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2015. évi    . törvény 

a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosításáról 

 

1. § 

 

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: VET.) 90. §-a helyébe a 

következő rendelkezés lép, és a következő 90/A. §-sal egészül ki: 

 

„90. § (1) Az egyetemes szolgáltatásra vonatkozó engedélyt a Hivatal az engedély iránti kérelemben 

megjelölt szolgáltatási területre adja ki. Az egyetemes szolgáltatásra vonatkozó engedélyek kiadása 

során a Hivatal biztosítja, hogy Magyarország teljes területe egyetemes szolgáltatással lefedett legyen. 

(2) A Hivatal egyetemes szolgáltatásra vonatkozó engedélyt – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – 

kizárólag a 88. § (2) bekezdése szerinti villamosenergia-kereskedőnek adhat. 

(3) Ha a kérelmező egyetemes szolgáltatásra vonatkozó engedély iránti kérelmet és a 88. § (2) 

bekezdése szerinti villamosenergia-kereskedelemre vonatkozó engedély iránti kérelmet is benyújt, a 

Hivatal az egyetemes szolgáltatásra vonatkozó engedélyt a villamosenergia-kereskedelemre vonatkozó 

engedély kiadásakor is kiadhatja. 

(4) Az egyetemes szolgáltató villamosenergia-kereskedelemre vonatkozó engedély alapján folytatott 

tevékenysége az egyetemes szolgáltatás ellátását nem veszélyeztetheti. 

 

90/A. § (1) A Hivatal az egyetemes szolgáltatásra vonatkozó engedélyt az engedélyes kérelmére 

kizárólag abban az esetben vonhatja vissza, ha az engedély visszavonását kezdeményező egyetemes 

szolgáltató (a továbbiakban: átadó) által ellátott, egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók 

egyetemes szolgáltatás keretében történő ellátása egy másik egyetemes szolgáltató által (a továbbiakban: 

átvevő) az engedély visszavonását követően biztosított. 

(2) Az átadó egyetemes szolgáltatói engedélyének visszavonására irányuló kérelemhez, annak 

részeként legalább az alábbi információkat kell megadni, valamint a következő dokumentumokat kell 

csatolni: 

a) az általa ellátott felhasználók száma, 

b) az átadó által ellátott felhasználókat érintő olyan körülmények és kockázatok bemutatása, amelyek 

az átadás-átvétel következtében merülhetnek fel.” 

 

2. § 

 

A VET. a 99/A. §-t követően a következő alcímmel egészül ki: 

 

„Átvevő egyetemes szolgáltató kijelölése 

 

99/B. § (1) A Hivatal az egyetemes szolgáltatásra vonatkozó engedély visszavonására irányuló 

kérelem beérkezésétől számított, a 168.§ (4) bekezdés j) pontjában foglalt határidőn belül nyilvános 

felhívást intéz az engedéllyel rendelkező egyetemes szolgáltatókhoz, külön írásbeli megkeresés mellett, 

hogy a közzétételt követő  30 napon belül tegyenek nyilatkozatot (a továbbiakban: ajánlat) arra, hogy az 

átadó felhasználóit (a továbbiakban: átvétellel érintett felhasználók) milyen feltételekkel és időponttól 

vállalják ellátni. Az egyetemes szolgáltató jogosult a működési engedélyében meghatározott 

szolgáltatási területén kívül eső felhasználási hellyel rendelkező egyetemes szolgáltatásra jogosult 

felhasználók ellátására vonatkozóan is ajánlatot tenni. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti ajánlathoz az ajánlattevőnek csatolnia kell működési engedélyének 

területi hatályát módosító kérelmét, amennyiben az átvétellel a működési engedélyében meghatározott 

ellátási területén kívül felhasználási hellyel rendelkező egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók 

ellátására kerülne sor. 
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 (3) A Hivatal a felhívásra beérkező ajánlatokat értékeli, és az ellátásbiztonság szempontjai alapján 

választja ki a legkedvezőbbet. A Hivatal a mérlegelés során előnyben részesítheti az átadó teljes ellátási 

területének ellátására adott ajánlatot, illetve az olyan egyetemes szolgáltató ajánlatát, amelynek a 

működési engedélyében meghatározott szolgáltatási területe kiterjed az átadó szolgáltatási területére. 

