kí vül rõl vagy be lül rõl meg vi lá gí tott, il le tõ leg a
bel sõ át vi lá gí tá sú jel zõ táb lát csak igen in do kolt eset ben, és 
csak olyan he lyen sza bad lé te sí te ni, ahol a biz ton sá gos
áram el lá tás meg old ha tó. Gon dos kod ni kell ar ról, hogy
a jel zõ táb la meg vi lá gí tá sa, il le tõ leg át vi lá gí tá sa egyen le -
tes le gyen. A kí vül rõl meg vi lá gí tott jel zõ táb lát megvilá -
gító fény for rást úgy kell el he lyez ni, hogy az a köz le ke dõ -
ket ne káp ráz tas sa.”

(4) A JTSZ 5. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„5. Biz ton ság tech ni kai kö ve tel mény

Ha a jel zõ táb lá ban vagy tar tó szer ke ze té ben elekt ro mos
be ren de zés van, an nak vé del me leg alább IP34 osz tá lyú
 legyen.”

(5) A JTSZ 6. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„6. Erõ ta ni és szi lárd ság ta ni kö ve tel mé nyek

6.1. Ter hek

6.1.1. Biz ton sá gi té nye zõk

A ter he lés re vo nat ko zó biz ton sá gi té nye zõ nek PAF1
osz tá lyú nak kell len nie.

Az anyag ra vo nat ko zó biz ton sá gi té nye zõ nek a szer ke -
zet anya gá tól füg gõ en az MSZ EN 12899-1 sze rin ti nek
kell len nie.

6.1.2. Szél ter he lés

A szél nyo má si osz tály ba so ro lás nak meg kell fe lel nie a
jel zõ táb la fel ál lí tá si he lyé re jel lem zõ szél vi szo nyok nak az
MSZ EN 1991-1-4 sze rint. Erõ sen szél jár ta te rü le te ken
– ha szük sé ges – a köz út ke ze lõ a fel ál lí tan dó jel zõ táb lá ra
vo nat ko zó kö ve tel ményt ma ga sabb osz tály ba so rol hat ja.
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6.1.3. Hó el ta ka rí tás ból szár ma zó ter he lés
Hó el ta ka rí tás ból szár ma zó ter he lés nél a jel zõ táb lá nak

leg alább a DSL1 osz tály kö ve tel mé nyei sze rin ti nek kell
len nie.

6.1.4. Kon cent rált te her
A kon cent rált ter he lés ese té ben a jel zõ táb lá nak leg alább 

a PL1 osz tály kö ve tel mé nyei sze rin ti nek kell len nie.
6.2. Alak vál to zá si kö ve tel mé nyek
6.2.1. A leg na gyobb ide ig le nes el haj lás ese té ben a jel -

zõ táb lá nak leg alább a TDB3 osz tály kö ve tel mé nyei sze -
rin ti nek kell len nie.

6.2.2. A leg na gyobb ide ig le nes csa va rás ese té ben a jel -
zõ táb lá nak leg alább a TDT3 osz tály kö ve tel mé nyei sze -
rin ti nek kell len nie.”

(6) A JTSZ 7. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„7. A jel zõ táb la-le mez kö ve tel mé nyei
7.1. A hát lap szí ne
A táb lák hát ol da la, ha an nak be vo ná sa a kor ró zió el le ni

vé de lem  miatt nem szük sé ges és ha az anyag nem tük röz,
ere de ti szí né ben meg ma rad hat. Ha a fel té tel nem tel je sít -
he tõ, a hát la pot szür ke szín re kell fes te ni. A fes tés sel elõ -
állított fe lü let nem le het tük rö zõ.

7.2. Sa rok le ke re kí tés
A sa rok le ke re kí tés nek
a) há rom szög le tû táb la ese té ben r = 0,045 D,
b) öt szög le tû táb la ese té ben r ³ 10 mm,
c) négy- és nyolc szög le tû táb la ese té ben (a ki egé szí tõ

táb lá kat is be le ért ve) r ³ 0,025 D
ér té kû nek kell len nie.

A le ke re kí tés su ga rá nak leg na gyobb ér té ke út irány jel zõ 
táb lák nál nem le het na gyobb r = 100 mm-nél.

