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Módosító iavaslat

A Házszabály 94.§ (1) bekezdése és a 102 .§ (1) bekezdése alapján a villamos
energiáról szóló 2001. évi CXX törvény módosításáról szóló T/15720 . számú
törvényjavaslathoz az alábbi

módosító javaslatot

terjesztjük elő :

1 . A törvényjavaslat 2 . § (6) bekezdésének az alábbi módosítását javasoljuk :

(6) A VET 3. §-ának 29 . pontja helyébe a következő rendelkezés lép :

[E törvény alkalmazásában]
„29. megújuló energia : 29.1 . [a nem fosszilis energiaforrásokból (geotermikus,

nap-, szél-, és vízenergia, valamint biomassza),] az
időjárási körülményektől függő módon (nap- és
szélenergia), és

29.2 . az időjárási körülményektől nem fúgOmódon
(geotermikus energiából, vízenergiából, biomasszából
közvetlenül vagy közvetve, továbbá hulladéklerakóból,
illetve szennyvízkezelő létesítményből származó gázból,
valamint biogázból)

előállított energia;"

2 . A törvényjavaslat 6. §-ának az alábbi módosítását javasoljuk :

A VET 10 . §-a helyébe a következő rendelkezés lép :

„10 . § A Hivatal villamosenergia-ellátással, a villamosenergia-ellátás biztonságának
és a villamosenergia-piac hatékony működésének felügyeletével, továbbá az egyenlő
bánásmód követelményének érvényesítésével, és a hatásos verseny elősegítésével
kapcsolatos feladatai körében

a) kiadja, jogszabályban meghatározott esetekben módosítja, illetve visszavonja az e
törvény szerint engedélyköteles tevékenységek gyakorlásához szükséges engedélyeket,

b) jóváhagyja az engedélyesek által kidolgozott üzletszabályzatokat és azok
módosítását,

c) ellenőrzi az engedélyesek e törvényben, a végrehajtására kiadott külön
jogszabályokban, a Hivatal által kiadott határozatokban, a villamosenergia-ellátási



szabályzatokban, valamint az üzletszabályzatokban meghatározott kötelezettségeinek
betartását,

d) jóváhagyja a villamosenergia-ellátási szabályzatokat, és azok módosítását,
•

	

meghatározza a feljogosított fogyasztók közcélú hálózathoz való hozzáférésének
általános szabályait,
j) előkészíti a villamosenergia-ellátásban alkalmazott hatósági árak, díjak

megállapításának szabályait, a hatósági árakat, díjakat, valamint az ár- és díjalkalmazási
feltételeket, ellenőrzi a hatósági ár- és díjelőírások megtartását, valamint eljár az árak
megállapításáról szóló 1990 . évi LXXXVII. törvény 17 . §-ának (4) bekezdésében
foglaltak alapján,
g) a rendszerirányító javaslata alapján dönt a vezetékek közcélúvá, ezen belül átviteli,

illetve elosztó vezetékké történő minősítéséről, átminősítéséről,
h) a 106. § (3) bekezdésének rendelkezései szerint erőmű létesítésére, illetve

keresletoldali szabályozási intézkedésekre, valamint a 28 . § (3) bekezdése szerint a
hálózat fejlesztésére pályázatot írhat ki,
i) az engedélyesek tevékenysége folytatásának minimális minőségi követelményeit,

valamint elvárt színvonalát az egyes engedélyesekre határozatban állapítja meg, amely a
hálózati engedélyesek vonatkozásában a hálózat biztonságos üzemeltetésére vonatkozó
minimális követelményekre is kiterjed,
j) felülvizsgálja a közüzemi nagykereskedő átállási költség kifizetésére vonatkozó

kérelmét, és javaslatot tesz a miniszternek a kifizethető átállási költség mértékére,
k) megállapítja, igazolja, valamint ellenőrzi a termelő vagy kiserőmű üzemeltetője

által megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával előállított villamos
energia termeléséhez felhasznált erőforrást, valamint az azzal [előállítható] előállított
villamos energia kötelezően átveendő mennyiségét,
l) jóváhagyja az engedélyes vállalkozás e törvényben meghatározott átalakulását,

szétválását, más vállalkozással való egyesülését, jogutód nélküli megszűnését, a jegyzett
tőke értékének csökkentését, az engedélyesekben történő befolyásszerzést, az
engedélyes működési engedélyében felsorolt engedélyhez kötött tevékenységeinek más
személy általi végzését, valamint a működési engedélyben meghatározott alapvető
eszközeinek, és vagyoni értékű jogainak más személy részére történő átruházását,
átengedését, lízingbe adását, illetve egyéb módon tartós használatba adását,
megterhelését vagy biztosítékul lekötését,
m) jogosult az engedélyhez kötött tevékenységgel - beleértve a horizontálisan

integrált villamosenergia-ipari vállalkozások tüzelőanyag-ellátáshoz kapcsolódó
tevékenységét is - kapcsolatos iratokba betekinteni, ideértve az üzleti titkot tartalmazó
iratokat is,
•

	

jogosult az iratokról másolatot, kivonatot készíteni, feladatai ellátásához az
engedélyestől eseti és rendszeres információt kérni,
• három napra felfüggesztheti a villamos energia szervezett piacán az ügyletkötést,

amennyiben a biztonságos és átlátható kereskedés a piaci folyamatok kedvezőtlen
alakulása miatt nem biztosítható,
p) a folyamatos és biztonságos villamosenergia-ellátás fenntartása érdekében

kivizsgálja az erőművek teljesítményében, illetve teljesítőképességében beálló
jelentősebb változások indokoltságát,

q) jóváhagyja a rendszerirányító által készített hálózatfejlesztési tervet,
• dönt a rendszerhasználó által a rendszerirányító, illetőleg a hálózati engedélyes 111 .

fejezetben, valamint 101 . §-ban meghatározott kötelezettségeinek megsértésével
kapcsolatban benyújtott kérelméről,

•

	

ellenőrzi a villamos energia határon keresztül történő szállításának végrehajtását,
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t) figyelemmel kíséri a villamosenergia-piaci verseny jellemzőit, és ennek
végrehajtása érdekében hatósági ellenőrzést végezhet,

u) eleget tesz a személyes adatok gyűjtésére vonatkozó, törvényben előírt, valamint a
külön jogszabályban meghatározott egyéb adatgyűjtési, adatszolgáltatási és jelentéstételi
kötelezettségének,

•

	

a 318 . §-ban meghatározott szabályok szerint dönt a rendszerösszekötő vezeték
tekintetében benyújtott mentesítési kérelemről,
•

	

jóváhagyja a rendszerirányító, valamint a hálózati engedélyesek által benyújtott
megfelelési szabályzatot, valamint éves megfelelési jelentést,
y) ellenőrzi a tevékenységek 101 . § (1) bekezdése szerinti szétválasztásának

teljesítését, különös tekintettel a keresztfinanszírozás-mentes működés teljesítésére,
• végrehajtja a villamos energia határon keresztül történő kereskedelme esetén

alkalmazandó hálózati hozzáférési feltételekről szóló, 2003 . június 26-i 1228/2003/EK
európai parlamenti és tanácsi rendelet 9 . és 10 . cikkében meghatározott feladatokat ."

3. A törvényjavaslat 7. §-ának az alábbi módosítását javasoljuk:

A VET a 10 . §-t követően a következő 10/A . §-sal egészül ki :

„10/A. § (1) A Hivatal az engedélyes e törvényben, a végrehajtására kiadott külön
jogszabályokban, a villamosenergia-ellátási szabályzatokban, valamint az
üzletszabályzatokban, illetőleg a Hivatal által kiadott határozatokban meghatározott
kötelezettségeinek megszegése esetén
•

	

a jogkövetkezményekre való utalás mellett írásban felszólítja az engedélyest a
kötelezettségei betartására,

b) a külön jogszabályban meghatározott rendelkezések szerint bírságot szabhat ki,
• az engedélyt módosíthatja vagy visszavonhatja, ha az engedélyes írásbeli felszólítás

és bírság kiszabása ellenére nem szünteti meg a jogsértést, vagy nem teljesíti
kötelezettségét,

d) köteles visszavonni az engedélyt, ha az engedélyes a kötelezettségeinek nem képes
eleget tenni, illetőleg a villamosművet az ellátás biztonságát, az élet-, egészség-, üzem-
és vagyonbiztonságot, illetve a környezetet súlyosan veszélyeztető módon üzemelteti .

