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2020. évi ..... törvény 

a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosításáról

1. §

(1)  A villamos  energiáról  szóló  2007.  évi  LXXXVI.  törvény  (a  továbbiakban:  Vet.)  3.  §-a  a
következő 3. és 3a. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában:)

„3.  Aggregálás:  az  elosztó,  átviteli  hálózatra  vagy  magánvezetékre  csatlakozó  erőművek,
felhasználói  berendezések,  villamosenergia-tárolók  kombinálása  valamely  villamosenergia-
piacon értékesítés, vásárlás vagy aukció céljából;
3a. Aggregátor: aggregálást végző piaci szereplő;”

(2) A Vet. 3. §-a a következő 7a. és 7b. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában:)

„7a.  Adatgazdálkodás:  a  villamosenergia-ellátási  szabályzatokban  meghatározott,  a
fogyasztásmérési és fogyasztási adatok, valamint a kereskedőváltáshoz, az aggregátorváltáshoz, a
keresletoldali  szabályozáshoz és  az egyéb szolgáltatásokhoz szükséges adatok cseréjére  és  az
adatokhoz  történő  hozzáférésre  vonatkozó  szabályok  összessége,  amely  mentén  az  adatok
beszerzése, összegyűjtése, validálása, tárolása, védelme, feldolgozása történik, és amely biztosítja
az adatokhoz való megkülönböztetés-mentes, egyidejű és könnyű hozzáférést, a kiberbiztonság és
adatvédelem legmagasabb fokát, valamint az adatkezelők pártatlanságát;
7b.  Hálózatüzemeltetési  adat:  minden  olyan,  a  hálózati  engedélyesnél  az  okosmérőből  és  a
távlehívható  fogyasztásmérő-berendezésből  származó  adat,  amely  a  közcélú  hálózat
irányításához,  üzemviteléhez  és  fejlesztéséhez  szükséges  és  nem  minősül  felhasználói
elszámolási célú mérési adatnak;”

(3) A Vet. 3. §-a a következő 17a. és 17b. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában:)

„17a.  Aktív  felhasználó:  olyan  felhasználó,  aki  saját  maga  által  termelt  vagy tárolt  villamos
energiát  a  saját  csatlakozási  pontján felhasználja  vagy tárolja,  a  közcélú hálózatba betáplálja,
vagy fogyasztásának vagy betáplálásának rugalmasságát felajánlja, úgy, hogy az nem minősül
önálló foglalkozása vagy elsődleges gazdasági tevékenysége céljából kifejtett tevékenységnek;
17b. Együttesen tevékenykedő aktív felhasználók: olyan felhasználók, akik közös csatlakozási
ponton keresztül csatlakoznak a közcélú hálózatra, és az általuk vagy az együttesen tevékenykedő
csoport  valamely  aktív  felhasználó  tagja  által  termelt  vagy tárolt  villamos  energiát  a  közös
csatlakozási  ponton  a  közcélú  hálózatra  betáplálják,  vagy  fogyasztásuk  vagy  betáplálásuk
rugalmasságát  felajánlják,  úgy,  hogy  az  nem  minősül  önálló  foglalkozásuk  vagy  elsődleges
gazdasági tevékenységük céljából kifejtett tevékenységnek;”

(4) A Vet. 3. § 53. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)

„53.  Rendszerszintű  szolgáltatás:  az  átviteli  rendszerirányító  által  a  villamosenergia-rendszer
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mindenkori  egyensúlyának  és  az  átvitel  megfelelő  minőségének  fenntartása  érdekében  –
különösen a 2019/943/EU rendelet 2. cikk 10. pontja szerinti kiegyenlítő szabályozás és a nem
frekvenciavonatkozású kisegítő szolgáltatások útján – biztosított szolgáltatások összessége;”

(5) A Vet. 3. §-a a következő 53a. és 53b. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában:)

„53a. Elosztói rugalmassági szolgáltatás: az elosztóhálózat zavartalan és biztonságos működtetése
és üzemvitele folyamatos biztosítása és hatékonyabbá tétele, valamint a villamosenergia-ellátás
minőségének fenntartása érdekében az elosztó által piaci alapú eljárások keretében igénybe vett
szolgáltatások  összessége,  ideértve  a  2019/943/EU rendelet  2.  cikk  26.  pontja  szerinti  teher-
újraelosztást  és  a  nem-frekvenciavonatkozású  kisegítő  szolgáltatásokat,  valamint  az  egyéb az
elosztó  hálózati  szűk  keresztmetszet  kezelésére  irányuló  szolgáltatásokat  és  az  elosztói
üzemirányítást támogató szolgáltatásokat;
53b. Nem frekvenciavonatkozású kisegítő szolgáltatás: a hálózati engedélyes által az állandósult
állapotban mért feszültség ellenőrzése, a gyors reagálású árambetáplálás, a helyi hálózatstabilitási
inercia, a rövidzárlati áram, a black start képesség, valamint a szigetszerű működési képesség
céljából használt szolgáltatás;”

(6) A Vet. 3. § 67. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)

„67.  Villamosenergia-ellátási  Szabályzatok:  a  villamosenergia-rendszer  működésére  vonatkozó
szabályokat,  eljárásokat  és  módszereket  tartalmazó  üzemi  szabályzat,  a  kereskedelmi,
elszámolási-mérési  és  adatforgalmi  megállapodások  minimális  tartalmi  elemeit,  egyes
nemzetközi kereskedelmi feltételeket, továbbá a rendszerszintű szolgáltatásokra és a szervezett
villamosenergia-piac  működésére  vonatkozó  főbb  szabályokat  tartalmazó  kereskedelmi
szabályzat, valamint az elosztó hálózat működésére és az elosztói rugalmassági szolgáltatásokra
és azok beszerzésére, igénybevételére és elszámolására vonatkozó elosztói szabályzat, továbbá a
nemzetközi üzemi és kereskedelmi szabályzat;”

(7) A Vet. 3. §-a a következő 69a. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában:)

„69a. Villamosenergia-megosztás: aktív felhasználó vagy energiaközösség által termelt villamos
energia  közvetlenül  más  felhasználó  vagy  energiaközösség  részére  történő  értékesítése  vagy
ellenérték nélküli átadása a közcélú hálózaton vagy magánvezetéken keresztül;”

(8) A Vet. 3. §-a a következő 72. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában:)

„72. Villamosenergia-piac: az energiával, kapacitással, valamint az átviteli vagy elosztó rendszer
üzemeltetéséhez szükséges szolgáltatásokkal bármilyen időszakban történő kereskedésre szolgáló
platform,  a  határidős,  a  másnapi  és  a  napon  belüli  piacokat,  a  tőzsdén  kívüli  piacokat  és  a
szervezett villamosenergia-piacot is ideértve;”

(9) A Vet. 3. §-a a következő 78-80. ponttal egészül ki:
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(E törvény alkalmazásában:)
„78.  Szerződésmegszüntetési  díj:  a  villamosenergia-kereskedő  vagy  az  aggregátor  által  a
villamosenergia-vásárlási vagy aggregálási szerződés felhasználó általi megszüntetése esetén a
felhasználóra kiszabott díj vagy pénzügyi szankció;
79. Kereskedőváltással kapcsolatos díj: a villamosenergia-kereskedő vagy az aggregátor vagy a
hálózati  engedélyes  által  a  kereskedőváltás  vagy  az  aggregátorváltás  esetén  közvetve  vagy
közvetlenül  a  felhasználóra  vagy  aggregálásban  részt  vevőre  kiszabott  díj  vagy  pénzügyi
szankció, ideértve a szerződésmegszüntetési díjat is;
80.  Kereskedőváltás  technikai  folyamata:  az  a  folyamat,  amely  során  a  villamosenergia-
kereskedő  a  hálózati  engedélyes  felé  nyilatkozatot  tesz  a  kereskedőváltás  tényéről  és  azt  a
hálózati  engedélyes  átvezeti  a  rendszerében,  amelynek  kezdő  időpontja  a  kereskedőváltásra
irányuló  felhasználói  kérelem  hálózati  engedélyesnek  történő  kézbesítésének  napja,  záró
időpontja  pedig  az  az  időpont,  amikor  a  hálózati  engedélyes  kereskedőváltás  átvezetésére
vonatkozó nyilatkozatát az érintett villamosenergia-kereskedő számára kézbesítik.”

2. §

A Vet. 4. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A termelő – az (1) bekezdésben meghatározott esetben engedélye alapján –]

„b)  az  átviteli  rendszerirányítótól  rendszerszintű  szolgáltatások  vagy  az  elosztótól  elosztói
rugalmassági szolgáltatás keretében átvett villamos energiát”

(értékesítheti.)

3. §

A Vet. 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az átviteli rendszerirányító a 20. § (2) bekezdés szerinti piaci alapú eljárás eredménytelensége
és az elosztó a 32/A. § (1) bekezdés szerinti piaci alapú eljárás eredménytelensége, vagy a Hivatal
32/B.  §  (2)  szerinti  döntése  esetén  a  legkisebb  költség  elvének  és  a  2019/943/EU  rendelet
rendelkezéseinek  figyelembevételével  bármikor  igényelheti  bármely  üzemeltetésre  alkalmas
villamosenergia-tároló  vagy  termelő  berendezés  –  a  keresletoldali  szabályozásra  alkalmas
felhasználói  berendezést  is  ideértve  –  hálózatra  kapcsolását,  leállítását,  vagy  korlátozását.  Az
igénybevétel  feltétele,  hogy  az  átviteli  rendszerirányító  vagy  az  elosztó  annak  költségeit  a
2019/943/EU rendelet rendelkezéseinek figyelembevételével vállalja. A költségek vállalása esetén
az igény teljesítése nem tagadható meg.”