7.3. A jel zõ fe lü let lyu kasz tá sa
A jel zõ táb la jel zõ fe lü le té nek lyu kasz tá sa ese té ben a jel zõ -

táb lá nak a P2 osz tály kö ve tel mé nyé nek kell meg fe lel nie.
7.4. Pe re me zés
A jel zõ táb la le mez pe re me zé sé nek – ha a táb la pere -

mezéssel ké szül – leg alább az E1 osz tály kö ve tel mé nyei
sze rin ti nek kell len nie.

7.5. Fe lü let vé de lem
A fe lü let vé de lem nek az SP0 osz tály kö ve tel mé nyei sze -

rin ti nek kell len nie”

Függelék
a 64/2007. (VII. 2.) GKM rendelethez

[2. számú függelék
a Közúti Jelzõtáblák Mûszaki Szabályzatához]

A fényvisszavetés R’ együtthatója
(cd×lx–1×m–2)

meg fi -
gye lé si
szög a

be esé si
szög b1

(b2=0)
fe hér sár ga pi ros zöld kék

20’
 5° 300 195 60 30 19 

30° 150 110 33 17  7 

meg fi -
gye lé si
szög a

be esé si
szög b1

(b2=0)
fe hér sár ga pi ros zöld kék

1°
 5°  35  23  7  3,5  2,5

30°  20  13  4  2  1,5

A gazdasági és közlekedési miniszter
65/2007. (VII. 2.) GKM

rendelete

az útburkolati jelek tervezési és létesítési
elõ írásairól  szóló 11/2001. (III. 13.) KöViM rendelet

módosításáról

A köz úti köz le ke dés rõl  szóló 1988. évi I. tör vény 48.  §
(3) be kez dé se b) pont já nak 5. al pont já ban ka pott fel ha tal -
ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

Az út bur ko la ti je lek ter ve zé si és lé te sí té si elõ írásairól
 szóló 11/2001. (III. 13.) Kö ViM ren de let (a továb biak -
ban: R.) mel lék le te, „A Köz úti Út bur ko la ti Je lek Sza bály -
za ta” (ÚBJSZ) (a továb biak ban: ÚBJSZ) e ren de let mel -
lék le te sze rint mó do sul.

2.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 15. na pon lép
 hatályba.

(2) Ahol az R. „bur ko la ti jel zõ tes tet” em lít, azon
a továb biak ban „út bur ko la ti jel zõ tes tet” kell ér te ni.

(3) A ren de let ter ve ze té nek a mû sza ki szab vá nyok és
sza bá lyok, va la mint az in for má ci ós tár sa da lom szol gál ta -
tá sa i ra vo nat ko zó sza bá lyok te rén in for má ció szol gál ta tá si
el já rás meg ál la pí tá sá ról  szóló, – a 98/48/EK eu ró pai par la -
men ti és ta ná csi irány elv vel mó do sí tott – 1998. jú ni us 22-i
98/34/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi irány elv
8–10. cik ké ben elõ írt egyez te té se meg tör tént.

Dr. Kóka Já nos s. k.,
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter

Melléklet
a 65/2007. (VII. 2.) GKM rendelethez

A Közúti Útburkolati Jelek Szabályzata (ÚBJSZ)

(1) Az ÚBJSZ 1.1. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:
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„1.1. A sza bály zat ban fog lalt elõ írások meg tar tá sán túl
az út bur ko la ti je lek

a) alak já nak, mé re té nek, szí né nek és el ren de zé sé nek az 
erre vo nat ko zó út ügyi mû sza ki elõ írásban1,

b) meg ter ve zé sé nek az erre vo nat ko zó út ügyi mû sza ki
elõ írásban2,

c) ki vi te le zé sé nek az erre vo nat ko zó szab vá nyok ban3

meg ha tá ro zott mû sza ki kö ve tel mé nyek va la me lyi ké nek
kell meg fe lel nie.”

(2) Az ÚBJSZ 1.5. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„1.5. Az út bur ko la ti je lek anya ga nem vál toz tat hat ja
meg szá mot te võ en az út bur ko lat súr ló dá si té nye zõ jét;
ugyan csak nem ve szé lyez tet he tik a jár mû vek me net sta bi -
li tá sát az út bur ko la ti je lek fel is mer he tõ sé gé nek fo ko zá sá ra 
hasz nált, az út bur ko lat ba ágya zott fény vissza ve rõ esz kö -
zök (fény vissza ve tõ út bur ko la ti jel zõ tes tek).”

