
 II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

A gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
85/2007. (X. 21.) GKM

ren de le te

a vil la mos ener gia-el lá tás ban al kal ma zott ál ta lá nos
rend szer hasz ná la ti dí jak meg ál la pí tá sá ról szó ló
57/2002. (XII. 29.) GKM ren de let mó do sí tá sá ról

A vil la mos ener gi á ról szó ló 2001. évi CX. tör vény (a to -
váb bi ak ban: VET) 5. § e) pont já ban, va la mint az árak
meg ál la pí tá sá ról szó ló 1990. évi LXXXVII. tör vény 7. §

(1)–(2) be kez dé sé ben és mel lék let ének „(B) Szol gál ta tá -
sok” pont já ban fog lal tak vég re haj tá sa ér de ké ben, a VET
113. §-ának b) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján,
a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré -
rõl szó ló 163/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1. § g) pont -
já ban fog lalt fel adat kö röm ben – a pénz ügy mi nisz ter rel
egyet ér tés ben – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1. §

(1) A vil la mos ener gia-el lá tás ban al kal ma zott ál ta lá nos
rend szer hasz ná la ti dí jak meg ál la pí tá sá ról szó ló 57/2002.
(XII. 29.) GKM ren de let (a to váb bi ak ban: R.) 2. §-ának
(2) be kez dé se a kö vet ke zõ p) pont tal egé szül ki:

[E ren de let al kal ma zá sá ban]

„p) ma gyar sza bá lyo zá si zóna: a ma gyar rend szer irá -
nyí tó egy sé ges jogi és mû sza ki (üze mi) irá nyí tá sa alatt
mû kö dõ en ge dé lye sek, fo gyasz tók, va la mint ter me lõi,
 hálózati és fo gyasz tói mû sza ki be ren de zé sek összes sé ge.”

(2) Az R. 3. § (7) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:
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„(7) A vil la mos ener gia ha tá ron ke resz tül tör té nõ szál -
lí tá sá hoz kap cso ló dó díj fi ze té si kö te le zett sé gek a VET
64. §-a sze rin ti te vé keny sé gi en ge dé lyest ter he lik. Az 5. §
(3) be kez dé sé nek ca) pont ja sze rin ti és a 6. § (5) be kez dés
ca) pont ja sze rin ti díj fi ze té si kö te le zett ség alól men te sül
a díj fi ze tés re kö te le zett, amennyi ben a vil la mos ener gi á ra
vo nat ko zó adás vé te li szer zõ dés sel iga zol ja, hogy a ki szál -
lí tott vil la mos ener gia a ma gyar sza bá lyo zá si zó ná ba más
sza bá lyo zá si zó ná ból lett be szál lít va.”

(3) Az R. 1. szá mú mel lék le te „I. RENDSZERIRÁ -
NYÍTÁSI DÍJ ÉS RENDSZERSZINTÛ SZOLGÁL -
TATÁSOK DÍJA” ré szé nek „B) A rend szer irá nyí tó ré -
szé re fi ze ten dõ” címe 2. pont já nak he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„2. Ha tár ke resz te zé sen ke resz tül tör té nõ vil la mos ener -
gia-ki szál lí tás [5. § (3) be kez dés ca) pont ja] ese tén a VET
64. §-ának (2) be kez dé se sze rin ti en ge déllyel ren del ke zõ
vil la mos ener gia-ke res ke dõ vagy köz üze mi nagy ke res ke -
dõ a rend szer irá nyí tó ré szé re a kö vet ke zõ dí ja kat kö te les
meg fi zet ni:

2.1. Rend szer irá nyí tá si díj:   2,837 Ft/kWh
2.2. Rend szer szin tû

    szol gál ta tá sok díja:   0,612 Ft/kWh”

(4) Az R. 1. szá mú mel lék le te „II. ÁTVITELI DÍJ” ré -
szé nek „B) Az át vi te li en ge dé lyes ré szé re fi ze ten dõ” címe 
2. pont já nak he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„2. Ha tár ke resz te zé sen ke resz tül tör té nõ vil la mos ener -
gia-ki szál lí tás [6. § (5) be kez dés ca) pont ja] ese tén a VET
64. §-ának (2) be kez dé se sze rin ti en ge déllyel ren del ke zõ
vil la mos ener gia-ke res ke dõ vagy köz üze mi nagykeres -
kedõ az át vi te li en ge dé lyes ré szé re a kö vet ke zõ dí jat kö te -
les meg fi zet ni:

Ál ta lá nos át vi te li díj:   0,977 Ft/kWh”

2. §

Ez a ren de let 2007. de cem ber 31-én lép ha tály ba.

Dr. Kóka Já nos s. k.,
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
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A Ma gyar Köz lönyt szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal, a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel. A Szer kesz tõ bi zott ság
 elnöke: Gi lyán György. A szer kesz té sért fe le lõs: dr. Tor dai Csa ba. Bu da pest V., Kos suth tér 1–3.
Ki ad ja a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó. Fe le lõs ki adó: dr. Ko de la Lász ló el nök-ve zér igaz ga tó.
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., www.mhk.hu. Te le fon: 266-9290.

Elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nál
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., 1394 Bu da pest 62. Pf. 357, vagy fa xon 318-6668.
Elõ fi ze tés ben ter jesz ti a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó a FÁMA Rt. köz re mû kö dé sé vel. Te le fon: 266-6567.
In for má ció: tel.: 317-9999, 266-9290/245, 357 mel lék.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. (be já rat a Do hány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti Köz löny
 Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), il let ve meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.
2007. évi éves elõ fi ze té si díj: 99 792 Ft. Egy pél dány ára: 210 Ft 16 ol dal ter je de le mig, utá na +8 ol da lan ként +189 Ft.
A ki adó az elõ fi ze té si díj év köz be ni eme lé sé nek jo gát fenn tart ja.
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