4. §

A Vet. 13. § (3) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
[A (2)  bekezdés  szerinti  értékesített  villamos  energiába  nem számít  bele  az  a  villamosenergia-
mennyiség, amelyet]

„c) aktív felhasználó vagy energiaközösség megújuló energiaforrásból termelt és megosztott.”
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5. §

A Vet. 16. § n) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az átviteli rendszerirányító feladatai a villamosenergia-ellátás biztonságával, az átviteli és elosztó
hálózatok üzemével kapcsolatban)

„n)  az  átviteli  hálózathoz  történő csatlakozás  és  hozzáférés,  valamint  az  ezekkel  kapcsolatos
információk  biztosítása,  beleértve  az  átviteli  hálózati  csomópontokon  kiadható  kapacitás
mértékének a hat havi rendszerességgel történő meghatározását és hozzáférhetővé tételét is,”

6. §

A Vet. a következő 22. §-sal egészül ki:

„22. §

Az átviteli rendszerirányító
a) aggregálást nem végezhet és
b)  villamosenergia-tároló  tulajdonjogát  nem  szerezheti  meg,  továbbá  nem  létesíthet  és  nem
üzemeltethet villamosenergia-tárolót.”

7. §

(1) A Vet. 24. § (1) bekezdése a következő d) és e) ponttal egészül ki:
(A  hálózati  engedélyesek  a  villamosenergia-rendszer  együttműködése,  az  átviteli  és  elosztó
hálózathoz való hozzáférés biztosítása érdekében kötelesek)

„d)  megszervezni  az  adatgazdálkodást  és  a  villamosenergia-ellátási  szabályzatokban
meghatározott  követelményeknek  –  a  kiberbiztonságot  is  ideértve  –  megfelelő  rendszereket
alkalmazni, valamint
e)  olyan  adat-  és  információ-csere  folyamatokat  működtetni,  amelyek  biztosítják,  hogy  a
rendszerszintű, a rugalmassági és a kereskedelmi szolgáltatások tervezéséhez, beszerzéséhez és
elszámolásához  szükséges  adatok  az  egyenlő  bánásmód  követelményének  megfelelően  a
villamosenergia-ellátási  szabályzatokban  meghatározott  módon  és  gyakorisággal  az  átviteli
rendszerirányító, az érintett elosztó és a szolgáltatást nyújtó piaci szereplő részére rendelkezésre
álljanak.”

(2) A Vet. 24. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Az (1) bekezdés d) és e) pontja szerinti adatgazdálkodást a hálózati engedélyes úgy alakítja ki
és működteti, hogy az a villamosenergia-piac működésének támogatása érdekében biztosítsa, hogy a
felhasználó hozzájáruló nyilatkozatával rendelkező jogosult fél megkülönböztetésmentes módon, a
villamosenergia-ellátási szabályzatokban meghatározott szabályok szerint hozzáférjen a felhasználó
közel  valós  idejű  és  tárolt  adataihoz.  Ez  a  kötelezettség  a  hálózati  engedélyes  által  kezelt
hálózatüzemeltetési  adatra nem terjed ki.  Az adatokhoz való hozzáférésre vonatkozó eljárásokat
nyilvánosan, bárki számára könnyen hozzáférhetővé kell tenni.”
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8. §

A Vet. a következő 24/A. §-sal egészül ki:

„24/A. §

(1) Az átviteli rendszerirányító és az érintett elosztó adat- és információcsere folyamatot alakít ki és
működtet, amely révén kölcsönösen és késedelem nélkül tájékoztatják egymást az érintett elosztói
hálózatra  csatlakozó,  elosztói  rugalmassági  szolgáltatás  és  rendszerszintű  szolgáltatás  keretében
történő  igénybevételre  egyaránt  alkalmas  villamosenergia-tároló  és  termelő  berendezés  –  a
keresletoldali szabályozásra alkalmas felhasználói berendezést is ideértve – elosztói rugalmassági
szolgáltatás vagy rendszerszintű szolgáltatás céljára történő lekötése, igénybevétele, üzemeltetésre
alkalmas állapota és az 5. § (3) bekezdése szerinti  intézkedés alá vonása tárgyában. Az átviteli
rendszerirányító  és  az érintett  elosztó az elosztói  rugalmassági  szolgáltatási  és  a  rendszerszintű
szolgáltatási  célú  lekötés,  igénybevétel  és  elszámolás  megfelelő  összehangolása  és  végrehajtása
céljából  együttműködik  a  villamosenergia-ellátási  szabályzatokban  rögzített  szabályok  és
folyamatleírás alapján.

(2)  Az  átviteli  rendszerirányító  és  az  elosztó  a  helyi,  az  elosztó  hálózaton  felmerülő  igények
elsőbbségi, a rendszerszintű szolgáltatások ellehetetlenülésével nem járó kielégítésére törekszik, ha
ugyanazon időszakra vonatkozóan ugyanazon villamosenergia-tároló vagy termelő berendezés – ide
értve  a  keresletoldali  szabályozásra  alkalmas  felhasználói  berendezést  is  –  valamely
teljesítőképességét az átviteli rendszerirányító a rendszerszintű szolgáltatások biztosításához és az
elosztó  az  elosztói  rugalmassági  szolgáltatások  biztosításához  egyaránt  igénybe  kívánja  venni,
azzal, hogy az elsőbbségre vonatkozó részletes szabályokat a kereskedelmi szabályzat és az elosztói
szabályzat tartalmazza.”

9. §

(1) A Vet. 25. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3)  Az  átviteli  és  az  elosztó  hálózat  fejlesztésének  tervezésekor  különösen  az  alábbiakat  kell
figyelembe venni:

a) a keresletoldali szabályozást,
b)  a  megújuló energiaforrásokból  és  a  hulladékból  nyert  energiával  termelt  villamos energia,
valamint  a  kapcsoltan  termelt  villamos  energia  termelése  elősegítésének  energiapolitikai
követelményeit,
c) az energiahatékonyságot,
d) a villamosenergia-tároló és az elosztóhálózat bővítését szolgáló más alternatívák alkalmazását,
valamint
e) a kiemelt európai szervezettel való kutatás fejlesztési célú együttműködés biztosításra az állam
érdekében létesített kutatási szervezet mint felhasználó érdekeit.

(4)  Az  átviteli  rendszerirányító  által  készített,  (1)  és  (2)  bekezdésben  meghatározott

5



hálózatfejlesztési tervet a Hivatal a Vhr.-ben meghatározott szempontrendszer alapján hagyja jóvá
és határozatában kötelezi az átviteli rendszerirányítót a jóváhagyott hálózatfejlesztési terv honlapján
történő közzétételére. Amennyiben az átviteli rendszerirányító a fejlesztési tervben eltér az elosztó
által benyújtott fejlesztési tervtől vagy ajánlattól, – az elosztóval történt egyeztetést követően – az
eltérést írásban indokolja és az elosztó által készített fejlesztési tervet vagy ajánlatot mellékletként a
Hivatalnak  benyújtja.  A  Hivatal  az  általa  közzétett  eljárásrendnek  megfelelően  nyilvános
egyeztetést tart a rendszerhasználókkal a hálózatfejlesztési tervről, és honlapján közzéteszi az annak
eredményét tartalmazó emlékeztetőt.”

(2) A Vet. 25. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:

„(5a) A jóváhagyási eljárás során a Hivatal megvizsgálja a hálózatfejlesztési terv összhangját az
(EU) 2018/1999 rendelet 3. cikk (1) bekezdésében meghatározott nemzeti energia- és klímatervvel.
Ha a hálózatfejlesztési  terv nem áll  összhangban a nemzeti-  energia  és  klímatervvel,  a  Hivatal
kötelezheti az átviteli rendszerirányítót a hálózatfejlesztési terv módosítására vagy kiegészítésére.”

10. §

A Vet. a következő 27/B. §-sal egészül ki:

„27/B. §

A  rendszerhasználó  hozzájáruló  nyilatkozatával  rendelkező  villamosenergia-kereskedő  és
aggregátor kérésére a hálózati engedélyes a rendszerhasználó által meghatározott adatait átadja.”

11. §

A Vet. 29. § (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(Az elosztás keretében az elosztó feladata)

„e)  az  elosztói  rugalmassági  szolgáltatási  igények  tervezése,  meghatározása,  beszerzése  és
igénybevételének elszámolása az elosztói szabályzat rendelkezései szerint.”

12. §

A Vet. a következő 32/A. és 32/B. §-sal egészül ki:

„32/A. §

(1)  Az  elosztó  az  elosztóhálózat  zavartalan  és  biztonságos  működtetése  érdekében  az  elosztói
rugalmassági szolgáltatásokat és azok biztosításához szükséges energiát és kapacitásokat átlátható
módon,  befolyásmentesen  és  az  egyenlő  bánásmód  követelményének  megfelelően,  piaci  alapú
eljárásokkal összhangban az elosztói szabályzatban meghatározott módon szerzi be, veszi igénybe
és számolja el.

(2)  Az  elosztóhálózat  integrált  részét  képező  olyan  hálózati  elemek  vonatkozásában,  amelyek
használatának kizárólagos célja a hálózat biztonságos és megbízható működésének biztosítása, a
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nem frekvencia vonatkozású kisegítő szolgáltatások az (1) bekezdés szerinti eljárástól eltérően is
beszerezhetők.

(3)  Az elosztó  (1)  bekezdés  szerinti  tevékenysége és  annak keretében az  elosztói  rugalmassági
szolgáltatás nyújtása nem minősül villamosenergia-kereskedelemnek.

(4) Az elosztó az (1) bekezdésben meghatározott beszerzéseit az elosztó-hálózatfejlesztési tervével
és a legkisebb költség elvével összhangban határozza meg.

(5)  Az  elosztó  az  elosztói  rugalmassági  szolgáltatásokat  bármely  a  működési  engedélyében
meghatározott elosztó hálózathoz csatlakozó termelőtől, villamosenergia-tárólótól, a keresletoldali
szabályozásra  alkalmas  felhasználói  berendezéstől  vagy azok  képességeit  elosztói  rugalmassági
szolgáltatásnyújtás céljából aggregáló és elosztói rugalmassági szolgáltatás céljára felajánló piaci
szereplőtől nyilvánosan szerzi be.