(3) Az ÚBJSZ 16.7. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„16.7. Az út bur ko la ton fel tün tet he tõk
a) az el sõbb ség adás kö te le zõ jel kép;
b) az út szá mát mu ta tó szám paj zsok;
c) a fel ira tok kö zül ki zá ró lag
ca) az út irány jel zõ táb lá kon al kal maz ha tó helység -

nevek,
cb) a »STOP«, a »BUSZ«, a »TAXI« fel irat;
d) az úton ki he lye zett ti lal mi jel zõ táb lák kö zül
da) a »Se bes ség kor lá to zás« út bur ko la ti jel,
db) az »Elõz ni ti los« út bur ko la ti jel;
e) az úton ki he lye zett ve szélyt jel zõ táb lák (KRESZ

16.  §) kö zül
ea) a gyer me kek re,
eb) a gya lo gos át ke lés re,
ec) a ke rék pá ro sok ra,
ed) az egyen ran gú út ke resz te zõ dés re,
ee) a for ga lom irá nyí tó fény jel zõ ké szü lék re,
ef) a so rom pó nél kü li vas úti át já ró ra,
eg) a so rom pó val biz to sí tott vas úti át já ró ra,
eh) az út szû kü le té re

uta ló jel zés ké pek is;
f) a moz gás kor lá to zot tak jel ké pe;
g) jár mû jel ké pek.”

(4) Az ÚBJSZ 19.2. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„19.2. Az ál lan dó jel le gû út bur ko la ti je le ket nem kell
el tá vo lí ta ni, vagy lát ha tó sá gát meg szün tet ni, ha a mun ka -
vég zés ide je alatt az ide ig le nes for gal mi sá vo kat sár ga
 színû út bur ko la ti je lek kel vagy egyéb op ti kai ve ze tést biz -
to sí tó meg fe le lõ esz kö zök kel egy ér tel mû en ki je löl ték.

Nem sza bad azon ban az ál lan dó irány jel zõ (elõ jel zõ) nyíl
lát ha tó sá gát rész ben meg hagy ni és más irány ba is mu ta tó
ide ig le nes irány jel zõ (elõ jel zõ) nyíl egy ré szé vel ki egé szí -
te ni ab ban a for gal mi sáv ban, amely ben ide ig le ne sen
a más irá nyú ha la dást is en ge dé lyez ni szük sé ges. A nyíl
rész be ni lát ha tó sá gá nak meg ha gyá sa he lyett az ál lan dó
irány jel zõ (elõ jel zõ) nyi lat meg kell szün tet ni és a meg -
felelõ ide ig le nes irány jel zõ (elõ jel zõ) nyi lat kell alkal -
mazni.”

(5) Az ÚBJSZ 23. pont já nak c) és q) al pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„c) Út bur ko la ti jel zõ test: az út bur ko la ti je let meg erõ sí tõ 
vagy azt he lyet te sí tõ, az út bur ko lat ba süllyeszt he tõ vagy
az út bur ko lat ra ra gaszt ha tó esz köz, amely fény vissza ve tõ
ele met is tar tal maz hat.”

„q) Köz for ga lom elõl el zárt ma gán út: a so rom pó val,
 kapuval vagy más fi zi kai esz köz zel le zárt, vagy „Mind két
irány ból be haj ta ni ti los” jel zõ táb lá val jel zett ma gán út.”

 III. rész HATÁROZATOK

A Kor mány ha tá ro za tai

A Kormány
1048/2007. (VII. 2.) Korm.

határozata

az Új Magyarország Fejlesztési Terv 2007. júliusban
induló pályázatairól és projektjeirõl

A Kor mány a ma gyar tár sa da lom és gaz da ság elõtt meg -
nyí ló uni ós tá mo ga tá sok ered mé nyes és ha té kony fel hasz -
ná lá sa, to váb bá a köz igaz ga tás szín vo na lá nak eme lé se
 érdekében egyet ért az zal, hogy:

1. A Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök ség meg te gye az
 alábbi pá lyá za tok el in dí tá sá hoz szük sé ges in téz ke dé se ket:

a) a Gaz da ság fej lesz té si Ope ra tív Prog ram ke re té ben:
kom plex tech no ló gi ai kor sze rû sí tés a hát rá nyos hely ze tû
kis tér sé gek ben in du ló vál lal ko zá sok ré szé re; nem zet kö zi
szol gál ta tó-köz pon tok lét re ho zá sa; vál la la ti folyamat-
 menedzsment tá mo ga tá sa, mi nõ ség-, kör nye zet és egyéb
irá nyí tá si rend sze rek, szab vá nyok be ve ze té sé nek támo -
gatása; e-ke res ke de lem és egyéb e-szol gál ta tá sok tá mo ga -
tá sa;

b) a Kö zép-ma gyar or szá gi Ope ra tív Prog ram ke re té -
ben: mun ka le he tõ ség-te rem tõ be ru há zá sok tá mo ga tá sa a
leg hát rá nyo sabb kis tér sé gek ben; nem zet kö zi szol gál ta tó-
köz pon tok lét re ho zá sa; vál la la ti fo lya mat-me nedzs ment
tá mo ga tá sa, mi nõ ség-, kör nye zet és egyéb irá nyí tá si rend -
sze rek, szab vá nyok be ve ze té sé nek tá mo ga tá sa; e-ke res ke -
de lem, és egyéb e-szol gál ta tá sok tá mo ga tá sa; ke rék pár -
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utak fej lesz té se; köz úti el ér he tõ ség ja ví tá sa – bel te rü le ti
utak fej lesz té se; ön kor mány za tok, il le tõ leg önkormány -
zati fel adat el lát ást biz to sí tó egyes köz szol gál ta tá sok aka -
dály men te sí té se;

c) a Dél-al föl di Ope ra tív Prog ram ke re té ben: belterü -
leti utak fej lesz té se, aka dály men te sí tés;

d) a Kö zép-du nán tú li Ope ra tív Prog ram ke re té ben:
 kerékpárút há ló zat fej lesz té se;

e) a Dél-du nán tú li Ope ra tív Prog ram ke re té ben: köz -
szol gá la ti in téz mé nyek aka dály men te sí té se;

f) a Nyu gat-du nán tú li Ope ra tív Prog ram ke re té ben: ke -
rék pá rút-há ló zat fej lesz té se for gal mas út sza ka szok men -
tén;

g) az Észak-al föl di Ope ra tív Prog ram ke re té ben: re gi o -
ná lis hi va tás for gal mú ke rék pá rút-há ló zat ki ala kí tá sa,
 önkormányzati utak fej lesz té se.

Fe le lõs: a fej lesz tés po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter
az érin tett mi nisz te rek be vo ná sá val

Ha tár idõ: 2007. jú li us 31.

2. A Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök ség el in dít sa az aláb bi 
ki emelt pro jek te ket a Tár sa dal mi Meg úju lás Ope ra tív
Prog ram ke re té ben:

a) Hát rá nyos hely ze tû ek fog lal koz ta tá sát ösz tön zõ
 járulékkedvezmények;

Fe le lõs: fej lesz tés po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter

Ha tár idõ: 2007. jú li us 2.

b) De cent ra li zált prog ra mok a hát rá nyos hely ze tû ek
fog lal koz ta tá sá ért;

Fe le lõs: fej lesz tés po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter

Ha tár idõ: 2007. au gusz tus 31.

c) Az egész ség ügyi fej lesz té sek hez kap cso ló dó meg -
va ló sít ha tó sá gi ter vek mi nõ ség biz to sí tá sa a ter ve zett
 jelentõs be ru há zá sok nál, épü let-, gép-, mû szer- és ener gia -
ka tasz ter mo der ni zá lá sa.

Fe le lõs: fej lesz tés po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter
egész ség ügyi mi nisz ter

Ha tár idõ: 2007. au gusz tus 30.