(4) Ha a Hivatal (1) bekezdés szerinti felhívására egyetlen egyetemes szolgáltató sem ad ajánlatot 

vagy a beérkező ajánlatok vizsgálata alapján a Hivatal azt valószínűsíti, hogy az ajánlattevők egyike 

sem tudja biztosítani az átadó felhasználói részére a villamosenergia-ellátást, a Hivatal a körülmények 

mérlegelésével az összes egyetemes szolgáltatói engedélyes közül az ellátásbiztonság és az 

ügyfélkiszolgálás legmagasabb szintjére törekedve jelöli ki az átvevő egyetemes szolgáltatót. 

(5) Az (1)-(4) bekezdés rendelkezései nem alkalmazandóak, amennyiben  

a) az átadó még az egyetemes szolgáltatói engedély visszavonása iránti kérelme benyújtása előtt 

megállapodik az egyetemes szolgáltatásra jogosult fogyasztói ellátásáról egy arra alkalmas 

egyetemes szolgáltatóval, 

b) a megállapodás tartalma megfelel a jogszabályi követelményeknek, 

c) az átadó és az átvevő közös kérelmet nyújt be a Hivatalhoz, amelyben megjelölik az átvétel tervezett 

időpontját, 

d) az átvevő hitelt érdemlő módon bemutatja az átvétellel érintett felhasználók ellátáshoz szükséges 

források rendelkezésre állását, valamint az ellátásbiztonság követelményeinek való megfelelőséget, 

és 

e) az átadó az egyetemes szolgáltatói engedélyének visszavonására irányuló, míg az átvevő az 

átvétellel érintett felhasználók átvételére vonatkozó kérelmével együtt a felek benyújtják a 

megállapodást a Hivatal részére. 

(6) Az (5) bekezdés szerinti megállapodás megfelelőségének vizsgálatára a Hivatalnak 20 nap áll 

rendelkezésére. Amennyiben a megállapodás részben vagy egészben nem felel meg a jogszabályban 

foglalt feltételeknek, az ellátásbiztonság követelményének vagy a Hivatal kockázatokat tár fel az átadás-

átvétellel összefüggésben, akkor a Hivatal 8 napos határidő megadásával felhívja az átadót és az átvevőt 

a megállapodás módosítására. A további ismételt vizsgálatokra a Hivatalnak esetenként 15 nap áll 

rendelkezésére. Amennyiben a megállapodás megfelel a jogszabályokban foglalt követelményeknek, az 

ellátásbiztonságnak, a Hivatal meghozza a 99/C.§ szerinti határozatokat, amelyekben az átadó 

egyetemes szolgáltató engedélyét visszavonja, míg a megállapodás szerinti átvevőt jelöli ki átvevő 

egyetemes szolgáltatóként az átadó és az átevő által megjelölt átvételi időponttal. 

 

99/C. § (1) A Hivatal a 99/B.§ (1) és (6) bekezdésében foglalt határidők elteltét követően a 168.§ (4) 

bekezdés j) pontja szerinti ügyintézési határidőn belül egyidejűleg átadó egyetemes szolgáltató 

engedélyét visszavonó határozatot (a továbbiakban: visszavonó határozat) és átvevő egyetemes 

szolgáltatót kijelölő határozatot (a továbbiakban: kijelölő határozat) hoz, amelyekben legalább a 

következőkről rendelkezik: 

a) az engedély visszavonásának időpontja, adott hónap 1. nap 0 óra 0 percben meghatározva (a 

továbbiakban: átvétel időpontja), 

b) a 99/B. § szerint kiválasztott vagy kijelölt átvevő személye, 

c) a 99/B. § szerint kiválasztott vagy kijelölt átvevő engedélyének módosítása, 

d) az átadó és az átvevő átvétellel kapcsolatos jogai és kötelezettségei. 

(2) Az (1) bekezdés d) pontja alapján meghatározott jog, illetve kötelezettség előírására kizárólag 

közvetlenül az átvétellel érintett felhasználók egyetemes szolgáltatás keretében történő folyamatos 

ellátásának biztosítása érdekében kerülhet sor, úgy hogy az nem okozhat indokolatlan vagy aránytalan 

többletterhet az átadó vagy az átvevő részére. 