(2) Nem minősül az engedélyes (1) bekezdés szerinti kötelezettségszegésének a külön
jogszabályban meghatározott menetrendadási kötelezettség megsértése az átvételi
kötelezettség alá eső, időiárási körülményektől függő módon megújuló energiából
előállított villamos energia vonatkozásában .
f A Hivatal az e törvény szerint nem engedélyköteles kiserőmű üzemeltetőjével

szemben a jogszabályban foglalt kötelezettségének megsértése esetén az (1) bekezdés a)
és b) pontjában foglalt jogkövetkezményeket alkalmazhatja . Ha a kiserőmű
üzemeltetője írásbeli felszólítás és bírság kiszabása ellenére nem tesz eleget vagy nem
képes eleget tenni a jogszabályban foglalt kötelezettségének, a Hivatal kezdeményezheti
a közcélú hálózathoz való hozzáférésének megtagadását .
f Az e törvény szerint engedélyköteles tevékenység engedély nélkül végzése esetén

a Hivatal a tevékenység végzőjével szemben az (1) bekezdés a) és b) pontjában foglalt
jogkövetkezményeket alkalmazhatja, illetőleg a tevékenység végzőjét azonnali hatállyal
eltiltja a tevékenység folytatásától ."
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4. A törvényjavaslatnak az alábbi új 14 . §-sal történő kiegészítését javasoljuk, a
további §-ok számozása értelemszerűen változik :

„14. ~ A VET 18 . &-a helyébe az alábbi rendelkezés lép :

„A szerződéssel lekötött erőművi teljesítőképesség igénybevételéről -a 43 . ~ (5) és a
45. ~ (4) bekezdésekben foglalt kivételekkel - a villamos energia vásárlója dönt. Ha a
villamos energia vásárlója a kereskedelmi szabályzatban meghatározott módon és
időpontig nem jelenti be az általa lekötött villamos energia igénybevételét, azt a termelő
szabadon értékesítheti . Értékesítés esetén a villamos teljesítmény lekötésére
megállapított díjat a termelő köteles utólag a vásárlóval elszámolni . A teljesítőképesség
igénybevételének műszaki szabályozásával a vásárló a rendszerirányítót is
megbízhatja.""

5. A törvényjavaslat 16. §-ának az alábbi módosítását javasoljuk :

„(1) A VET 20. ~-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„A Hivatal (1) bekezdésben meghatározott igazolása alapján a termelő, illetve a
kiserőmű jogosult a megújuló vagy a hulladékból nyert energiával termelt villamos
energia mennyiségéről- az átvételi kötelezettség alá eső, megújuló energiaforrásból
előállított villamos energia kivételével - zöld bizonyítványt kiállítani és azt
értékesíteni .""

£2,) A VET 20 . §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(4) Ha a zöld bizonyítványokban meghatározott, és a termelő vagy kiserőmű
üzemeltetője által megújuló vagy hulladékból nyert energiával előállított villamos
energia mennyisége a külön jogszabályban meghatározott időszakban nem egyezik meg,
a Hivatal a termelővel, és a kiserőmű üzemeltetőjével szemben a 10/A. §-ban
meghatározott jogkövetkezményeket alkalmazhatja ."