(6) Az elosztói szabályzat tartalmazza az (1) bekezdés szerint beszerezhető
a) elosztói rugalmassági szolgáltatások körére vonatkozó szabályokat,
b)  az  elosztói  rugalmassági  szolgáltatáshoz  kapcsolódó  szabványosított  termékek  leírását,
valamint
c)  az  elosztói  rugalmassági  szolgáltatások  nyújtására  való  alkalmasság  elosztó  általi
akkreditálásának folyamatára és elveire vonatkozó szabályokat, amelyek biztosítják az elosztói
rugalmassági szolgáltatás nyújtására alkalmas piaci szereplő – a megújuló forrásokból származó
energiát  kínáló  termelőt,  a  keresletoldali  szabályozásban  részt  vevő  piaci  szereplőt,  a
villamosenergia-tároló üzemeltetőt és az aggregálást végző villamosenergia-ipari vállalkozást is
ideértve – minél szélesebb körű, hatékony és megkülönböztetésmentes részvételét.

(7) Az elosztó az (1) bekezdés szerinti beszerzésre vonatkozó ajánlati felhívást honlapján közzéteszi
és  az  elosztó  által  előzetesen  az  adott  típusú  elosztói  rugalmassági  szolgáltatás  nyújtására
alkalmasként  akkreditált  piaci  szereplőknek  elektronikusan  megküldi.  Az  ajánlati  felhívás  az
elosztói  szabályzatban  meghatározott  elosztói  rugalmassági  szolgáltatásra,  termékre  és  időtávra
vonatkozhat. Az ajánlati felhívásban meg kell határozni az ajánlattétel határidejét, valamint azon
követelményeket és műszaki feltételeket, amelyeket az ajánlattevőnek teljesítenie kell. A beérkezett
ajánlatot az elosztó az elosztói szabályzatban és az ajánlati felhívásban közzétett szempontok szerint
bírálja el.  A nyertes ajánlattevővel az elosztó az üzletszabályzat  szerinti  szerződésminta alapján
szerződést köt.

(8) Az elosztó egyedül, vagy több elosztói hálózati engedélyessel közösen eljárva a (7) bekezdés
szerinti ajánlatok kiértékeléséhez és a nyertes ajánlattevő kiválasztásához vagy a versenyeztetési
folyamat teljes körű lebonyolításához külső szolgáltató közreműködését igénybe veheti.

(9)  Az  elosztói  rugalmassági  szolgáltatások  (1)  bekezdésben  meghatározott  beszerzésének
költségeit a Hivatal a 141. § (1) bekezdés szerinti hatósági díjak meghatározásakor a 2019/943/EU
rendelet 18. cikkében foglaltaknak megfelelően figyelembe veszi úgy, hogy az elosztó megfelelő
ellentételezésben  részesüljön  az  elosztói  rugalmassági  szolgáltatások  beszerzéséhez  kapcsolódó
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észszerű és indokolt költségei megtérítése tekintetében a szükséges információs és kommunikációs
technológia, valamint infrastruktúra költségeit is ideértve.

32/B. §

(1) Az elosztó minden évben március 31-ig jelentést nyújt be a Hivatal számára, amely tartalmazza
a) az elosztói  rugalmassági  szolgáltatások előző naptári  évben történt beszerzésére vonatkozó
tájékoztatást,
b) az elosztói rugalmassági szolgáltatások piacának fejlettségére vonatkozó elemzést, valamint
c) a jövőre vonatkozó piacfejlesztési lehetőségek bemutatását.

(2) Ha a Hivatal az (1) bekezdés szerinti jelentés alapján az (EU) 2019/944 irányelv 31. cikk (7)
bekezdése  és  32.  cikk  (1)  bekezdése  szerint  megállapítja,  hogy  az  elosztói  rugalmassági
szolgáltatások piaci alapú eljárás keretében történő beszerzése gazdaságilag nem hatékony, vagy az
említett beszerzés súlyos piaci torzulásokhoz vagy a szűk keresztmetszet súlyosbodásához vezetne,
az  adott  elosztói  engedélyest  mentesíti  az  elosztói  rugalmassági  szolgáltatások 32/A.  §  szerinti
eljárás alapján történő beszerzése alól.

(3)  A Hivatal  (2)  bekezdés  szerinti  döntése  esetén  alkalmazandó  részletszabályokat  az  elosztói
szabályzat tartalmazza.”

13. §

A Vet. 33/C. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az elosztó az elosztóhálózat biztonságos és megbízható működése – a szűk keresztmetszet
kezelését ide nem értve – céljából a legkisebb költség elve szerint az elosztó hálózat részét képező
villamosenergia-tárolót létesíthet és működtethet.”

14. §

A Vet. III. Fejezet „Villamosenergia-elosztás” alcíme a következő 33/D. §-sal egészül ki:

„33/D. §

Az elosztó aggregálást nem végezhet.”

15. §

(1) A Vet. 35. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a)  A  (3)  bekezdés  szerinti  termelők  közül  a  hálózati  engedélyesek  a  hálózatokhoz  való
hozzáférés  biztosítása  során  előnyben  részesítik  azokat  a  termelőket,  amelyek  a  hálózati
hozzáféréssel érintett erőművi beruházáshoz és annak működéséhez az európai uniós versenyjogi
értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről
szóló  kormányrendelet  szerinti  állami  támogatást  nem vesznek igénybe.  Ezen bekezdés  szerinti
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előny  alapján  biztosított  hálózati  hozzáférés  semmilyen  formában  nem  engedhető  át  és  nem
ruházható át állami támogatás igénybevételével megvalósuló beruházáshoz.”

(2) A Vet. 35. §-a a következő (7) és (8) bekezdéssel egészül ki:

„(7) A hálózati engedélyesek a megújuló energiaforrásból villamos energiát termelő hálózatokhoz
való hozzáférésének elősegítése érdekében az egyenlő bánásmódot  és a hozzáférés feltételeinek
átláthatóságát, a megújuló termelői beruházások tervezhetőségét és versenysemlegességét biztosítva
hat  havi  rendszerességgel  a  meghatározott  csatlakozási  pontokhoz  rendelt,  az  aktuális  szabad
kapacitásokról,  és  a  csatlakozás  műszaki  és  várható  gazdasági  feltételeiről  szóló  részletes
tájékoztatót tesznek közzé. A termelő a szabad hálózati kapacitások kiosztására irányuló eljárásban
kizárólag pénzügyi  biztosíték nyújtása mellett  vehet részt.  A hálózati  engedélyesek tájékoztatási
kötelezettségére, valamint a termelői csatlakozási igényeket kiszolgáló szabad hálózati kapacitások
kiosztására vonatkozó részletes szabályokat – a pénzügyi biztosíték nyújtásának és felhasználásának
feltételeit is ideértve – az üzemi szabályzat és az elosztói szabályzat határozza meg. A hálózati
engedélyesek az eltérő műszaki  megvalósítási  lehetőségek és  szükségletek miatt  egyedi  eljárást
alkalmazhatnak az üzemi szabályzatban és az elosztói szabályzatban meghatározottak szerint, abban
az  esetben,  ha  egy  termelő  csatlakozási  kapacitásigénye  önmagában  meghaladja  a  közzétett
tájékoztató  szerinti  aktuális  szabad  kapacitást.  A termelő  egyedi  eljárásban  kizárólag  pénzügyi
biztosíték nyújtása mellett vehet részt.

(8)  A  hálózati  engedélyesek  a  jogszabályban,  valamint  az  üzemi  szabályzatban  és  elosztói
szabályzatban  meghatározottak  szerint  korlátozhatják  a  garantált  csatlakozási  kapacitást  vagy
korlátozott  üzemeléssel  biztosíthatják  a  csatlakozást  annak  érdekében,  hogy  az  új  erőmű  –  a
felhasználói  berendezést  is  ideértve  –  vagy  villamosenergia-tároló  tekintetében  biztosítsák  a
gazdasági  hatékonyságot.  Garantált  csatlakozási  kapacitás  vagy üzemelés  –  a  36.  §  (1)  és  (2)
bekezdésében  meghatározott  kivétellel  –  nem  korlátozható,  ha  az  erőmű  –  a  felhasználói
berendezést is ideértve – vagy a villamosenergia-tároló beruházója viseli a korlátlan csatlakozáshoz
szükséges valamennyi műszaki feltétel költségét.”

16. §

A Vet. 40. § (4a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4a) A felhasználó kérésére a (3) bekezdésben meghatározott mérőberendezések leolvasását profil
alapú elszámolás esetén a hálózati engedélyes negyedévente biztosítja.”

17. §

A Vet. 47/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„47/B. §

(1)  Ha  a  felhasználó  villamosenergia-kereskedőt  kíván  váltani,  annak  lebonyolítását  az  érintett
villamosenergia-kereskedő és hálózati engedélyes térítésmentesen végzi, és azzal összefüggésben az

9



érintett  villamosenergia-kereskedő  és  hálózati  engedélyes  a  felhasználónak  kereskedőváltással
kapcsolatos  díjat  –  a  (2)  bekezdésben  meghatározott  kivétellel  –  nem  számíthat  fel.  A
kereskedőváltás  lebonyolítása  céljából  a  felhasználó  megbízása  alapján  az  a  villamosenergia-
kereskedő is eljárhat, akivel a felhasználó villamosenergia-vásárlási szerződést köt.

(2)  Lakossági  fogyasztónak  és  a  kis-  és  középvállalkozásokról,  fejlődésük  támogatásáról  szóló
törvény szerinti kisvállalkozásnak nem minősülő felhasználóval szemben szerződésmegszüntetési
díj kizárólag határozott idejű és rögzített áras szerződés lejárat előtti, a felhasználó általi felmondása
esetén  számítható  fel,  ha  a  szerződés  rendelkezik  a  szerződésmegszüntetési  díjról,  valamint
számításának  módjáról  és  arról  a  szerződéskötést  megelőzően  a  felhasználó  egyértelmű
tájékoztatást kapott.