(3) Az átvétel időpontját úgy kell meghatározni, hogy az (1) bekezdés szerinti határozatok kelte és az 

átvétel időpontja között legfeljebb 18 hónap teljen el, és az ne legyen korábbi, mint az átvevő által a 

99/B. § (1) bekezdése szerinti ajánlatában megjelölt időpont. Indokolt esetben az átadó és az átvevő 

közös kérelemben kérheti a Hivataltól az átvétel időpontjának módosítását. 

(4) Az átvevő, az átadó, a területileg illetékes elosztók és a felhasználók kötelesek egymással – 

különösen az adategyeztetés, a tájékoztatás és a fogyasztásmérő berendezés leolvasása tekintetében – 
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együttműködni. Az átadó és az átvevő kötelesek az átvétellel kapcsolatban az átvétellel érintett 

felhasználókat az (5) bekezdés szerinti tájékoztatási ütemtervnek megfelelően tájékoztatni. 

(5) Az átadó és az átvevő kötelesek a Hivatal által meghatározott határidőn belül az átvétellel érintett 

felhasználók tájékoztatására vonatkozóan ütemtervet készíteni, és azt a Hivatal részére megküldeni. 

(6) Az átadó köteles az átvevőnek az ésszerű és indokolt tájékoztatást és informatikai-műszaki 

támogatást megadni annak érdekében, hogy az átvevő az informatikai rendszerét az átvételre 

felkészíthesse. Az átadó köteles az átvétellel érintett felhasználók reprezentatív köre tekintetében a (7) 

bekezdés szerinti adatokkal az informatikai rendszer tesztelésére alkalmas mintát átadni az átvevőnek a 

visszavonó határozat kézhezvételét követő 20 napon belül. 

(7) Az átadó köteles az átvétel időpontját megelőző 30. napig és az átvétel napján az átvétellel érintett 

felhasználókra vonatkozó nyilvántartást az átvevő részére elektronikus adathordozón, automatizált gépi 

feldolgozásra alkalmas formátumban átadni. A nyilvántartás legalább az alábbi naprakész adatokat 

tartalmazza: 

a) a villamosenergia-vásárlási szerződésre vonatkozó adatok: 

aa) a szerződés azonosító száma vagy kódja, 

ab) a felhasználó jogállása (természetes vagy jogi személy), 

ac) a felhasználó neve, 

ad) a 151. § (1) bekezdés alapján a felhasználó nyilvántartott személyes adatai vagy cégadatai  

ae) a felhasználó kézbesítési címe (irányítószám, település, közterület neve és típusa, házszám, cím 

további része, helyrajzi szám), 

b) a fogyasztás jellegének megjelölése: 

ba) lakossági fogyasztó vagy nem lakossági fogyasztó-e,  

bb) előre fizető mérőn keresztül történő felhasználás (igen vagy nem), 

bc) mértékadó éves és várható havi fogyasztás, 

bd) háztartási méretű kiserőmű a csatlakozási ponton táplál be villamos energiát (igen, nem), ha 

igen, a szaldó elszámolás időszaka (havi, féléves, éves), 

c) a felhasználási hely adatai: 

ca) felhasználási hely egyedi azonosítója, 

cb) a felhasználási hely címe (irányítószám, település, közterület neve és típusa, házszám, cím 

további része, helyrajzi szám), 

d) a csatlakozási ponthoz rendelet elszámolási pont és mérési pont adatai (POD), 

e) a fizető adatai, ha a fizető nem azonos a felhasználóval: 

ea) a fizető neve, 

eb) a 151. § (1c) bekezdésére figyelemmel a 151. § (1) bekezdése alapján a fizető nyilvántartott 

személyes vagy cégadatai, 

ec) a fizető címe (irányítószám, település, közterület neve és típusa, házszám, cím további része, 

helyrajzi szám), 

ed) a fizető kézbesítési címe (irányítószám, település, közterület neve és típusa, házszám, cím 

további része, helyrajzi szám), 

f) elszámolással kapcsolatos adatok: 

fa) az elszámolás alapját képező fogyasztásmérő berendezés azonosítója, 

fb) az utolsó fogyasztásmérő-leolvasás időpontja, a fogyasztásmérő állása ebben az időpontban, 

háztartási méretű kiserőmű esetén az elosztó hálózatból vételezett és az elosztó hálózatba táplált 

villamos energia mennyiségének külön-külön megjelölésével, 

fc) a rendelkezésre álló utolsó diktált fogyasztásmérő-állás, ennek időpontja, 

fd) a szerződött árszabás csatlakozási pontonként, „A1” árszabás esetén az adott elszámolási 