6. A törvényjavaslatnak az alábbi új 29 . §-sal történő kiegészítését javasoljuk, a
további §-ok számozása értelemszerűen változik:

„29. ~ (1) A VET 43 . &-a az alábbi új (5) bekezdéssel egészül ki :

„(5) A közüzemi nagykereskedőt az átviteli hálózatra csatlakozó erőműben vagy
engedélyköteles kiserőműben megújuló energiából előállított villamos energia
vonatkozásában átvételi kötelezettség terheli, az erőmű vagy kiserőmű üzemeltetőjének
engedélyében meghatározott mértékig . Az e bekezdés alapján átvételi kötelezettség alá
eső villamos energia lekötéséről és átvételéről a közüzemi nagykereskedő és az erőmű
vagy kiserőmű üzemeltetője az erőmű vagy kiserőmű működési engedélyével
megegyező időtartamra szerződést köt . A szerződés egy példányát a felek kötelesek
megküldeni a Hivatal számára .""
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„(2)A VET 45 . ~-a az alábbiúi(4) bekezdéssel egészül ki :

„(4) A közüzemi szolgáltatót az elosztó hálózatra csatlakozó erőműben vagy
engedélyköteles kiserőműben mezúiuló energiából előállított villamos energia
vonatkozásában átvételi kötelezettség terheli, az erőmű vagy kiserőmű üzemeltetőjének
engedélyében meghatározott mértékig . Az e bekezdés alapión átvételi kötelezettség alá
eső villamos energia lekötéséről és átvételéről a közüzemi szolgáltató és az erőmű vagy
kiserőmű üzemeltetőié az erőmű vagy kiserőmű működési engedélyével megegyező
időtartamra szerződést köt . A szerződés egy példányát a felek kötelesek megküldeni a
Hivatal számára .""

7. A törvényjavaslatnak az alábbi új 34 . §sal történő kiegészítését javasoljuk, a
további §-ok számozása értelemszerűen változik:

„34. § A VET 56 . (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép :

„(4) A villamos energia termeléséhez szükséges működési engedély határozott időre
szól és meghosszabbítható . A működési engedély érvényességi időtartamát a kérelem
alapján a Hívatat állapítsa meg .""

8. A törvényjavaslatnak az alábbi új 41 . §-sal történő kiegészítését javasoljuk, a
további §-ok számozása értelemszerűen változik:

„41 . $ (1) A VET 95 . ~-ónak (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„A villamos energia átvitele, elosztása, a rendszerirányítás, a közüzemi
nagykereskedő és a közüzemi szolgáltató közötti kereskedelem, a megújuló energiával
előállított villamos energia termelője által a 43 . ~ (5) és a 45 . ~ (4) bekezdésben
foglaltak szerint értékesített villamos energia, valamint a közüzemi fogyasztó részére
értékesített villamos energia az árak megállapításáról szóló törvényben meghatározott
hatósági árszabályozás körébe tartozik ."

(2) A VET a 95 . ~-t követően az alábbiúi 95/A.&-sal egészül ki :
„95/A. & (1) Az átvételi kötelezettség alá eső, az időiárási körülményektől függő

módon megújuló energiából előállított villamos energia induló átvételi ára k*23
Ft/KWh.
(2) Az átvételi kötelezettség alá eső, az időiárási körülményektől nem függő módon

megújuló energiából előállított villamos energia induló átvételi éves átlagára k*23
Ft/KWh.

(3) Az átvételi kötelezettség alá eső nem földgáz tüzelőanyagból kapcsoltan termelt
villamos energia induló átvételi éves átlagára k* 16,34 Ft/KWh .

(4) Az átvételi kötelezettség alá eső földgáz tüzelőanyaggal kapcsoltan, gázmotorral
termelt villamos energia induló átvételi éves átlagára k* 16,69 Ft/KWh .

(5) Az átvételi kötelezettség alá eső földgáz tüzelőanyaggal kapcsoltan, nem
gázmotorral termelt villamos energia induló átvételi éves átlagára k* 17,12 Ft/KWh .
(6) Az(1)-(5) bekezdésekben meghatározott k tényező értéke 2005 . december 31 .

napfáig 1 . Ezt követő naptári években a k értéke a minden év első napsától a Magyar
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Nemzeti Bank által közzétett aktuális (utolsó) éves fogyasztói árindex előrejelzés
értéke .
(7) az(1)-(5) bekezdésekben meghatározott árak az általános forgalmi adót nem

tartalmazzák .""