3. a) A 2. a) pont ban fog lalt prog ram költ sé ge it a Tár -
sa dal mi Meg úju lás Ope ra tív Prog ram nak az Eu ró pai
 Bizottság ál ta li jó vá ha gyá sá ig és a prog ram ki vá lasz tá si
kri té ri u ma i nak a Mo ni tor ing Bi zott ság ál tal való el fo ga dá -
sá ig a Mun ka erõ pi a ci Alap ál tal biz to sí tott, a prog ram
költ ség ve té sé nek 15%-át fe de zõ társ fi nan szí ro zás ter hé re
kell fi nan szí roz ni;

Fe le lõs: szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
fej lesz tés po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter
pénz ügy mi nisz ter

Ha tár idõ: 2007. au gusz tus 15.

b) A 2. a) pont ban fog lalt prog ram ha zai sza bá lyo zá sát
és a prog ram mal kap cso la tos adat szol gál ta tást az ope ra tív
prog ra mok vég re haj tá sá hoz szük sé ges szem pon tok figye -
lembe véte lével kell ki ala kí ta ni.

4. a) A 2. c) pont ban fog lalt prog ram költ sé ge it a Tár sa -
dal mi Meg úju lás Ope ra tív Prog ram nak az Eu ró pai Bi zott -
ság ál ta li jó vá ha gyá sá ig és a prog ram ki vá lasz tá si kri té ri u -
ma i nak a Mo ni tor ing Bi zott ság ál tal való el fo ga dá sá ig az
Egész ség ügyi Mi nisz té ri um fe je ze ti költ ség ve té sé bõl kell
biz to sí ta ni;

b) A Tár sa dal mi Meg úju lás Ope ra tív Prog ram nak az
Eu ró pai Bi zott ság ál ta li jó vá ha gyá sát és a prog ram ki vá -
lasz tá si kri té ri u ma i nak a Mo ni tor ing Bi zott ság ál tal való
el fo ga dá sát köve tõen a prog ram fi nan szí ro zá sát az ope ra -
tív prog ram ke re té ben kell biz to sí ta ni.

Fe le lõs: egész ség ügyi mi nisz ter
fej lesz tés po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter
pénz ügy mi nisz ter

Ha tár idõ: 2007. au gusz tus 15.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

A Mi nisz ter el nök ha tá ro za tai

A Miniszterelnök
50/2007. (VII. 2.) ME

határozata

szakállamtitkár kinevezésérõl

A köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek rõl, va la mint a Kor -
mány tag jai és az ál lam tit ká rok jog ál lá sá ról szó ló
2006. évi LVII. tör vény 57. §-ában fog lalt jog kö röm ben,
a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter ja vas la tá ra

dr. Tor dai Csa bát a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal szak ál lam -
tit ká rá vá

2007. jú li us 1-jei ha tállyal

ki ne ve zem.

Bu da pest, 2007. jú ni us 29.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

A Miniszterelnöki Hivatal
k ö z l e m é n y e

a Magyar Közigazgatási Minõség Díj
2007. évi adományozásáról

A Ma gyar Köz igaz ga tá si Mi nõ ség Díj ról szó ló
10/2007. (III. 23.) MeHVM ren de let 7. §-ának (1) és
(2) be kez dé se alap ján a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ
mi nisz ter 2007-ben a Ma gyar Köz igaz ga tá si Mi nõ ség
 Díjat a kö vet ke zõ dí ja zot tak nak ado má nyoz za:

– So mogy Me gyei Ön kor mány za ti Hi va tal,
– Ta ta bá nya Me gyei Jogú Vá ros Ön kor mány zat Pol -

gár mes te ri Hi va ta la,
– Adó- és Pénz ügyi El len õr zé si Hi va tal Dél-al föl di

 Regionális Igaz ga tó sá ga,
– Bu da pest Fõ vá ros XIX. Ke rü let Kis pest Ön kor mány -

zat Pol gár mes te ri Hi va ta la.
A Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter a dí jat

2007. jú li us 1-jén – a Köz tiszt vi se lõk Nap ja al kal má ból –
adja át a dí ja zot tak kép vi se lõ i nek

Mi nisz ter el nö ki Hi va tal

A Központi Statisztikai Hivatal
t á j é k o z t a t á s a

néhány fontosabb, 2006. évre vonatkozó adatról

(520–81/2007.)