időszakban már felhasznált villamos energia mennyisége az elszámolási időszakon belül 

kiállított számlák alapján, 

fe) az elszámolási és a számlázási időszakok, 

ff)  csoportos beszedési megbízással történő fizetési kötelezettség teljesítése esetén a felhasználó 

vagy a fizető bankszámlaszáma, a 99/D. § (6) bekezdés szerinti engedményezés esetén a lejárt 

követelések, a lejárat időpontja, a lejárt tartozással kapcsolatos kezdeményezések (polgári peres 
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vagy fizetési meghagyásos eljárás útján történő érvényesítés, villamosenergia-ellátásból történő 

kikapcsolás) és azok állása,  

g) a védendő fogyasztói státusz megjelölése, az ezen a jogcímen érvényesített kedvezmény, 

h) a 63/B. §-ban meghatározott minimális szolgáltatás igénybevételére vonatkozó jogosultság 

megjelölése (igen vagy nem), 

i) 147. § (1) bekezdés b) pontja szerinti támogatásra való jogosultság és – annak megléte esetén – a 

jogosultság kezdőnapja és időtartama, valamint az adott naptári évben már igénybevett 

kedvezményes fogyasztás mértéke,  

j) minden olyan egyéb – nem személyes – adat, amelyet kormányrendelet vagy a Hivatal átadni rendel. 

(8) Az átvevő a Hivatalnál kérheti a kijelölő határozat módosítását, ha az átadó az e §-ban, vagy a 

99/D. §-ban foglalt valamely kötelezettségét megszegi vagy annak teljesítésével indokolatlanul 

késlekedik. 

(9) A Hivatal az (1) bekezdés szerinti határozatokat legkésőbb az átvétel napjáig hivatalból 

módosíthatja, ha az ellátásbiztonság, a fogyasztók folyamatos ellátásának biztosítása, jogszabályi 

megfelelés vagy a visszavonó és a kijelölő határozat közötti összhang megteremtése azt szükségessé 

teszi. 

(10) Az átadó kiszervezett tevékenységére vonatkozó, átvétel időpontjában hatályos szerződését a 

Hivatal előzetes jóváhagyásával az átvevőre átruházhatja.  

 

99/D. § (1) Az átadó az átvétel időpontjáig köteles teljesíteni a működési engedélyének megfelelő 

kötelezettségeit. 

(2) Az átvétel időpontjában az átadó és az átvétellel érintett felhasználók közötti villamosenergia-

vásárlási szerződés – a felek elszámolási kötelezettségének fennmaradása mellett – e törvény erejénél 

fogva megszűnik. Az átadó a 151. § (1c) bekezdés szerinti adatokat az elszámolás lezártáig az 

elszámolás céljából kezelheti. Az átvétel időpontjában az átvétellel érintett felhasználók és az átvevő 

között e törvény erejénél fogva az átadóval kötött villamosenergia-vásárlási szerződés időbeli hatályával 

megegyező hatályú egyetemes szolgáltatási szerződés jön létre az egyetemes szolgáltatás biztosítására 

az e törvényben, a Vhr.-ben, valamint az átvevő üzletszabályzatában meghatározott feltételek szerint.  

(3) Ha az átadó által megkötött egyetemes szolgáltatási szerződéshez kapcsolódóan az átadó a 

villamosenergia-vásárlási szerződésből eredő fizetési kötelezettség tekintetében fizetővel áll 

jogviszonyban, akkor az átvétel időpontjában az átadó és a fizető közötti fizetési megállapodás – az 

átadó és a fizető elszámolási kötelezettségének fennmaradása mellett – e törvény erejénél fogva 

megszűnik. Az átvétel időpontjában az átvevő és a fizető között a (2) bekezdés alapján létrejött 

egyetemes szolgáltatási szerződéshez kapcsolódóan a villamosenergia-vásárlási szerződésből eredő 

fizetési kötelezettségek tekintetében e törvény erejénél fogva az átadó és a fizető közötti fizetési 

megállapodás időbeli hatályával megegyező hatályú fizetési megállapodás jön létre az e törvényben, a 

Vhr.-ben, valamint az átvevő üzletszabályzatában meghatározott feltételek szerint. 