9 . A törvényjavaslat 48. § (2) bekezdésének az alábbi módosítását javasoljuk:

(2) A VET 125 . §-ának ( (3) [bekezdése] bekezdései helyébe a következő
[rendelkezés lép] rendelkezések lépnek :

„(2)A 43. ~ (5) bekezdése és a 45 . ~ (4) bekezdése alapján átvételi kötelezettség alá
eső villamos energia termelésének elősegítése érdekében, továbbá a Kormány (1)
bekezdésben meghatározott döntéséig a hulladékból nyert villamos energia
vonatkozásában a villamosenergia-ellátás biztonságát, valamint a fogyasztók fokozatos
terhelését figyelembe véve az árak normatív támogatásán keresztül - a rendszerirányítás
díjába épített elemmel- elő kell segíteni a megújuló és a hulladékból nyert energiát
felhasználó erőművek létesítését . A villamosenergia-árak támogatásának mértékét és
módját a Hivatal javaslata alapján a miniszter a pénzügyminiszterrel egyetértésben
állapítja meg. Az ártámogatás mértéke és módja az egyes energiaforrások esetén eltérő,
figyelembe véve az egyes energiaforrásokhoz kapcsolódó technológiák eltérő
megtérülési idejét .
(3) A Kormány (1) bekezdésben meghatározott döntéséig a [megújuló vagy]

hulladékból nyert energiával, illetve a külön jogszabályban meghatározott erőműben,
kiserőműben termelt villamos energia átvételét a külön jogszabályban kijelölt
engedélyes, illetőleg engedélyesek nem tagadhatják meg, ha az erőmű, illetve kiserőmű
hálózatra adás műszaki feltételeit teljesíti, és az átvételi ár a hatóság által megállapított
értéket nem haladja meg . Az átvételi árat az árhatóság állapítja meg. Az e törvény
szerint nem engedélyköteles kiserőmű üzemeltetője az e bekezdésben meghatározott
villamosenergia-értékesítés esetén az értékesítés megkezdését köteles a Hivatalnak
haladéktalanul bejelenteni . E rendelkezés nem érinti a 43 . ~ (5) bekezdése és a 45 . ~ (4)
bekezdése alapján átvételi kötelezettség alá eső megújuló energiából előállított villamos
energia átvételének szabályait."