A kü lön bö zõ el lá tá sok meg ál la pí tá sá nak alap já ul több
sta tisz ti kai adat szol gál, ezért a KSH 2006. évre vonat -

kozóan az eh hez szük sé ges fõbb ada to kat (ke re kí tett for -
má ban) az aláb bi ak ban te szi köz zé:

Brut tó át lag ke re set: 171 200 Ft/fõ/hó
Net tó át lag ke re set: 110 900 Ft/fõ/hó
Brut tó ke re se ti in dex: 108,1% (2005. év = 100)
Net tó ke re se ti in dex: 107,5% (2005. év = 100)

Fo gyasz tói ár in dex*:

2006. de cem ber 106,5% (2005. de cem -
ber = 100)

2006. év 103,9% (2005. év = 100)

Központi Statisztikai Hivatal

* Az elõ zõ év de cem be ré hez mérõ in dex az év so rán a tárgy hó nap pal
(2006. de cem ber) be zá ró lag be kö vet ke zett ár vál to zá sok összes sé gé rõl ad
szá mot. Az év hez (2006. ja nu ár–de cem ber) vi szo nyí tott ár in dex pe dig a tel -
jes év át la gos fo gyasz tói ár vál to zá sát mu tat ja az elõ zõ év hez (2005. ja nu -
ár–de cem ber) vi szo nyít va.

He lyes bí tés: A Ma gyar Köz löny 2007. évi 78. szá má ban meg je lent,
a Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té ri um Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza -
bály za tá ról  szóló 17/2006. (MK 94.) KvVM uta sí tás mó do sí tá sá ról ké szült
15/2007. (MK 78.) KvVM uta sí tás

– mel lék le té nek 19.  §-a he lye sen a kö vet ke zõ:
„19.  § A Sza bály zat 27.  §-a fe let ti al cím, to váb bá a 27.  § fel ve ze tõ mon -

da ta he lyé be a kö vet ke zõ al cím, il let ve rendelkezés lép:
„Köz igaz ga tá si és jogi fõ osz tály

27.  § A Köz igaz ga tá si és jogi fõ osz tály” ”

– mel lék le té nek 20.  §-ában a Sza bály zat 28.  §-ának fel ve ze tõ mon da ta
he lye sen a következõ:

,,28.  § Az Eu ró pai kö zös sé gi jogi és ko or di ná ci ós fõ osz tály”

(Kéz irat hi ba)

A Magyar Köz löny 83. szá má ban köz zé tett 127/2007. (VI. 29.) KE ha tá -
ro zat ban Pest me gyé ben vá ro si cí met ka pott nagy köz sé gek helyesen:

„Pest me gyé ben: Bi a tor bágy, Mag lód, Tö rök bál int”

(Nyom da hi ba)
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

Kormányrendelet felhatalmazása alapján jelenteti meg a
Miniszterelnöki Hivatal a Magyar Közlöny mellékleteként
a HIVATALOS ÉRTESÍTÕT. A lap hetente, szerdánként,
tematikus fõrészekben hitelesen közli a legfõbb állami,
önkormányzati, társadalmi, gazdasági szervek, illetve
szervezetek személyi, szervezeti, igazgatási és képzési,
valamint a hírközlési tevékenység (frekvenciagazdálko-
dás, távközlés, postaügy, informatika) közleményeit, to-
vábbá az üzleti élet híreit. Térítési díj ellenében közzé-
tesszük a Kincstári Vagyoni Igazgatóság vagyonértéke-
sítési pályázatait, az állami, társadalmi, gazdasági szer-
vezetek, parlamenti pártok, kamarák, helyi önkormányza-
tok, egyházak, különbözõ képviseletek közleményeit.
Fizetett hirdetésként – akár színes oldalakon is – helyet
kaphatnak az Értesítõben a gazdálkodó szervezetek,
egyetemek, alapítványok, de magánszemélyek közér-
deklõdésre számot tartó közlései is.
Õszintén reméljük, hogy a hírek, információk, közlemé-
nyek egy lapban történõ pontos és rendszerezett for-
mában való közreadásával sikerül hatékonyabbá és
eredményesebbé tenni elõfizetõink tájékozódását a hi-
vatali és üzleti életben. Az érdeklõdõk számára egyéb
hasznos információkat is nyújt a lap.
Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004. május 1-jétõl az
Európai Unió hivatalos nyelveként magyarul is megjele-
nik. A hivatalos lap L és C sorozatból áll.