(4) Az átvétel időpontjában az átadó köteles a VET 63. § (1) bekezdése alapján a megbízottként, 

összevont kezelésében lévő hálózati csatlakozási és hálózathasználati szerződéseket az átvevő részére 

kezelésre átadni. 

(5) Az átadó és az átvevő köteles az átvétellel érintett felhasználók vonatkozásában az elosztó felé 

kezdeményezni a (7) bekezdés szerinti elszámolási adatok meghatározását az átvétel időpontját legalább 

21 nappal megelőzően. 

(6) Az átvétel időpontjában a villamosenergia-ellátásból fizetési késedelem miatt kikapcsolt 

felhasználó visszakapcsolására, valamint a vele való szerződéskötésre az átvevő üzletszabályzata 

irányadó azzal, hogy a visszakapcsolás feltétele – a követelés engedményezése hiányában – az átadó 

egyetemes szolgáltató hozzájáruló nyilatkozata. Az átadó a hozzájáruló nyilatkozatot azzal egyidejűleg 

köteles kiadni és 3 napon belül az átvevő részére átadni, hogy a felhasználó tartozása az átadó felé 

megszűnik vagy a felhasználóval megállapodott a tartozása átütemezéséről. 

(7) Amennyiben az átadó az átvétel időpontját megelőzően fennálló egyetemes szolgáltatási 

jogviszonyból eredő követeléseit az átvevőre engedményezi, az ilyen követelés meg nem fizetése esetén 
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az átvevő ugyanolyan feltételekkel kezdeményezheti a felhasználó villamosenergia-ellátásból való 

kikapcsolását, mintha a követelés nála keletkezett volna. 

(8) Az átvétel időpontjára vonatkozó záró mérőállásokat a területileg illetékes elosztó távlehívható 

fogyasztásmérő esetén leolvasással, nem távlehívható fogyasztásmérő esetén az átvétel napját megelőző 

legutolsó mérőleolvasásból kiindulva, becsléssel állapítja meg. A területileg illetékes elosztó az 

elszámoláshoz szükséges adatokat azok rendelkezésre állását követően haladéktalanul, de legkésőbb az 

átvétel időpontját követő 20 napon belül közli az átadóval és az átvevővel. 

(9) Az átadó köteles végszámlát kibocsátani az elszámoláshoz szükséges adatok kézhezvételét követő 

20 napon belül. Az átvevő által kiállított első számla kezdő mérőállásának, valamint az átadó által 

kiállított végszámla záró mérőállásának meg kell egyeznie egymással, valamint a területileg illetékes 

elosztó által megállapított elszámolási mérőállással. 

(10) Nem távlehívható fogyasztásmérő esetén, ha az átvétel időpontját megelőzően az átadó 

egyetemes szolgáltató és az átvevő egyetemes szolgáltató az átvétel időpontjára vonatkozóan a záró 

mérőállásoknak a (8) bekezdéstől eltérő módon történő meghatározásában állapodnak meg, a 

megállapodás szerint meghatározott mérőállás az irányadó. Az átadó egyetemes szolgáltató és az átvevő 

egyetemes szolgáltató a záró mérőállások megállapodásuk szerinti meghatározásáról legkésőbb az 

átvétel időpontját 21 nappal megelőzően kötelesek együttesen tájékoztatni az elosztót, amely köteles azt, 

valamint az annak alapján meghatározott elszámolási adatokat elfogadni és az iparági elszámolások 

során alkalmazni. 

 (11) Az átadóval, az átvevővel és a területileg illetékes elosztóval (e bekezdés alkalmazásában a 

továbbiakban együtt: érintett engedélyesek) szemben az átvétel időpontját megelőző 2 hónapban végzett 

tevékenysége miatt, valamint az átvétel időpontját követő 6 hónapban végzett tevékenysége miatt a 

fogyasztóvédelmi hatóság és a Hivatal nem szabhat ki bírságot, továbbá a Hivatal nem alkalmazhatja a 

96. § (1) bekezdésében foglalt jogkövetkezményeket, valamint az érintett engedélyesek mentesülnek 

kötbérfizetési kötelezettségük alól, amennyiben az átvétellel érintett felhasználók ellátásához 

kapcsolódóan az érintett engedélyesek 

a) a Hivatal garantált szolgáltatásra vonatkozó határozatában előírt határidőket nem vagy nem 

megfelelően teljesítik, 

b) a Hivatal ügyfélkapcsolati szolgáltatásminőség elvárt színvonalának és minőségi követelményének 

meghatározásáról szóló határozatában rögzített határidőket, illetve elvárt értékeket nem tartják be, vagy 

c) az ügyfélszolgálatuk felé indított hívás sikeres felépülésének időpontjától számított öt percen belül 

nem biztosítják az élőhangos bejelentkezést. 

