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Az Eloszt6i Engedelyesek a II. 2 pont eloirasanak teljesitese elott:

a) a Szabalyzat 23. szamu melh3kletenek 6.2. pontja masodik bekezdeset a
kovetkezokeppen m6dositsa:
"A Kereskeda a Felhasznal6 felfOggeszteset szerzodeses viszonyuk tartama
alatt, annak a tartozasAAak rendezeseig kezdemenyezheti. Ha a Kereskedonek a
Felhasznal6'Jal ketett szerzodese
pI. rendkr'JOIi felmondas miatt, 'Jagy mas
okb61,
megszunt, a megszunes idopontjat61 szamitott 6 h6napon belOI a
Kereskedo abban az esetben jogosult a Felhasznal6 felfOggeszteset kerni az
Eloszt6t61 dijtartozas miatt, ha Felhasznal6t ellat6 aktualis Kereskedo is
megkotoUo jelon megallapodast az Eloszt6'Jal."
b) a Szabalyzat 23. szamu mellekletenek 3.2. pontjat torolje.
"I\z eloszt6k a rendkr'JOIibe/kijelentesekre normal esotben 15 napon belOIadnak
'Jalaszt. I\mennyiben a rendki'JOli be/kijelentesek nagy szama miatt ezt az
Eloszt6 nem tudja teijeslteni, errol az erintett kereskedoket az Uj hataride
(Iogfoljebb 30 nap, az olso negyede'Jben 60 nap) megadasa'Jal ertesiti."
II. 2.

Az Eloszt6i Engedelyesek haladektalanul kotelesek az
j6vahagyott Eloszt6i Szabalyzatot, valamint e hatarozatot
hozzaferhetove tenni.

e hatarozattal
a honlapjukon

Az Eloszt6i Engedelyesek a m6dosftott 91/2007. (XI.20.) szamu GKM rendelet szerinti
igazgatasi szolgaltatasi dfjat befizettek.
A Hivatalnak egyeb eljarasi kaltseg megterlteserol nem kellett dantenie, mert az eljaras
soran i1yenkoltseg nem merOlt fel.
A hatarozat ellen blr6sagi felOlvizsgalatnak van helye a kozlestol (kezbesftestol)
szamftott 30 (harmine) napon belOI. A keresetet a Fovarosi Bfr6sagnak efmezve a
Hivatalhoz kell benyujtani. A keresetnek a vegrehajtasra halaszt6 hatalya nines. A
kozigazgatasi Ogyekben eljar6 bfr6sag - az Ogy erdemere ki nem hat6 eljarasi szabaly
megsertesenek kivetelevel - jogszabalysertes megallapftasa eseten a kozigazgatasi
dontest hatalyon kfvOI helyezi, es szOkseg eseten a hat6sagot uj eljarasra kotelezi, vagy
a hatarozatot megvaltoztatja.
A Hivatal intezkedik a hatarozatnak a Hivatal honlapjan tarteno kozzetetelerol.
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A Hivatal a 635/2009 szamu hatarozataban k6telezte az Eloszt6i Engedelyeseket, hogy
az Eloszt6i Szabalyzati Bizottsag kereteben folytassak a Kereskedelmi Engedelyesekkel
2009. augusztusaban megkezdett megbeszeleseket es a megbeszelesek eredmenyekeppen m6dositott Eloszt6i Szabalyzatot nyujtsak be j6vahagyasra 2010. marcius 31-ig.
Az Eloszt6i Engedelyesek az Eloszt6i Szabalyzat m6dositasat 2010. aprilis 6-an
benyujtottak be a Hivatalnak.
A Szabalyzat a t6rzsanyagaban a keresked6valtasra vonatkoz6 Eloszt6-Keresked6
k6z6tti Ozenetvaltasok reszletes szabalyai m6dosultak, valamint a 23. szamu melleklet,
az Eloszt6i engedelyes es Keresked6/Egyetemes Szolgaltat6 k6zotti megallapodas
m6dosult. A Szabalyzat a "A villamosenergia-rendszer jelent6s zavaranak min6s016 es
jelent6s felhasznal6i zavartatasokat okoz6 kozep- es kisfeszOltsegu Ozemzavaros
allapotok kezelese" cimu, 11.12 szamu pont beillesztesevel is m6dosult.
A Hivatal 2010. aprilis 30-i kelW hianyp6tlast kero levelere az Eloszt6i Engedelyesek
2010. majus 17-i beerkezessel valaszoltak.
Az Eloszt6i Szabalyzati Bizottsag jegyzokonyveb61 megallapithat6,
tagjai a m6dositasokat erdemi ellenvelemeny nelkOI elfogadtak.
A MAVIR ZRt. - mint Atviteli rendszeriranyit6 - a M-58/2010.
Eloszt6i Szabalyzat m6dosit6 javaslatait elfogadta.