(3) A (2) szerinti  szerződésmegszüntetési  díjnak arányban kell  lennie a felmondás által  okozott
közvetlen  gazdasági  veszteséggel  és  mértéke  legfeljebb  a  villamosenergia-kereskedő  számára  a
szerződés  felhasználó  általi  felmondása  által  okozott  közvetlen  gazdasági  veszteség  mértékéig
terjedhet.  A szerződésmegszüntetési  díj  mértékének  meghatározásakor  a  felhasználó  számára  a
szerződés alapján már biztosított kapcsolt beruházások vagy szolgáltatások költségei a közvetlen
gazdasági veszteség körében figyelembe vehetők. A közvetlen gazdasági veszteséghez kapcsolódó
költségek tekintetében a bizonyítási teher a villamosenergia-kereskedőt terheli.

(4)  A  villamosenergia-kereskedő  üzletszabályzatában  rögzíti  a  szerződésmegszüntetési  díj
alkalmazásának  lehetőségét  és  számításának  módját.  A villamosenergia-kereskedő  a  szerződés
megkötését megelőzően igazolható módon tájékoztatja a felhasználót a szerződésmegszüntetési díj
alkalmazásának eseteiről és számításának módjáról.

(5) A felhasználó villamosenergia-vásárlási szerződését az abban meghatározott feltételek szerint,
egyetemes  szolgáltatásra  jogosult  felhasználó  esetén  a  62.  §  (4)  bekezdésében  foglaltakkal
összhangban  írásban  mondhatja  fel.  A  felhasználó  villamosenergia-vásárlási  szerződésének
kereskedőváltás miatti felmondása a hálózathasználati szerződés hatályát nem érinti.

(6) A villamosenergia-kereskedő köteles a felhasználó és - amennyiben a felhasználó megbízásából
az  új  villamosenergia-kereskedő  jár  el  -  az  új  villamosenergia-kereskedő  részére  a  felmondás
kézhezvételtől számított 5 napon belül írásban értesítést küldeni

a)  a  felmondás  visszaigazolásáról,  az  elszámolási  pont  egyedi  azonosítójának  és  a
villamosenergia-vásárlási szerződés megszűnésének időpontja feltüntetésével, vagy
b) a felmondás benyújtásakor nem teljesített szerződéses feltételekről.

(7) A felhasználó, amennyiben önállóan jár el, köteles a (6) bekezdés a) pontja szerinti értesítést a
korábbi  kereskedő  által  kibocsátott  utolsó  számla  másolatával  együtt  az  új  villamosenergia-
kereskedőnek a kézhezvételt követően 3 munkanapon belül eljuttatni, hogy az új villamosenergia-
kereskedő a (9) bekezdésben meghatározott kötelezettségeinek eleget tudjon tenni.

(8) A (6) bekezdés b) pontja szerinti esetben a villamosenergia-kereskedő a feltételek teljesítése
érdekében  határidőt  biztosít.  A  felhasználó  felmondása  a  megjelölt  szerződési  feltételek
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teljesítésének időpontjában minősül közöltnek.

(9)  A  korábbi  villamosenergia-kereskedő  a  (6)  bekezdés  a)  pontja  szerinti  visszaigazolással
egyidejűleg  köteles  a  hálózati  engedélyesnél  bejelenteni  a  Vhr.-ben  meghatározottak  szerint  a
kereskedőváltás tényét, és a villamosenergia-vásárlási szerződés megszűnésének időpontját. Az új
villamosenergia-kereskedő a (6) bekezdés a) pontja szerinti visszaigazolás kézhezvételét követően
haladéktalanul,  de  a  villamosenergia-vásárlási  szerződés  megszűnésének  időpontját  legalább  21
nappal megelőzően a hálózati engedélyes részére bejelenti az új villamosenergia-vásárlási szerződés
hatálybalépésének időpontját.

(10)  Az  érintett  villamosenergia-kereskedők  a  Vhr.-ben  meghatározottak  szerint  egyeztetnek  a
hálózati engedélyessel a felhasználó által kezdeményezett kereskedőváltás feltételeiről úgy, hogy a
kereskedőváltás az igénybejelentéstől számított legkésőbb 21 napon belül megtörténjen.

(11) A (10) bekezdésben meghatározott egyeztetéseket az engedélyesek úgy folytatják le, hogy a
kereskedőváltás  technikai  folyamata  az  igénybejelentéstől  számított  legfeljebb  24  órán  belül
megtörténjen és bármely munkanapon végrehajtható legyen.”

18. §

A Vet. 55. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A szervezett villamosenergia-piaci engedélyes aggregálást nem végezhet.”

19. §

A Vet. 56. § (2) bekezdés c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek, és az 56. § (2)
bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(A felhasználó a külön jogszabályban meghatározott feltételek szerint, villamosenergia-értékesítési
szerződés alapján)

„c) az aggregátortól,
d) a szervezett villamosenergia-piacon,
e) villamos energia határon keresztül történő beszállítása útján”

(vásárolhat villamos energiát.)

20. §

(1) A Vet. 56/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2)  A felhasználót  megilleti  az  a  jog,  hogy  fogyasztási  adataira  vonatkozóan  térítésmentesen
tájékoztatást  kapjon  az  őt  ellátó  egyetemes  szolgáltatótól,  villamosenergia-kereskedőtől.  A
felhasználó  kérése  esetén  biztosítani  kell  minden  számlázási  időszakban  legalább  egyszer
díjmentesen a felhasználót érintő keresletoldali szabályozásból származó, vagy a kínált és eladott
villamos energiával kapcsolatos valamennyi releváns adatot.”

(2) A Vet. 56/A. §-a a következő (6) és (7) bekezdéssel egészül ki:
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„(6) A felhasználók tájékoztatását szolgáló, a Hivatal  által működtetett független, egyértelmű és
objektív összehasonlító eszközhöz a felhasználó díjmentesen fér hozzá.

(7)  A villamosenergia-kereskedő a  honlapján  közzéteszi  a  (6)  bekezdés  szerinti,  a  Hivatal  által
működtetett összehasonlító eszköz elérhetőségét.”

21. §

A Vet. 57. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:

„(5a)  Az  energiaközösség  tagjának  az  energiaközösséggel  szemben  felmerült,  e  törvényben,
valamint  a  végrehajtására  kiadott  jogszabályokban  és  szabályzatokban  foglalt  rendelkezések
megsértésével kapcsolatos panaszai ügyében

a) lakossági felhasználó esetén a fogyasztóvédelmi hatóság,
b) a lakossági felhasználónak nem minősülő személy esetén a Hivatal

jár el.”

22. §

A Vet. 58. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A közcélú hálózatra kapcsolni kívánt erőmű hálózati csatlakozási szerződésében a csatlakozás
igénybevételére meghatározott időpont nem lehet későbbi, mint a hálózati csatlakozási szerződés
hatálybalépésétől számított

a) kiserőmű esetén – a háztartási méretű kiserőművet ide nem értve – három év,
b) 50 MW és ezt meghaladó teljesítő képességű erőmű esetén öt év.”

23. §

A Vet. 60. § (2b) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2b) Ha a termelő
a) villamosenergia-termelési tevékenysége megszüntetését követően a betáplálásra rendelkezésre
álló teljesítményét a tevékenység megszüntetésének napjától számított két évig, vagy
b) – az atomenergiáról szóló törvény hatálya alá tartozó engedélyes kivételével – a betáplálásra
rendelkezésre  álló  teljesítményét  a  hálózati  csatlakozási  szerződés  hatálybalépésének  napját
követő

ba) kiserőművek esetén három éven belül,
bb) 50 MW és ezt meghaladó teljesítő képességű erőmű esetén öt éven belül

nem veszi igénybe, és arról ez idő alatt a termelő a hálózati engedélyes irányába nem rendelkezik,
akkor a rendelkezési jog az adott teljesítmény vonatkozásában a hálózati engedélyesre átszáll. A
b) pont szerinti határidőt a hálózati engedélyes a termelő kérelmére legfeljebb egy alkalommal,
legfeljebb hat hónappal meghosszabbítja, ha a termelő a hálózati csatlakozási szerződés szerinti
teljes csatlakozási díjat a határidő meghosszabbítására irányuló kérelem benyújtásáig megfizette.”
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24. §

A Vet. 61. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:

„(2) A villamosenergia-kereskedő köteles igazolható módon a villamosenergia-vásárlási szerződés
megkötése előtt tájékoztatni a felhasználót a villamosenergia-vásárlási szerződés lényeges tartalmi
elemeiről,  és  a  felhasználó  rendelkezésére  bocsátani  a  szerződéses  feltételek  összefoglalóját.  A
tájékoztatásnak egyértelműnek, közérthetőnek és világosnak kell lennie.”

25. §

(1) A Vet. 62. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználónak a villamosenergia-kereskedővel kötendő
villamosenergia-vásárlási szerződése tartalmazza legalább