Indokolás

Az Európai Unió energiapolitikájának kiemelt céljai közé tartozik a megújuló
energiaforrások támogatása . E prioritás szem előtt tartásával az Európai Unió tagállamai
kötelezettséget vállaltak arra, hogy elősegítik a megújuló energiából termelt villamos
energia felhasználását és elterjedését . A Magyar Köztársaság erre vonatkozó
kötelezettségét az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló szerződés tartalmazza .
E dokumentumban azt vállalta, hogy 2010-re a megújuló energiaforrásból származó
villamos energia részarányát a jelenlegi 2,3 %-ról 3,6 %-ra növeli .
A megújuló energiából termelt villamos energiára vonatkozó hatályos magyar
szabályozás törvényi szinten a támogatás alapelveit, a később bevezetendő támogatási
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rendszer alapjait, valamint ideiglenes jelleggel a jelenlegi támogatási rendszer alapjait
határozza meg, a konkrét rendelkezéseket pedig rendeleti szintre utalja. A megújuló
energiából előállított villamos energiára vonatkozó hatályos magyar szabályozás
törvényi szinten rögzíti ugyan, hogy valamennyi ilyen módon előállított villamos
energiát át kell venni hatósági áron, a termelők azonban nem állíthatnak elő megújuló
energíából korlátlan mennyiséget . A hatályos törvény alapján a Hivatal az
energiapolitikai és a rendszerbiztonsági szempontok figyelembe vételével határozza
meg termelőnként a megújuló energiából előállítható villamos energia mennyiségét . A
magyar szabályozás ugyanakkor alig, vagy egyáltalán nem tesz különbséget az egyes
megújuló energiák között a támogatásra vonatkozó szabályozás módját és mértékét
tekintve. Az ilyen módon meglévő szabályozási háttér így nem biztosítja a megújuló
energiából előállított villamos energia termelésének elterjedését, ezáltal pedig gátolja
hazánknak az Európai Unióval szemben vállalt kötelezettségei teljesítését is .
A javasolt módosítás a Hivatal engedélyezési eljárás során betöltendő szerepének
erősítésével, valamint az átvételi kötelezettség alá eső villamos energia mennyisége
meghatározására vonatkozó jogosítvány biztosításával, továbbá a megújuló energia
fogalmának átláthatóbbá tételével lehetővé teszi, hogy a villamos energia ellátás, és a
villamosenergia-rendszer biztonságát nem veszélyeztető, ugyanakkor a megújuló
energiából előállított villamos energia elterjedését segítő szabályozás kerüljön
kialakításra .
A módosító javaslat a megújuló energia fogalmának módosításával átlátható képet ad a
különböző fajta energiaforrások csoportosításáról . A megújuló energiaforrások
csoportosítását indokolt rendszerbiztonsági okokból időjárási körülményektől függő
megújuló energiára és időjárási körülményektől nem függő megújuló energiára osztani .
Ezen energiaforrások ilyen módon történő csoportosításával lehetővé válik az egyes
eltérő technológiai sajátosságokkal rendelkező energiaforrásokra irányadó szabályozás
megfelelő elkülönítése . A módosítás tehát lehetővé teszi, hogy a Magyar Energia
Hivatal rendszerbiztonsági szempontból könnyebben kontrollálhassa az egyes megújuló
energiaforrásból termelt villamos energia átvételére vonatkozó szabályozást .
A módosító javaslat második pontjában foglalt módosítás a Hivatal azon jogkörét
módosítja, amely alapján a Hivatal meghatározza a megújuló energiából előállítható
villamos energia mennyiségét termelőnként. A módosítás alapján a Hivatal a megújuló
energiával előállított villamos energia tekintetében a kötelezően átveendő mennyiséget
határozza meg engedélyesenként . Tekintettel arra, hogy a Hivatal az átvételi
kötelezettség alá eső villamos energia mennyiségét az engedélyben határozza meg, a
Hivatal előre tudja kalkulálni a támogatás mértékét is . E rendelkezés alapján
ugyanakkor a megújuló energiából villamos energiát előállító termelő engedélyében
kizárólag az átvételi kötelezettség alá eső mennyiség van meghatározva, azaz termelhet
több villamos energiát is, amennyiben az saját felhasználásához szükséges, vagy el tudja
adni. Ezen utóbbi mennyiségre azonban nem vonatkozik hatósági árszabályozás a
módosító javaslat nyolcadik pontja értelmében .
A módosító javaslat harmadik pontjában foglalt módosítás alapján a jogszabályi
kötelezettségen alapuló menetrendadási kötelezettség megszegéséből eredő
következmények nem lesznek alkalmazhatók az időjárási körülményektől függő módon
előállított villamos energiára, tekintettel arra, hogy ezen energiaforrások működése a
termelőtől független okok miatt nem, vagy rendkívül nagy pontatlansággal tervezhető .