Az L (Legislation) sorozatban kerülnek kiadásra az Euró-
pai Unió hatályos jogszabályai, az ún. elsõdleges jogforrá-
sok (alapító szerzõdések, csatlakozási szerzõdések, tár-
sulási szerzõdések), továbbá az alábbi jogforrások: ren-

deletek, irányelvek, határozatok.

Az EU Hivatalos Lapjában történõ közzétételt követõen
az évfolyam és a kötet számára, valamint a megjelenés
dátumára hivatkozással, cím szerint, 2004. május 1-jétõl
folyamatosan tájékoztatást adunk a hivatalos lap L kiadá-
saiban megjelenõ jogi aktusokról a Magyar Közlöny mel-
lékleteként megjelenõ Hivatalos Értesítõben.
A lap elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos
Közlönykiadó 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.
címén, levélcím: 1394 Budapest 62., Pf. 357; faxszám:
318-6668.
2007. évi éves elõfizetési díja: 15 372 Ft áfával.
A HIVATALOS ÉRTESÍTÕ egyes számai megvásá-
rolhatók 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), illetve megrendelhetõ a kiadó
ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail:
kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt
internetcímen.

M E G R E N D E L Õ L A P

Megrendelem a HIVATALOS ÉRTESÍTÕ címû lapot ......... példányban, és kérem a következõ címre kézbe-
síteni:

Megrendelõ neve: .....................................................................................................................................

címe (város/község, irányítószám): .......................................................................................

utca, házszám: ......................................................................................................................

Ügyintézõ (telefonszám): ...........................................................................................................................

2007. évi elõfizetési díj fél évre 7 686 Ft áfával

egy évre 15 372 Ft áfával

Számlát kérek a befizetéshez.

Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze az elõfizetés idõtartamát!

Kelt.: ..............................................................

............................................................................
cégszerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény rendelkezik – többek között – a Magyar Köztársaság Kormánya hivatalos
lapjának, a Határozatok Tárának megjelentetésérõl.
A Határozatok Tárát szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal a Szerkesztõbizottság közremûködésével, évente mintegy
60 alkalommal jelenik meg.
A Határozatok Tára a Kormánynak azokat a határozatait (kétezres) közli, amelyeknek közzétételét a Kormány
elrendelte, továbbá tartalmazza a miniszterelnök határozatait, a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter határoza-
tait, valamint a minisztériumok, az országos hatáskörû szervek, az önkormányzatok közleményeit, hirdetményeit,
különféle tájékoztatóit, továbbá azokat a közleményeket stb., amelyeket a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
engedélyez.

A Határozatok Tára megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó címén (Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6.;
postacím: 1394 Budapest 62, Pf. 357) vagy a 318-6668 faxszámán.
Éves elõfizetési díja 2007. évre: 22 932 Ft áfával.
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), illetve megrendelhetõ
a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt
internetcímen.

MEGRENDELÕLAP
Megrendelem a

HATÁROZATOK TÁRA

címû lapot ................. példányban.

A megrendelõ (cég) neve: ...............................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ............................................................................................................................

Utca, házszám: ...............................................................................................................................................

Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ..................................................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ........................................................................................................

2007. évi elõfizetési díj egy évre: 22 932 Ft áfával.

fél évre: 11 466 Ft áfával.

Csekket kérek a befizetéshez

Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze az elõfizetés idõtartamát!

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után,
8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: .......................................................

......................................................................
cégszerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A Miniszterelnöki Hivatal, valamint az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium közös szer-
kesztésében havonta megjelenõ

ÖNKORMÁNYZATOK KÖZLÖNYE

az önkormányzatok számára mûködésük során hasznos és nélkülözhetetlen tájékozódási forrás.
A kiadvány elsõ három része az önkormányzatokat érintõ, újonnan kihirdetett jogszabályokat (tör-
vények, rendeletek – ideértve az önkormányzati rendeleteket is –, alkotmánybírósági és egyéb
határozatok) közli. Negyedik fõrésze közleményeket, pályázati felhívásokat és tájékoztatásokat (szak-
tárcák közleményei, az Állami Számvevõszék ajánlásai, az önkormányzatok által elnyerhetõ támoga-
tások pályázati feltételei, az önkormányzatok éves pénzügyi beszámolói, alapító okiratok stb.) tartal-
maz.