a)  a  szerződő  felek  megnevezését,  természetes  személy  esetén  a  nevének,  lakcímének,  jogi
személy  vagy  a  Ptk.  általános  szabályai  szerint  létrehozott  jogalany  esetén  a  székhelyének,
cégjegyzékszámának vagy azzal egyenértékű azonosítójának és adószámának feltüntetésével,
b) a szolgáltatás igénybevételének kezdő időpontját,
c)  a  nyújtott  szolgáltatások  megnevezését,  azoknak  a  jogszabályban  foglalt  rendelkezésekkel
összhangban felajánlott minőségi színvonalát, valamint az ettől eltérő színvonalú szolgáltatás –
beleértve  a  pontatlan  és  késedelmes  számlázás  –  jogkövetkezményét,  ideértve  az  arra  való
hivatkozást is,  hogy az eltérő színvonalú szolgáltatás miatt  fizetendő kötbér  megfizetése nem
mentesít az okozott kár megtérítése alól,
d) a szolgáltatásnak a szerződés megkötésekor érvényes árát,
e) a villamosenergia-kereskedő ügyfélszolgálatának elérhetőségét,
f)  a  szerződés  időtartamát,  a  szerződés  feltételeit,  valamint  az  igénybe  vett  szolgáltatásokat,
illetőleg  a  szerződés  meghosszabbításának,  megszüntetésének,  felmondásának  feltételeit,
beleértve  az  azokhoz  kapcsolódó  szolgáltatásokat  és  termékeket  is,  valamint  azt,  hogy  a
felhasználó mely esetekben jogosult a szerződés ingyenes felmondására,
g) a  szerződésszegés  eseteit  és jogkövetkezményeit,  különös tekintettel  a  szolgáltatásból  való
kikapcsolás részletes feltételeire,
h)  a  felhasználói,  illetve  lakossági  fogyasztói  panasz  benyújtásának  és  ügyintézésének
lehetőségéről és módjáról való tájékoztatást, valamint a fogyasztóvédelemről szóló törvényben
meghatározott  fogyasztói  jogvita  egyezségen  alapuló  rendezésének  megkísérlésére,  továbbá
ennek  eredménytelensége  esetén  az  ügy  eldöntésére  irányuló  eljárások  kezdeményezésének
módját és feltételeit,
i) a külön díj ellenében végezhető szolgáltatások megnevezését és feltételeit, ha az egyetemes
szolgáltató, illetve a kereskedő ilyet biztosít,
j) annak a hálózati engedélyesnek a megnevezését, székhelyét, amely hálózatához a felhasználó
közvetve vagy közvetlenül csatlakozik,
k) a felhasználási hely, valamint elszámolási pont megjelölését,
l) az igénybe venni kívánt, szerződött villamos energia mennyiségét vagy a szolgáltatás teljes
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ellátást biztosító jellegét,
m) az elszámolási és számlázási időszakokat, továbbá a számlázás és a számla kiegyenlítésének
módját és feltételeit, és
n)  az  aktuális  tarifákra,  a  külön  díj  ellenében  végezhető  szolgáltatásokra,  valamint  az
összekapcsolt  termékekre  és  szolgáltatásokra  és  azok  díjaira  vonatkozó  információk
elérhetőségét.”

(2) A Vet. 62. § (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1a) Az egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználó esetén a villamosenergia-kereskedővel
kötendő villamosenergia-vásárlási szerződése legalább az (1) bekezdés a)-d), f)-n) pontja szerinti –
lényeges tartalmi elemeknek minősülő – feltételeket tartalmazza.”

(3) A Vet. 62. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2)  A  villamosenergia-vásárlási  szerződés  üzletszabályzatban  meghatározott,  az  egyetemes
szolgáltató és a villamosenergia-kereskedő által egyoldalúan változtatható feltételeinek – ideértve
különösen az ár – módosítása esetén az egyetemes szolgáltató a módosítás hatálybalépése előtt 30
nappal, és a villamosenergia-kereskedő a módosítás hatálybalépése előtt 14 nappal köteles

a)  a  módosítást  –  amennyiben  rendelkezik  ügyfélszolgálati  irodával  –  az  ügyfélszolgálati
irodákban és a honlapján közzétenni, és
b)  az  érintett  felhasználókat  a  tervezett  módosítás  tartalmáról,  valamint  a  szerződés
felmondásának lehetőségéről írásban értesíteni.”

26. §

(1) A Vet. IX. Fejezet a következő alcímmel egészül ki:
„Az energiaközösség

66/B. §

(1) Az energiaközösség szövetkezet formában működő jogalany, amelynek elsődleges célja, hogy a
tagjai  számára,  vagy  az  energiaközösség  létesítő  okiratában  megjelölt  működési  területen
környezeti,  gazdasági  és  szociális  közösségi  előnyöket  biztosít  azáltal,  hogy  villamosenergia
termelés,  tárolás,  fogyasztás,  elosztói  rugalmassági  szolgáltatás  nyújtása,  villamosenergia-
megosztás, aggregálás, a közúti közlekedésről szóló törvény szerinti elektromobilitás szolgáltatás
nyújtása  és  elektromos  töltőberendezés  üzemeltetése  tevékenységek  közül  legalább  az  egyiket
végzi.

(2)  Az  energiaközösség  nem  végezhet  a  74.  §  (1)  bekezdés  c),  d),  f)  és  g)  pontja  szerinti
tevékenységeket. Az energiaközösség a megfelelő engedély birtokában a 74. § (1) bekezdés a), b),
e) és h-l) pontja szerinti tevékenységeket végezheti.

(3) Az energiaközösség e törvény által szabályozott tevékenységét érintően nem vehet részt határon
átnyúló együttműködésben.
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(4) Energiaközösségben történő részvétel nem érintheti hátrányosan a felhasználó jelen törvényben
szabályozott megszerzett jogait és kötelezettségeit.

(5) Az a természetes vagy jogi személy, aki foglalkozását vagy elsődleges gazdasági tevékenységét
a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a
3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-
rendeletek módosításáról szóló, 2006. december 20-i 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet (a továbbiakban: 1893/2006/EK rendelet) I. melléklete szerinti villamosenergia, gázellátás
területén  fejti  ki,  vagy olyan  jogi  személyben  rendelkezik  egyedüli  vagy többségi  tulajdonnal,
amely főtevékenységét az 1893/2006/EK rendelet I. melléklete szerinti villamosenergia, gázellátás
területén  fejti  ki,  nem  lehet  az  energiaközösség  ügyvezetését  egyedül  vagy  –  amennyiben  az
energiaközösség ügyvezetését több személyből álló testület látja el – többségben ellátó tagja.

(6)  Az  energiaközösség  döntéshozó  szervében  nem vehet  részt  az  irányítási  jog  gyakorlásához
szükséges mértékben az (5) bekezdésben meghatározott természetes vagy jogi személy.

66/C. §

(1) A Hivatal az energiaközösségekről nyilvántartást vezet, amely – jogi személyek azonosító adatai
kivételével – közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül. Az adott jogi személy a nyilvántartásba
történő bejegyzés napjától minősül energiaközösségnek.

(2) A nyilvántartás tartalmazza az energiaközösség
a)  által  végzett  vagy  végezni  kívánt  e  törvény  hatálya  alá  tartozó  tevékenység  pontos
megnevezését,  engedélyköteles  tevékenység  esetében  az  engedélyre  vonatkozó  adatokat,  a
nyilvántartásba  vételi  kötelezettség  hatálya  alá  tartozó  tevékenység  esetén  a  nyilvántartásba
vételről szóló határozat számát,
b) statisztikai azonosítóját, ha a hivatalos statisztikáról szóló törvény hatálya alá tartozik,
c)  cégjegyzékszámát,  ha a  cégnyilvánosságról,  a  bírósági  cégeljárásról  és  a  végelszámolásról
szóló törvény hatálya alá tartozik,
d) egyéb nyilvántartási számát a b) és c) pontokban felsorolt adatok hiányában,
e) székhelyét,
f) vezető tisztségviselőjének

fa) természetes személyazonosító adatait,
fb) állampolgárságát és
fc) lakóhelyét,

g)  által  üzemeltetett  erőmű  telephelyére,  beépített  teljesítményére,  az  erőműben  felhasznált
energiaforrásokra  vonatkozó  műszaki  adatokat,  ha  villamosenergia-termelési  tevékenységet
folytat, valamint
h)  tulajdonában  álló  vagy  általa  üzemeltetett  villamosenergia-tároló  telephelyére,  beépített
teljesítményére vonatkozó műszaki adatokat, ha villamosenergia-tárolási tevékenységet folytat.

(3)  A nyilvántartásba  bejegyzett  energiaközösség  azonosításához  a  Hivatal  jogosult  kezelni  az
energiaközösséghez kapcsolódó (2) bekezdésben meghatározott adatokat.
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(4) A Hivatal a nyilvántartás számítógépes adatbázisából papír alapú vagy elektronikus másolattal
szolgáltat adatot. A Hivatal a (2) bekezdésben meghatározott adatokat a nyilvántartásból való törlés
évét követő ötödik év végéig jogosult kezelni.”

(2) A Vet. X. Fejezetét megelőzően a következő alcímmel egészül ki:
„Az aggregálási szerződés és aggregátorváltás

66/D. §

(1)  A  felhasználó  a  vele  szerződött  villamosenergia-kereskedő  vagy  a  mérlegkör-felelőse
jóváhagyása  nélkül  köthet  aggregálási  szerződést.  Az  aggregátor  az  aggregálási  szerződés
megkötéséről  haladéktalanul  értesíti  a  felhasználóval  szerződött  villamosenergia-kereskedőt,  a
felhasználó mérlegkör-felelősét és a hálózati engedélyest.

(2)  Az  aggregátor  a  villamosenergia-ellátási  szabályzatokban  meghatározott  feltételek  alapján
egyidejűleg különböző mérlegkörhöz tartozó piaci szereplőket is aggregálhat.

(3)  A felhasználó  és  az  aggregátor  közötti  aggregálási  szerződésre  tekintettel  a  felhasználóval
szerződött  villamosenergia-kereskedő  a  felhasználóval  szemben  nem  alkalmazhat  semmilyen
hátrányos intézkedést.

(4)  Az aggregátor  az aggregálási  szerződés  megkötését  megelőzően teljes  körűen tájékoztatja  a
felhasználót,  a termelőt és a villamosenergia-tároló tulajdonosát vagy üzemeltetőjét  a felajánlott
szolgáltatás szerződéses feltételeiről.

(5) Az aggregátor pénzügyi felelősséget vállal az idegen mérlegkörben általa okozott, az utasított
eltérés mennyiségével csökkentett vagy növelt kiegyenlítetlenségért.

(6)  Az  (5)  bekezdés  szerinti  pénzügyi  felelősségvállalásra  és  mértékére  vonatkozó  elszámolási
módszertant a villamosenergia-ellátási szabályzatok tartalmazzák.

66/E. §

(1)  A Hivatal  az aggregátorokról  nyilvántartást  vezet,  amely – jogi  személyek azonosító  adatai
kivételével – közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül. A jogi személy a Hivatal nyilvántartásba
történő bejegyzése napjától minősül aggregátornak.