A módosító javaslat negyedik pontjában meghatározott módosítás jogharmonizációs
kötelezettségünkből fakadó lehetőséggel é1. A villamos energia belső piacán a megújuló
energiaforrásból előállított villamos energia elősegítéséről szóló 2001/77/EK irányelv 7 .
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cikkének 1 . bekezdése alapján a tagállamok elfogadhatnak olyan intézkedéseket,
amelyek a megújuló energiaforrásból előállított villamos energia számára elsőbbséget
biztosítanak a villamos energia hálózatokhoz történő hozzáférés során . A javasolt
módosítás így elsőbbséget biztosít az átvételi kötelezettség alá eső megújuló energiából
előállított villamos energia vonatkozásában más forrásból előállított villamos
energiához képest .
A megújuló energiából termelt villamos energia támogatási rendszeréhez kapcsolódik
az ötödik pontban meghatározott módosító javaslat . A megújuló energiából termelt
villamos energia támogatására a zöld bizonyítvány rendszer kerül majd bevezetésre .
Indokolt azonban a szerződéssel lekötött és átvételi kötelezettség alá eső, megújuló
energiából előállított villamos energiát kivonni a zöld bizonyítvány rendszeréből,
elkerülendő a kettős támogatás bevezetését .
A hatodik pontban meghatározott módosítás a megújuló energiával előállított és átvételi
kötelezettség alá eső villamos energiára vonatkozóan törvényi szinten határozza meg az
átvételre kötelezett személyét, és a kötelező átvétel időtartamát. E rendelkezés alapján a
ismét a Hivatal szerepe kerül előtérbe, mivel lehetősége, sőt kötelezettsége kontrollálni,
hogy az egyes beruházások ne legyenek túltámogatva a túlzottan hosszú átvételi idő
meghatározásával . E rendelkezés ugyanakkor annak lehetőségét is biztosítja, hogy a
Hivatal a különböző technológiai sajátosságok figyelembe vételével segítse elő a
megújuló energiából termelt villamos energia elterjedését . A hivatal ellenőrző szerepét
erősíti ugyanakkor az a rendelkezés, amely kötelezővé teszi a termelő és az átvételre
kötelezett között a kötelező átvétel tárgyában megkötött szerződés egy példányának a
Magyar Energia Hivatal számára történő megküldését.
E rendelkezéshez kapcsolódik a módosító javaslat hetedik pontjában meghatározott
módosítás, amely kiegészíti a villamos energia termelő működési engedélyének
érvényességi időtartamáról szóló rendelkezést, és a kormányrendeleti szintű
szabályozáshoz képest törvényi szinten is kimondja, hogy a Hivatal termelő működési
engedélyének időtartamát határozott időtartamra állapítja meg a kérelem alapján, és a
megállapított időtartam meghosszabbítható .
A módosító javaslat az átvételi kötelezettség alá eső, időjárástól függő módon megújuló
energiával előállított villamos energia tekintetében rögzíti, hogy a hatósági
árszabályozásnak e tárgykörre is ki kell terjednie . A módosító javaslat nyolcadik pontja
minden megújuló energiából előállított és átvételi kötelezettség alá eső villamos
energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia vonatkozásában megállapítja az
induló éves átlagárakat, annak érdekében, hogy az egyes energiaforrásokból előállított
villamos energiához igazodó módon kerüljenek kialakításra az átvételi árak .
A módosító javaslat kilencedik pontjában meghatározott módosítás az átmeneti
rendelkezések körében rögzíti, hogy az átvételi kötelezettség alá eső, megújuló
energiából előállított villamos energia elterjedésének elősegítését egyfelől a
rendszerirányítás díjába épített elemmel kell elősegíteni, másfelől pedig az e körbe
tartozó villamos energia átvételére vonatkozó szabályozást nem érinti az átmeneti
időszakra meghatározott, az egyéb átvételi kötelezettség alá eső villamos energiára
vonatkozó átvételi szabályozás . A rendszerirányítás díjába épített elemmel történő
támogatás, valamint a kötelező átvétel és a hatósági ár előírása ugyanakkor az Európai
Bíróság Case C-379/98 számú esetben hozott ítélete alapján nem minősül a Római
Szerződés 87 . cikke szerinti állami támogatásnak, mivel az átvételre kötelezett részére
fizetendő kompenzáció fedezete a valamennyi piaci szereplő által fizetendő
rendszerirányítási díjba került beépítésre .

8



A módosító javaslat tehát a megújuló energiaforrások hazai elterjedésének elősegítésére
irányul összhangban az Európai Unió energiapolitikai célkitűzéseivel . A hatósági áron
történő, meghatározott mennyiség és időtartam szerinti kötelező átvétel előírásával a
rendszerbiztonsági követelmények miatt indokolt a javaslat szerint a Magyar Energia
Hivatal engedélyező és felügyelő szerepének erősítése .

Budapest, 2005 .május .9 .
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