hogy a Bizottsag

iktat6szamu leveleben az

A Hivatal a benyujtott Eloszt6i Szabalyzat m6dositasait megvizsgalta es azt j6vahagyta
e hatarozat rendelkez6 reszeben foglaltak szerint.
A II. 1. a) szamu k6telezes indoka az, hogy a jogbiztonsag elvet sertene, ha egy
megszunt szerz6desbol ered6 vitas helyzetben jogeros bir6sagi itelet nelkOI korlatozni
engednenk egy uj, felhasznal6 - kereskedoi jogviszonyt.
A II. 1. b) szamu k6telezes indoka, hogy a Hivatal a 448/2010 szamu Hatarozataban
mar k6telezte az ELMO Hal6zati Kft.-t hogy kezdemenyezze az Eloszt6i Szabalyzat
olyan m6dositasat, hogy a 9.8. "RendkivOli keresked6i bejelentes" es a 9.9. "RendkivOli
kereskedoi kijelentes" pontjaiban szovegszeruen legyen rendelkezes arr61 is, hogy a
rendkivOli eljaras minden meghataroz6 fazisaban milyen idokorlatok ervenyesek.
E hatarozatot a Hivatal a villamos energiar61 sz616 2007. evi LXXXVI. t6rveny (a
tovabbiakban VET) 159. § c.) pontjaban foglalt hatask6reben eljarva adta ki. E hatarozat
a VET 69. §.-a, es a 70. §. (1)-(5) es (7) bekezdesei valamint es a VET vegrehajtasara
kiadott 273/2007. (X. 19.) Kormanyrendelet (a tovabbiakban Vhr) 46. §-48. §-aiban
foglalt rendelkezeseken alapul.
Az eljarasi koltsegrol a kozigazgatasi hat6sagi eljaras es szolgaltatas altalanos
szabalyair61 sz616 2004. evi CXL. t6rveny (tovabbiakban: KET) 72. § (1) dd) pontja
alapjan kellett rendelkezni.
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Az ugyintezesi hatarido leteltenek napja a VET 168. § (4) bekezdesenek a) pontja
alapjan 2010. julius 20. A Hivatal az ugyintezesi hataridot nem lepte tul.
A KET 100. § (1) bekezdes d) pontja a Hivatal hatarozataval szemben kizarja a
fellebbezest, a Ket 109. § (3) bekezdese a hatarozat bir6sagi felOlvizsgalatat teszi
lehetove. A keresetinditas hatarideje a KET 109. § (1) bekezdesen alapszik.
A hatarozat kozzetetelere a VET 168. § (9) bekezdese es a Vhr. 118. §-a alapjan kerOI
sor.
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Kapjak:
ELMO Hal6zati Kft.
E.ON Eszak-dunantuli Aramhal6zati Zrt.
EDF DEMAsz Hal6zati Eloszt6 Kft.
MAVIR ZRt.
MEH Villamosenergia Engedelyezesi es FelOgyeleti Osztaly
MEH Irattar
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