Az Önkormányzatok Közlönye elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó
(1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.) címén (postacím: 1394 Budapest 62. Pf. 357) vagy a 318-6668 fax-
számán.
2007. évi éves elõfizetés díja: 5544 Ft áfával; féléves elõfizetés: 2772 Ft áfával.

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), illetve
megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy
a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük az Önkormányzatok Közlönye címû lapot ................. példányban.

A megrendelõ (cég) neve: ...........................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ........................................................................................................

Utca, házszám: ...........................................................................................................................

Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ...............................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: .....................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhez-
vétele után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi
jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: ………………………………………

……………………………………………
cégszerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS
Az

EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖZLÖNY

– az egészségbiztosítási ágazat központi igazgatási szerve, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár
hivatalos lapja – az elõfizetõi érdekeket szem elõtt tartva, kedvezõ áron kívánja az egészségügyi
ágazatban érdekeltek rendelkezésére bocsátani a jogszabályok szövegét, valamint a munkához szük-
séges aktuális OEP-közleményeket, -felhívásokat, -tájékoztatókat. Lapunk címzettjei elsõsorban: az alap-
elátásban részt vevõ háziorvosok; fekvõbeteg-ellátó és szakellátó intézmények; gyógyszert, gyógyászati
segédeszközt gyártók, illetve forgalmazók; gyógyfürdõk; oktatási intézmények; társadalombiztosítási kifi-
zetõhelyek, foglalkoztatók; könyvelõk; adótanácsadók stb.

Az Egészségbiztosítási Közlöny elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó
(1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.) címén (postacím: 1394 Budapest 62. Pf. 357) vagy a 318-6668 fax-
számán.

2007. évi éves elõfizetési díj: 22 176 Ft áfával, féléves elõfizetés: 11 088 Ft áfával.

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), illetve
megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy
a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük az Egészségbiztosítási Közlöny címû lapot ................. példányban.

A megrendelõ (cég) neve: ...........................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ........................................................................................................

Utca, házszám: ...........................................................................................................................

Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ...............................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: .....................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhez-
vétele után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi
jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: ………………………………………

……………………………………………
cégszerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A Magyar Hivatalos Közlönykiadó gondozásában 2004. január 1-jétõl jelenik meg
a Közbeszerzések Tanácsának hivatalos lapja, a

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTÕ

A Közbeszerzési Értesítõ megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó, Buda-
pest VIII., Somogyi Béla u. 6. címén (postacím: 1394 Budapest 62, Pf. 357.) vagy
a 318-6668 faxszámán.
Az Értesítõ – a tervezett formátumváltás miatt – a 2007. évben fél évre fizethetõ elõ.
A féléves elõfizetés díja áfával: 55 062 Ft.
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), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax:
318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt
internetcímen.

MEGRENDELÕLAP

Megrendelem a

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTÕ

címû lapot ................. példányban, és kérem a következõ címre kézbesíteni:

A megrendelõ (cég) neve: ........................................................................................

Címe (város/község, irányítószám): .........................................................................

Utca, házszám: ........................................................................................................

Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ............................................................................

Elõfizetési díj fél évre 55 062 Ft
negyedévre 27 531 Ft

Csekket kérek a befizetéshez

Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze az elõfizetés idõtartamát!

Keltezés: ………………………………………

……………………………………………………
cégszerû aláírás
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Szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztõbizottság közremûködésével. A Szerkesztõbizottság elnöke: Gilyán György.
A szerkesztésért felelõs: Kovácsné dr. Szilágyi-Farkas Zsuzsanna. Budapest V., Kossuth tér 1–3.
Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó. Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., www.mhk.hu. Telefon: 266-9290.

Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadónál
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon 318-6668.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a FÁMA Rt. közremûködésével. Telefon: 266-6567.
Információ: tel.: 317-9999, 266-9290/245, 357 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), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
2007. évi éves elõfizetési díj: 99 792 Ft. Egy példány ára: 210 Ft 16 oldal terjedelemig, utána +8 oldalanként +189 Ft.
A kiadó az elõfizetési díj évközbeni emelésének jogát fenntartja.

HU ISSN 0076—2407

07.2289 – Nyomja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató.