 

99/E. § A Hivatal átvevő egyetemes szolgáltató 99/B. § (3) és (4) bekezdés szerinti kijelölése esetén a 

99. § (2) bekezdésében foglaltak megfelelően alkalmazandók.”  

 

3. § 

 

A VET. a 100. §-át megelőzően az alábbi alcímmel egészül ki:  

 

„Egyetemes szolgáltatás folyamatosságának biztosítása az engedély időbeli hatályának lejáratával 

kapcsolatosan 

 

99/F. § (1) Ha az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók egyetemes szolgáltatás keretében 

történő ellátása az egyetemes szolgáltatásra vonatkozó engedély időbeli hatályának lejárta miatt kerül 

veszélybe, a 99/B-99/E. § rendelkezései megfelelően alkalmazandók, azzal hogy ez esetben a Hivatal az 

egyetemes szolgáltatásra vonatkozó engedély időbeli hatályának lejártát 18 hónappal megelőzőn intézi 

az egyetemes szolgáltatókhoz a 99/B. § (1) bekezdése szerinti nyilvános felhívást.   Az átvétel időpontja 

az egyetemes szolgáltatásra vonatkozó engedély időbeli hatályának lejártát követő nap és az nem 

módosítható. 

(2) Ha az egyetemes szolgáltató az (1) bekezdés szerinti eljárás megindítását követően a Hivatalhoz az 

eljárással érintett egyetemes szolgáltatásra vonatkozó engedély visszavonására irányuló kérelmet nyújt 
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be, a visszavonásra az (1) bekezdés szerint megindított eljárás alapján történő átvétellel egyidejűleg 

kerülhet sor. Ez esetben –  figyelemmel a 99/C. § (2) bekezdésében foglaltakra –  az átvétel időpontja az 

(1) bekezdésben meghatározott időpontnál korábbi időpontban is meghatározható és legfeljebb az (1) 

bekezdésben meghatározott időpontra módosítható. 

(3) Ha az egyetemes szolgáltató az (1) bekezdés szerinti eljárás megindítását követően a Hivatalhoz az 

eljárással érintett egyetemes szolgáltatásra vonatkozó engedély tekintetében az engedély időbeli 

hatályának meghosszabbítására irányuló kérelmet nyújt be, a Hivatal – a jogszabályi feltételek 

fennállása esetén – az egyetemes szolgáltatásra vonatkozó engedély időbeli hatályát a kérelemben 

foglaltaknak megfelelően meghosszabbítja és az (1) bekezdés szerinti eljárást megszünteti.” 

 

4. § 

 

(1) A VET. 151. §-a a következő (1c) bekezdéssel egészül ki: 

 

„(1c) Az átvevő egyetemes szolgáltató az átadó egyetemes szolgáltató egyetemes szolgáltatói 

engedélye visszavonásának 90/A. § szerinti kezdeményezése esetén a 99/C. § (1) bekezdése szerinti 

határozat kézhezvételének napjától az érintett felhasználók átvétele, villamosenergia-ellátásuk 

biztosításához szükséges teendők elvégzése céljából kezelheti az érintett felhasználó, valamint a fizető 

azonosításához szükséges és elégséges, az (1) bekezdésben, valamint törvényben meghatározott 

személyes adatokat.” 

 

(2) A VET. 151. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(4) Az (1)-(1c) bekezdésben meghatározott adatok közül az adatkezelés céljához szükséges adatok 

átadhatóak 

a) az adatkezelő megbízása alapján a szerződés megkötését, a leolvasást, a számlázást, a kézbesítést, a 

díjfizetések és követelések kezelését, a forgalmazás kezelését, a felhasználási helyek műszaki 

kivitelezését, felülvizsgálatát, ellenőrzését, kikapcsolását, illetőleg az ügyfélszolgálati tevékenységet 

végző természetes személynek és gazdálkodó szervezetnek, 

b) a számlázási és forgalmazási jogviták rendezésére jogszabály alapján jogosult szervezetek részére, 

c) a Hivatalnak, 

d) a nemzetbiztonság, a honvédelem és a közbiztonság védelme, a közvádas bűncselekmények 