(2) A nyilvántartás tartalmazza az aggregátor
a) által végzett vagy végezni kívánt, az aggregálás fogalomkörébe tartozó tevékenység pontos
megnevezését,
b) statisztikai azonosítóját, ha a hivatalos statisztikáról szóló törvény hatálya alá tartozik,
c)  cégjegyzékszámát,  ha a  cégnyilvánosságról,  a  bírósági  cégeljárásról  és  a  végelszámolásról
szóló törvény hatálya alá tartozik,
d) egyéb nyilvántartási számát a b) és c) pontokban felsorolt adatok hiányában,
e) székhelyét, valamint
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f) vezető tisztségviselőjének
fa) természetes személyazonosító adatait,
fb) állampolgárságát és
fc) lakóhelyét.

(3)  A  nyilvántartásba  bejegyzett  aggregátor  azonosításához  a  Hivatal  jogosult  kezelni  az
aggregátorhoz kapcsolódó (2) bekezdésben meghatározott adatokat.

(4) A Hivatal a nyilvántartás számítógépes adatbázisából papír alapú vagy elektronikus másolattal
szolgáltat adatot. A Hivatal a (2) bekezdésben meghatározott adatokat a nyilvántartásból való törlés
évét követő ötödik év végéig jogosult kezelni.

66/F. §

(1)  Ha  a  felhasználó  aggregátort  kíván  váltani,  annak  lebonyolítását  az  érintett  aggregátorok
térítésmentesen  végzik,  és  azzal  összefüggésben  a  felhasználónak  díj  –  a  (2)  bekezdésben
meghatározott  kivétellel  –  nem  számítható  fel.  Az  aggregátorváltás  lebonyolítása  céljából  a
felhasználó  megbízása  alapján  az  az  aggregátor  is  eljárhat,  akivel  a  felhasználó  aggregálási
szerződést köt.

(2)  Lakossági  fogyasztónak  vagy  kisvállalkozásnak  nem  minősülő  felhasználóval  szemben
szerződésmegszüntetési  díj  kizárólag határozott  idejű és  rögzített  áras  szerződés  lejárat  előtti,  a
felhasználó  általi  felmondása  esetén  számítható  fel,  ha  a  szerződés  rendelkezik  a
szerződésmegszüntetési  díjról,  valamint  számításának  módjáról  és  arról  a  szerződéskötést
megelőzően a felhasználó egyértelmű tájékoztatást kapott.

(3) A (2) bekezdés szerinti szerződésmegszüntetési díjnak arányban kell lennie a felmondás által
okozott közvetlen gazdasági veszteséggel és mértéke legfeljebb az aggregátor számára a szerződés
felhasználó általi  felmondása által  okozott  közvetlen gazdasági veszteség mértékéig terjedhet. A
szerződésmegszüntetési  díj  mértékének  meghatározásakor  a  felhasználó  számára  a  szerződés
részeként már biztosított kapcsolt beruházások vagy szolgáltatások költségei a közvetlen gazdasági
veszteség körében figyelembe vehetők. A közvetlen gazdasági veszteséghez kapcsolódó bizonyítási
teher az aggregátort terheli.

(4) Az aggregátor a felhasználó és – amennyiben a felhasználó megbízásából az új aggregátor jár el
– az új aggregátor részére a felmondás kézhezvételtől számított 5 napon belül írásban értesítést küld

a)  a  felmondás  visszaigazolásáról  az  aggregátori  szerződés  megszűnésének  időpontja
feltüntetésével, vagy
b) a felmondás benyújtásakor nem teljesített szerződéses feltételekről.

(5) A felhasználó,  amennyiben önállóan jár  el,  a (4) bekezdés  a) pontja szerinti  értesítést  az új
aggregátornak a kézhezvételt követő 3 munkanapon belül eljuttatja.

(6)  A (4)  bekezdés  b)  pontja  szerinti  esetben  az  aggregátor  a  feltételek  teljesítése  érdekében
határidőt  biztosít.  A  felhasználó  felmondása  a  megjelölt  szerződési  feltételek  teljesítésének
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időpontjában minősül közöltnek.

(7) A korábbi aggregátor a (4) bekezdés a) pontja szerinti visszaigazolással egyidejűleg a hálózati
engedélyesnél  bejelenti  az  aggregátorváltás  tényét,  és  az  aggregálási  szerződés  megszűnésének
időpontját. Az új aggregátor a (4) bekezdés a) pontja szerinti visszaigazolás kézhezvételét követően
haladéktalanul,  de  az  aggregálási  szerződés  megszűnésének  időpontját  legalább  21  nappal
megelőzően a hálózati engedélyes részére bejelenti az új aggregálási szerződés hatálybalépésének
időpontját.

(8) Az érintett aggregátorok az (1)-(7) bekezdésben meghatározott eljárást úgy folytatják le, hogy az
aggregátorváltás  a  felhasználó  igénybejelentésétől  számított  legkésőbb  21  napon  belül
megtörténjen. A (4) bekezdés b) pontja esetében a határidőbe a feltételek teljesítéséhez szükséges
határidő nem számít bele.”

27. §

A Vet. 69. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„69. §

Az  elosztók  az  engedélyesekkel  és  érdekképviseletük  útján  a  felhasználókkal  és  más
rendszerhasználókkal  –  az  energiaközösségeket  és  az  aggregátorokat  is  ideértve  –  egyeztetve
kidolgozzák  az  elosztói  szabályzatot,  amely  meghatározza  az  elosztó  hálózat  működésére,  az
elosztói rugalmassági szolgáltatások körére, valamint azok beszerzésére és igénybevételére, továbbá
a keresletoldali szabályozásra vonatkozó rendelkezéseket.”

28. §

A Vet. 78. §-a a következő j) ponttal egészül ki:
(Új  termelői  kapacitások  engedélyezése  során  átlátható  módon,  az  egyenlő  bánásmód
követelményét betartva, a következő szempontok érvényesítésével kell eljárni:)

„j)  az  új  termelői  kapacitások  létesítése  helyetti  alternatívák,  így  különösen  a  keresletoldali
szabályozással kapcsolatos megoldások és a villamosenergia-tárolás.”

29. §

A Vet. 142. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

„(8)  A  rendszerhasználati  díjak  megállapítása  során  figyelembe  kell  venni  a  rugalmassági
szolgáltatások igénybevételével, valamint a 2019/943/EU rendelet 13. cikk (3) bekezdése alapján
tett intézkedésekkel felmerült észszerű és indokolt költségeket, valamint a 18. cikkben foglaltakat.”

30. §

A Vet. 143. § (4) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
(A Hivatal)
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„c)  a  rendszerhasználati  díjak  kiszámításához  alapul  vett,  üzleti  titoknak  nem  minősülő
költségadatokat, az ármegállapítást követő 5 napon belül”

(a honlapján közzéteszi.)

31. §

A Vet. 155. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„155. §

(1)  A  hálózati  engedélyes  a  közcélú  hálózat  ellátásbiztonságának  és  fejlesztésének,  az
energiahatékonyság növelésének, a mérlegköri elszámolás és a felhasználóval történő elszámolás,
valamint  a  szabálytalan  vagy  szerződés  nélküli  vételezés  megállapítása,  a  mérőberendezések
üzemeltetése,  a  kereskedőváltás,  a  rendszerszintű  szolgáltatások  és  az  elosztói  rugalmassági
szolgáltatások nyújtása céljából kezeli a tulajdonában álló távlehívásra alkalmas fogyasztásmérő-
berendezés által regisztrált adatokat.

(2)  A  villamosenergia-kereskedő  a  felhasználóval  történő  elszámolás,  a  kereskedőváltás,  az
energiahatékonyság  növelésének  céljából  kezelheti  a  távlehívásra  alkalmas  fogyasztásmérő-
berendezés által regisztrált adatokat.

(3)  Az  aggregátor  az  aggregálásban  részt  vevők  közötti  elszámolás,  elosztói  rugalmassági
szolgáltatás  nyújtása,  az  erőmű,  a  felhasználó,  a  villamosenergia-tároló  kombinálása,  az
energiahatékonyság  növelése  és  az  aggregátorváltás  céljából  kezeli  a  távlehívásra  alkalmas
fogyasztásmérő-berendezés  által  regisztrált  adatokat.  Az  aggregátor  a  tulajdonában  álló
fogyasztásmérő-berendezés által regisztrált adatokat az elosztói szabályzat szerinti összesítésben és
gyakorisággal biztosítja a hálózati engedélyes számára.

(4) Az energiaközösség a tagok közötti elszámolás, elosztói rugalmassági szolgáltatás nyújtása, az
erőmű,  felhasználó,  a  villamosenergia-tároló  kombinálása,  az  energiahatékonyság  növelésének
céljából kezelheti a távlehívásra alkalmas fogyasztásmérő-berendezés által regisztrált adatokat.”

32. §

(1) A Vet. 159. § (1) bekezdése a következő 16. ponttal egészül ki:
(A  Hivatal  a  villamosenergia-ellátással,  a  villamosenergia-ellátás  biztonságának  és  a
villamosenergia-piac hatékony működésének felügyeletével kapcsolatos feladatai körében:)

„16. figyelemmel kíséri az aktív felhasználó, az együttesen tevékenykedő aktív felhasználók vagy
az energiaközösség által termelt és elfogyasztott villamos energia mennyiségének alakulását, az
energiaközösségek  alapítását,  az  aggregátori  tevékenység  elterjedését,  az  ezeket  akadályozó
tényezőket  azonosítja  és azok felszámolása érdekében javaslatokat  fogalmaz meg a miniszter
számára,”

(2) A Vet. 159. § (3) bekezdése a következő 10-12. ponttal egészül ki:
(A Hivatal a hatékony verseny elősegítésével kapcsolatos feladatai körében:)
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„10.  a  piac egészére kiterjedő, a  villamosenergia-kereskedők ajánlatait  összehasonlító  eszközt
működtet  az  engedélyesek  adatszolgáltatása  alapján  és  biztosítja  a  közzétett  ajánlatokra
vonatkozó, nem valósághű információk bejelentésének lehetőségét,
11.  az  elosztói  rugalmassági  szolgáltatások  és  a  nem  frekvenciavonatkozású  kisegítő
szolgáltatások  beszerzésének  gazdaságossági  szempontú  értékelése  alapján,  ha  a  Hivatal
megállapítja, hogy az e szolgáltatások átlátható, megkülönböztetésmentes, az egyenlő bánásmód
követelményének  megfelelő,  piaci  alapú  eljárásokkal  összhangban  történő  beszerzése
gazdaságilag nem hatékony, akkor kivételt állapíthat meg az elosztói rugalmassági szolgáltatások
és  nem  frekvenciavonatkozású  kisegítő  szolgáltatások  e  törvényben  meghatározott  eljárások
keretében történő beszerzése alól,
12. figyelemmel kíséri és éves jelentést tesz közzé a rugalmas árszabást tartalmazó szerződések
fontosabb  változásairól  –  a  piaci  ajánlatokat,  a  fogyasztók  számláira  gyakorolt  hatást  és  az
áringadozás szintjét is ideértve –, valamint figyelemmel kíséri a rugalmas árszabással kapcsolatos
villamosenergia-piaci  fejleményeket,  vizsgálja  az  új  termékekben  és  szolgáltatásokban  rejlő
kockázatokat és azonosítja a visszaélésszerű gyakorlatokat.”