üldözése céljából az arra hatáskörrel rendelkező nemzetbiztonsági szerveknek, nyomozó hatóságoknak, 

az ügyésznek, valamint a bíróságnak, 

e) a bírósági végrehajtásról szóló törvény előírásai szerint a bírósági végrehajtónak, 

f) a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságnak, 

g) a védendő fogyasztó esetében az egy felhasználási helyen való igénybevételének ellenőrzése 

céljából az elosztónak és a védendő fogyasztót megillető kedvezménynek vagy különleges 

bánásmódnak a biztosítása érdekében a villamosenergia-kereskedőnek,  

h) a villamosenergia-iparban fennálló, vagy eltöltött munkaviszonnyal összefüggésben az egyetemes 

szolgáltató üzletszabályzatában meghatározott kedvezményes villamosenergia-áron történő vásárlásra 

jogosult személyeket illetően, a kedvezményes villamosenergia-áron történő vásárlás elszámolása 

céljából az átviteli rendszerirányítónak, és 

i) az (1c) bekezdésben meghatározott időponttól az átvevő egyetemes szolgáltatónak.” 

 

5. § 

 

A VET 168. § (4) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki: 

 

[A Hivatal eljárása során az ügyintézés határideje] 

„j) az átadó egyetemes szolgáltató engedélyét visszavonó határozat és az átvevőt kijelölő határozat 

meghozatalához szükséges eljárás, valamint a 91/A. § (3) bekezdése szerinti eljárás során 20 nap,” 
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6. § 

 

A VET. 170. § 17. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

[Felhatalmazást kap a Kormány, hogy] 

„17. a folyamatos ellátás, a folyamatos közvilágítás biztosítása érdekében, valamint az átviteli 

rendszerirányító ismételt súlyos kötelezettségszegése esetén más engedélyes kijelölésére, a más 

engedélyes jogaira és kötelezettségeire vonatkozó részletes szabályokat, valamint a korábbi engedélyes 

működési engedélyében meghatározott jogai és kötelezettségeinek gyakorlásának korlátozására 

vonatkozó részletes szabályokat, továbbá átvevő egyetemes szolgáltató kijelölése esetén az átadó 

egyetemes szolgáltató által átadandó adatok körét a személyes adatok kivételével,” 

[rendeletben állapítsa meg.] 

 

7. § 

 

Hatályát veszti a VET. 176.§-a. 

 

8. § 

 

Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
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Általános indokolás 

 

Az iparági szabályozás a lakossági fogyasztók és törvényben meghatározott egyéb felhasználók 

(jellemzően kisvállalkozások) esetében a villamosenergia-ellátás biztosítását úgynevezett egyetemes 

szolgáltatás keretében is lehetővé teszi. Az egyetemes szolgáltatás a hatósági áron túl számos, a 

felhasználók számára előnyös feltételeket biztosít (pl. szerződéskötési kötelezettség, ügyfélszolgálat és 

garantált szolgáltatás szabályai). Mindezen előnyök folyamatos biztosítása érdekében –  a vállalkozás 

szabadságára is figyelemmel –  szükséges azt az esetet szabályozni, ha valamely társaság egyetemes 

szolgáltatói tevékenységével fel kíván hagyni. A jelen törvényjavaslat célja az egyetemes szolgáltatói 

tevékenységgel felhagyni kívánó társaság által ellátott felhasználók tekintetében az egyetemes 

szolgáltatás keretei között történő folyamatos villamosenergia-ellátás biztosítása. 

 

Részletes indokolás 

 

az 1. §-hoz 

 

A szakasz pontosítja az egyetemes szolgáltatásra vonatkozó engedély kiadásának szabályait, és 

meghatározza azt a feltételt, amelynek fennállása esetén a Hivatal az egyetemes szolgáltatói engedélyt 

kérelemre visszavonhatja. Ez a feltétel az engedély visszavonását követően az átvétellel érintett 

felhasználókat ellátó egyetemes szolgáltató személyének ismerete. 

 

a 2. §-hoz 

 

A megállapításra kerülő 99/B. § (1)-(2) bekezdés szabályozza a kérelem beérkezését követően a 

Hivatal új (átvevő) egyetemes szolgáltató kiválasztására irányuló eljárását. Ennek keretében a Hivatal 

valamennyi egyetemes szolgáltatót felhívja az átvétellel érintett felhasználók jövőbeli ellátására irányuló 

ajánlattételre. Az egyetemes szolgáltatók ajánlatukban meghatározzák azokat a feltételeket, amelyek 

fennállása esetén az ellátást biztosítani tudják (pl. kezdőnap). A Hivatal a beérkezett ajánlatok alapján – 

figyelemmel az ellátásbiztonságra – választja ki az átvevő egyetemes szolgáltatót. 

A megállapításra kerülő 99/B. § (3) bekezdés szabályozza azt az esetet, ha nem érkezik ajánlat vagy 

nem megfelelő ajánlatok érkeznek. 

A megállapításra kerülő 99/C. § (1) bekezdés határozza meg azokat a tartalmi elemeket, amelyeket – a 

közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvényben meghatározottakon 

túl – a Hivatal határozatának legalább tartalmaznia kell, míg a (2) bekezdés az átvétellel érintett 

felhasználók vonatkozásában az egyetemes szolgáltatási kötelezettség átadási napjának meghatározását 

szabályozza. 

A megállapításra kerülő 99/C. § (3)-(9) bekezdés az átadás-átvétel folyamatának kiegyensúlyozott 

végrehajtását biztosítja. Ennek érdekében előírja valamennyi érintett szereplő számára az 

együttműködési kötelezettséget, a felhasználók megfelelő tájékoztatását, továbbá meghatározza azokat 

az adatszolgáltatási, tájékoztatási kötelezettségeket, amelyeknek az átadás-átvétel során eleget kell tenni. 

A megállapításra kerülő 99/D. § (1)-(3) bekezdés az egyetemes szolgáltatói engedély visszavonását, 

elszámolási kötelezettség – elévülési időn belül beleértve a villamosenergia-vásárlási szerződés 

megszűnése után észlelt, szerződéses időszak alatt keletkezett valamennyi elszámolási kötelezettséget – 

fenntartása mellett az átadó egyetemes szolgáltató és az általa ellátott felhasználók közötti szerződés 

megszűnését, valamint az átvevő egyetemes szolgáltató és az átvétellel érintett felhasználók közötti 

szerződés létrejöttét szabályozza.  

A megállapításra kerülő 99/D. § (4)-(9) bekezdés az átadás-átvétel folyamatának felhasználókat is 

érintő technikai részleteiről rendelkezik, mint a kikapcsolás-visszakapcsolás esete, az átadás-átvétel 

megtörténtekor a mérőállás meghatározása, illetve az átadó és az átvevő egyetemes szolgáltató által 

történő számlakibocsátás. 

A megállapításra kerülő 99/D. § (10) bekezdés az átadás-átvétel folyamata során esetlegesen 

felmerülő technikai nehézségekre figyelemmel átmeneti időszakra kizárja a garantált szolgáltatások, az 
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ügyfélszolgáltatás, illetve az ügyfélkapcsolat tekintetében előírt egyes kötelezettségek nem megfelelő 

teljesítése esetén a szankciók alkalmazását (pl. bírság, engedély visszavonása). 

 

a 3. §-hoz 

 

A jelenleg hatályos egyetemes szolgáltatásra vonatkozó engedélyek határozott időre lettek kiadva, 

ezért szükséges azt az esetet is szabályozni, ha az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók 

egyetemes szolgáltatás keretében történő ellátása az egyetemes szolgáltatásra vonatkozó engedély 

időbeli hatályának lejárta miatt kerül veszélybe. 

 

a 4. §-hoz 

 

Az új szabályozás bevezetése miatti adatkezelési előírások pontosítása. 

 

az 5. §-hoz 

 

A módosítással bevezetésre kerülő eljárásokban a Hivatal ügyintézési határidejének meghatározása. 

 

a 6. §-hoz 

 

A hatályos felhatalmazás kiegészítése szükséges, az átadó egyetemes szolgáltató által átadandó adatok 

körének teljes körű meghatározásához. 

 

a 7. §-hoz 

 

Az új 99/F. § tartalmilag szabályozza azon kérdéseket, amelyeket korábban a 176. § tartalmazott. 

Kodifikációs szempontból a rendelkezéseket indokolt az átmeneti rendelkezések helyett az általános 

rendelkezések közé helyezni. 

 

a 8. §-hoz 

 

Hatályba léptető rendelkezés. 

 

 