(3) A Vet. 159. § (5) bekezdése a következő 5. ponttal egészül ki:
(A Hivatal a felhasználók védelmével kapcsolatos feladatai körében:)

„5. tájékoztatást nyújt a felhasználók részére a jogaikra, az alkalmazandó jogszabályokra és a
jogvita esetén rendelkezésükre álló vitarendezési mechanizmusokra vonatkozóan.”

33. §

A Vet. 170. § (1) bekezdése a következő 22. ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy)

„22. az aggregátorok és az energiaközösségek nyilvántartásba vételére és működésére vonatkozó
szabályokat,”

(rendeletben állapítsa meg.)

34. §

A Vet. a következő 173. §-sal egészül ki:

„173. §

E törvénynek a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosításáról szóló 2020.
évi  … törvénnyel  megállapított  47/B.  §  (11)  bekezdésben meghatározott  rendelkezését  a  2026.
január  1.  napját  követően  kezdeményezett  kereskedőváltásra  irányuló  eljárásokban  kell
alkalmazni.”

35. §

(1) A Vet. 184. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Ez a törvény a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 2012/27/EU
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irányelv  módosításáról  szóló,  2019.  június  5-i  (EU)  2019/944  európai  parlamenti  és  tanácsi
irányelvnek való megfelelést szolgálja.”

(2) A Vet. 184. § (4) bekezdése a következő o) ponttal egészül ki:
(Ez a törvény)

„o)  az  energiaunió  és  az  éghajlat-politika  irányításáról,  valamint  a  663/2009/EK  és  a
715/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a 94/22/EK, a 98/70/EK, a 2009/31/EK a
2009/73/EK,  a  2010/31/EU,  a  2012/27/EU  és  a  2013/30/EU  európai  parlamenti  és  tanácsi
irányelv,  a  2009/119/EK  és  az  (EU)  2015/652  tanácsi  irányelv  módosításáról,  továbbá  az
525/2013/EU európai  parlamenti  és  tanácsi  rendelet  hatályon kívül  helyezéséről  szóló,  2018.
december 11-i (EU) 2018/1999/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet”

(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.)

36. §

A Vet.
1. 3. § 12. pontjában az „a rendszerszintű szolgáltatás,” szövegrész helyébe az „a rendszerszintű
szolgáltatás, az elosztói rugalmassági szolgáltatás,” szöveg,
2. 5. § (1) bekezdésében a „rendszerszintű szolgáltatások – kivéve a kiegyenlítő szabályozási
kapacitás szolgáltatás – biztosításához” szövegrész helyébe a „rendszerszintű szolgáltatások –
kivéve  a  kiegyenlítő  szabályozási  kapacitás  szolgáltatás  –  és  az  elosztói  rugalmassági
szolgáltatások biztosításához” szöveg,
3. 20. § (2) bekezdésében a „hozzáférhető módon,” szövegrész helyébe a „hozzáférhető módon,
piaci alapú eljárásokkal összhangban” szöveg,
4. 21. § (2) bekezdésében az „a felhasználó,” szövegrész helyébe az „a felhasználó, az aggregátor,
az energiaközösség,” szöveg,
5. 35. § (2) bekezdésében a „(3) bekezdés szerinti” szövegrész helyébe a „(3) és (3a) bekezdés
szerinti” szöveg,
6.  40.  §  (4)  bekezdésében  az  „az  egyetemes  szolgáltatásra  jogosult  felhasználó”  szövegrész
helyébe az „a felhasználó” szöveg,
7. 53. § (1) bekezdés c) pontjában az „a villamosenergia-kereskedő,” szövegrész helyébe az „a
villamosenergia-kereskedő, az aggregátor, az energiaközösség,” szöveg,
8.  152.  §  (1)  bekezdésében  az  „Az engedélyesek,  az  e  törvény szerint  nem engedélyköteles
kiserőművek” szövegrész helyébe az „Az engedélyesek, a Hivatal által nyilvántartásba vett piaci
szereplők, az e törvény szerint nem engedélyköteles kiserőművek” szöveg,
9. 161. § (3) bekezdésében a „Helyi adó tv.” szövegrész helyébe a „helyi adókról szóló 1990. évi
C. törvény (a továbbiakban: Helyi adó tv.)” szöveg,
10.  170.  §  (5)  bekezdés  9.  pontjában  az  „az  elosztó”  szövegrész  helyébe  az  „a  hálózati
engedélyes” szöveg,
11. 178/J. § (1) bekezdésében a „144. §” szövegrész helyébe a „146/A. §” szöveg,

lép.

37. §
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Hatályát veszti a Vet. 144. § (3) bekezdése.

38. §

Ez a törvény 2021. január 1-jén lép hatályba.

39. §

(1) Ez a törvény a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 2012/27/EU
irányelv  módosításáról  szóló,  2019.  június  5-i  (EU)  2019/944  európai  parlamenti  és  tanácsi
irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(2) Ez a törvény az energiaunió és az éghajlat-politika irányításáról, valamint a 663/2009/EK és a
715/2009/EK európai  parlamenti  és  tanácsi  rendelet,  a  94/22/EK, a  98/70/EK,  a  2009/31/EK a
2009/73/EK, a 2010/31/EU, a 2012/27/EU és a 2013/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv,
a  2009/119/EK  és  az  (EU)  2015/652  tanácsi  irányelv  módosításáról,  továbbá  az  525/2013/EU
európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. december 11-i (EU)
2018/1999/EU európai parlamenti  és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket
állapítja meg.
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Általános indokolás

Ezen indokolás a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (3) bekezdése, valamint a
Magyar  Közlöny  kiadásáról,  valamint  a  jogszabály  kihirdetése  során  történő  és  a  közjogi
szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM
rendelet  20. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján a Magyar Közlöny mellékleteként
megjelenő Indokolások Tárában közzétételre kerül.

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosításának célja jogharmonizációs
kötelezettség teljesítése, melynek keretében az Európai Unió Tiszta Energia Csomagjának részét
képező,  a  villamos  energia  belső  piacára  vonatkozó  közös  szabályokról  és  a  2012/27/EU
irányelv  módosításáról  szóló,  2019.  június  5-i  (EU)  2019/944 európai  parlamenti  és  tanácsi
irányelv rendelkezései kerülnek átültetésre.

Részletes indokolás

1. § 

Az irányelv átültetéséhez szükséges és céljainak végrehajtását segítő értelmező rendelkezéseket
határozza meg.

2. § 

A  rugalmassági  piac  kialakulását  elősegítő  rendelkezés,  amely  biztosítja,  hogy  a  termelő
tevékenységét az elosztói rugalmassági szolgáltatások nyújtása céljából is értékesítheti.

3. § 

A módosított  rendelkezés  azt  a  célt  szolgálja,  hogy a hálózati  engedélyesek által  beszerezni
kívánt szolgáltatások érdekében alkalmazott piaci alapú eljárások eredménytelensége esetén a
hálózatok biztonságos üzemeltetése érdekében a hálózati engedélyesek a szolgáltatásokat nem
piaci alapú eljárások keretében is be tudják szerezni.

4. § 

A rendelkezés  ösztönzést  tartalmaz  az  aktív  felhasználók és  az  energiaközösségek  megújuló
energia felhasználásával történő villamosenergia-termelésére és megosztására.

5. § 

Új feladatot határoz meg az átviteli rendszerirányító számára a hálózati kapacitások kiosztásával
kapcsolatban.

6. § 

A rendelkezés rögzíti,  hogy az átviteli rendszerirányítói feladatok ellátása összeférhetetlen az
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aggregálási  tevékenységgel,  ezzel is  garantálva az átviteli  rendszerirányítói függetlenséget.  A
rendelkezés  rögzíti  továbbá,  hogy  az  átviteli  rendszerirányító  villamosenergia-tárolót  nem
üzemeltethet.

7. § 

A rendelkezés  a  hálózati  engedélyesek  adatgazdálkodásra  vonatkozó  kötelezettségeit  rögzíti,
valamint  biztosítja  a  felhasználó és  a  felhasználó felhatalmazásával  rendelkező harmadik fél
hozzáférését a felhasználói adatokhoz.

8. § 

A rendelkezés rögzíti a hálózati engedélyesek adatgazdálkodásra és információcserére vonatkozó
kötelezettségeit  annak  érdekében,  hogy  a  hálózati  engedélyesek  igényei  ne  ütközzenek  az
elosztói  rugalmassági  szolgáltatás  vagy  rendszerszintű  szolgáltatás  céljára  történő
kapacitáslekötés,  igénybevétel  esetén.  Arra  az  esetre,  ha  ugyanazon  időszakra  vonatkozóan
ugyanazon  kapacitást  tervezik  igénybe  venni,  úgy  a  rendelkezés  rögzíti,  hogy  a  hálózati
engedélyesek az elosztó hálózaton felmerülő igények elsőbbségi, a rendszerszintű szolgáltatások
ellehetetlenülésével nem járó kielégítésére törekszenek.

9. § 

A rendelkezés  rögzíti  azokat  az  új  szempontokat,  amelyekre  az  elosztói  engedélyeseknek  a
hálózatfejlesztési tervek kidolgozásakor figyelemmel kell lenniük.

10. § 

A rendelkezés  a  villamosenergia-kereskedők  közötti  versenyt  elősegítve  biztosítja,  hogy  a
fogyasztó  felhatalmazásával  bíró  villamosenergia-kereskedő  kérésre  hozzáfér  az  elosztói
engedélyes  által  tárolt  fogyasztói  adatokhoz.  Az adatok a  felhasználó  felhatalmazásával  bíró
aggregátor számára is hozzáférhetőek.

11. § 

A rendelkezés  az  irányelvi  elvárásoknak  megfelelően  az  elosztói  engedélyes  kötelezettségét
rögzíti, hogy az elosztói szabályzat rendelkezései szerint tervezze, szerezze be és számolja el az
elosztói rugalmassági szolgáltatásokra vonatkozó igényeit.

12. § 

A rendelkezések  az  irányelv  előírásai  alapján  rögzítik,  hogy  az  elosztói  engedélyesek  az
elosztóhálózatok  biztonságos  üzemeltetése  érdekében  elosztói  rugalmassági  szolgáltatásokat
vesznek  igénybe.  A rendelkezés  meghatározza  a  beszerzési  eljárás  követelményeit  és  egyes
lépéseit, más rendelkezéseket pedig az elosztói szabályzatok szintjére utal.

13. § 

A  rendelkezés  biztosítja,  hogy  az  elosztói  engedélyesek  a  jövőben  is  létesíthessenek  és
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üzemeltethessenek villamosenergia-tárolót meghatározott feltételek mellett.

14. § 

A  rendelkezés  rögzíti,  hogy  az  elosztói  tevékenység  összeférhetetlen  az  aggregálási
tevékenységgel.

15. § 

A rendelkezés egyrészről rögzíti, hogy a hálózati engedélyesek a hálózatokhoz való hozzáférés
biztosítása  során  előnyben  részesítik  azokat  a  termelőket,  amelyek  állami  támogatás
igénybevétele  nélkül  valósítanak  meg  beruházást.  Másrészről  pedig  a  megújuló  erőforrások
felhasználásával villamos energiát termelő beruházások tervezhetőségének biztosítása érdekében
új  feladatként  határozza  meg  a  hálózati  engedélyesek  számára,  hogy  a  rendelkezésre  álló
kiosztható csatlakozási ponti kapacitásokat transzparens módon meghatározott rendszerességgel
közzétegye.

16. § 

A rendelkezés révén valamennyi fogyasztó számára biztosított a mérőberendezések leolvasása az
irányelvben meghatározott rendszerességgel.

17. § 

A rendelkezések biztosítják,  hogy a fogyasztó  által  kezdeményezett  kereskedőváltás  valóban
díjmentesen történjen, továbbá rögzíti azokat a feltételeket – eseteket és alanyi kört – amikor a
villamosenergia-kereskedő  szerződésmegszüntetési  díjat  alkalmazhat.  A rendelkezés  továbbá
rögzíti,  hogy a kereskedőváltás  folyamata  nem lehet  hosszabb 21 napnál,  mely megfelel  az
irányelv elvárásainak. 2026. január 1. napjától pedig a kereskedőváltás technikai folyamata az
igénybejelentéstől számított legfeljebb 24 órán belül meg kell történjen és bármely munkanapon
végrehajtható kell legyen.

18. § 

A  rendelkezés  rögzíti  a  szervezett  villamosenergia-piaci  engedélyesi  tevékenység  és  az
aggregálási tevékenység összeférhetetlenségét.

19. § 

A rendelkezés  biztosítja,  hogy  az  aggregátor  jogosult  legyen  villamos  energiát  értékesíteni,
amennyiben termelőket aggregál, vagy saját termelésű villamos energiával rendelkezik.

20. § 

A rendelkezés az irányelvi elvárásokkal összhangban biztosítja a fogyasztók adatokhoz történő
hozzáférését.

21. § 
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A rendelkezés egyértelművé teszi a fogyasztóvédelmi hatáskörmegosztást a fogyasztóvédelmi
hatóságok és a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal)
között, amely alapján a Vet. és a végrehajtására kiadott jogszabályokban foglaltakkal kapcsolatos
lakossági panaszokat a fogyasztóvédelmi hatóság vizsgálja meg, míg a lakossági fogyasztónak
nem minősülő fogyasztó esetén a Hivatal jár el.

22. § 

A rendelkezés nem jogharmonizációs célú. A rendelkezés azt célt szolgálja, hogy a kiserőművi
beruházások  megvalósulása  kiszámíthatóbbá  váljon.  A rendelkezés  arra  ösztönzi  a  hálózati
csatlakozási szerződéssel rendelkező beruházókat, hogy a beruházást mielőbb megvalósítsák és a
kiserőmű csatlakozását és kereskedelmi üzemét jelentősebb halasztás nélkül megkezdjék.

23. § 

A  rendelkezés  nem  jogharmonizációs  célú.  A  rendelkezés  a  hálózati  kapacitások  jobb
tervezhetőségét hivatott szolgálni, azáltal, hogy időbeli keretet határoz meg a hálózatra történő
csatlakozás  megtörténtére  vonatkozóan.  Ez  alapján  a  hálózati  csatlakozási  szerződésben
megszerzett rendelkezési jog a szerződött kapacitás mértékére vonatkozóan az elosztóra száll
vissza, ha a termelő a hálózati csatlakozási szerződés megkötését követően a kiserőmű esetén
három  évig,  az  50  MW  és  ezt  meghaladó  teljesítő  képességű  erőmű  esetén  öt  évig  nem
csatlakozik a hálózatra.

24. § 

A rendelkezés az irányelvvel összhangban biztosítja a fogyasztó teljes körű tájékoztatásához való
jogát a villamosenergia-vásárlási szerződés megkötését megelőzően.

25. § 

A  rendelkezések  révén  egységesedik  a  villamosenergia-vásárlási  szerződések  tartalma
valamennyi  fogyasztó  esetében  és  ezzel  egyidejűleg  erősíti  a  fogyasztói  jogokat.  További
rendelkezések rögzítik  a  villamosenergia-kereskedő által  egyoldalúan módosítható  szerződési
feltételek módosítása esetén követendő eljárást.

26. § 

A rendelkezések rögzítik az energiaközösségekre mint új jogalanyokra vonatkozó szabályozást
az irányelvvel összhangban.

A rendelkezések rögzítik az aggregátorokra mint új jogalanyokra, az aggregálási szerződésre és
az aggregátorváltásra vonatkozó szabályozást az irányelvvel összhangban.

27. § 

A rendelkezés az irányelv elvárásai szerint rögzíti, hogy az elosztói rugalmassági szolgáltatások
körére és beszerzésükre vonatkozó elosztói szabályzatot az engedélyes transzparens és minden

26



érintett bevonásával történő eljárásban dolgozza ki.

28. § 

A rendelkezés rögzíti, hogy az új termelői kapacitások engedélyeztetése során figyelembe kell
venni az új termelői kapacitások létesítése helyetti alternatívákat, így különösen a keresletoldali
szabályozással kapcsolatos megoldásokat és a villamosenergia-tárolást.

29. § 

A  rendelkezés  rögzíti,  hogy  a  rendszerhasználati  díjak  megállapításakor  a  2019/943/EU
parlamenti  és  tanácsi  rendelet  13.  cikk  (3)  bekezdése  szerinti  teher-újraelosztás  alkalmazása
esetén mely költségeket kell figyelembe lenni.

30. § 

A  rendelkezés  biztosítja,  hogy  az  engedélyesek  üzleti  titkainak  sérelme  nélkül  a
rendszerhasználati  díjak  kiszámításához  figyelembe  vett  adatokat  a  Hivatal  nyilvánosságra
hozza.

31. § 

Az egyes szereplők adatkezelésére vonatkozó felhatalmazását tartalmazza a rendelkezés.

32. § 

Az irányelvvel összhangban a Hivatal mint szabályozó hatóság feladatköre bővül, egyrészről
figyelemmel  kíséri  az  aktív  felhasználók,  az  energiaközösségek  és  az  aggregátorok
elterjedésének tendenciáit és amennyiben ezeket akadályozó tényezőket tapasztal, az akadályok
felszámolására  irányuló  javaslatokat  fogalmaz  meg.  Másrészről  a  Hivatal  mint  szabályozó
hatóság  feladatköre  bővül,  a  villamosenergia-kereskedők  közötti  versenyt  elősegítendő  és  a
fogyasztók  tájékozódását  és  aktív  magatartását  biztosítandó  a  teljes  villamosenergia-piacra
kiterjedő összehasonlító eszközt működtet.

Az irányelvvel összhangban a Hivatal az egyablakos ügyintézés keretében tájékoztatást nyújt a
felhasználók  részére  a  jogaikra,  az  alkalmazandó  jogszabályokra  és  a  jogvita  esetén
rendelkezésükre álló vitarendezési mechanizmusokra vonatkozóan.

33. § 

Felhatalmazó  rendelkezés  a  kormány  számára  a  Hivatal  aggregátok  és  energiaközösségekre
vonatkozó nyilvántartásba vételi feladatával kapcsolatban.

34. § 

Átmeneti rendelkezés.

35. § 

27



Jogharmonizációs záradék.

36. § 

Jogharmonizációs célú szövegcserés módosítások.

37. § 

A rendelkezés hatályon kívül helyezése szükséges, mivel az sérti a jogalkotásról szóló 2010. évi
CXXX.  törvény  3.  §-át,  valamint  a  Magyarország  gazdasági  stabilitásáról  szóló  2011.  évi
CXCIV. törvény 35. §-át, tekintettel arra, hogy az azonos, vagy hasonló életviszonyokat azonos,
vagy hasonló módon, szabályozási szintenként lehetőleg ugyanabban a jogszabályban szükséges
szabályozni.

38. § 

A módosító törvény hatálybalépésére vonatkozó rendelkezést tartalmaz.

39. § 

A módosító törvény jogharmonizációs záradéka.
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