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II. Tör vé nyek

2010. évi LIV. törvény
a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között a magyar–román államhatárt
keresztezõ földgázszállító vezetékekkel, valamint villamos távvezetékekkel kapcsolatos
együttmûködésrõl  szóló megállapodás kihirdetésérõl*

1.  § Az Országgyûlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között
a magyar–román államhatárt keresztezõ földgázszállító vezetékekkel, valamint villamos távvezetékekkel kapcsolatos
együttmûködésrõl  szóló megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelezõ hatályának elismerésére.

2.  § Az Országgyûlés a Megállapodást e törvénnyel kihirdeti.

3.  § A Megállapodás hiteles magyar nyelvû szövege a következõ:

„MEGÁLLAPODÁS
a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között a magyar–román államhatárt
keresztezõ földgázszállító vezetékekkel, valamint villamos távvezetékekkel kapcsolatos
együttmûködésrõl

a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya (a továbbiakban: Felek),
törekedve arra, hogy a Magyar Köztársaságban és Romániában fokozott figyelmet szenteljenek az energiaellátás
biztonságának,
egyetértve abban, hogy fejlesztik a kölcsönösen elõnyös együttmûködést a földgázszállításban és a villamosenergia-
szállításban az államhatár mindkét oldalán,
figyelembe véve, hogy az országos földgázszállító és villamosenergia-szállító rendszerek összekötése a Magyar
Köztársaságban és Romániában az energiaellátás biztonságának növelését szolgáló stratégiai célkitûzés,
törekedve arra, hogy elõsegítsék és megfelelõ körülményeket biztosítsanak az országos földgázszállító rendszerek
összekötéséhez, valamint a Magyar Köztársaság, az Osztrák Köztársaság, a Bolgár Köztársaság, Románia és a Török
Köztársaság között a Nabucco Projekt tárgyában létrejött, Ankarában, 2009. július 13-án aláírt Megállapodás
rendelkezéseinek értelmében a Nabucco vezeték megépítéséhez,
elõsegítve a két ország villamosenergia-rendszerének együttmûködését, valamint a regionális villamosenergia-piacok 
kialakítását és az országok közötti villamosenergia-kereskedelem fejlesztését,
figyelembe véve a Magyar Köztársaság és Románia között a beruházások ösztönzésérõl és kölcsönös védelmérõl
Bukarestben, 1993. szeptember 16-án aláírt Megállapodást, valamint a Magyar Köztársaság és Románia között
a jövedelem- és a vagyonadók területén a kettõs adóztatás elkerülésérõl  szóló, Bukarestben, 1993. szeptember 16-án
aláírt Egyezményt,
törekedve arra, hogy a jövõben kölcsönösen elõnyösen együttmûködjenek a szénhidrogén kutatásának és
kitermelésének elõsegítése érdekében az államhatár mindkét oldalán,
a következõkben állapodtak meg:

1. Cikk

Jelen Megállapodás alkalmazásában a fogalmak értelmezése a következõ:
a) építés: az országos szállítórendszerek összekapcsolása céljából a két állam közötti határt keresztezõ vezetékek

létesítésének elõkészítésével, meg valósításával és üzembe helyezésével kapcsolatos munkálatok az államhatár
vonalától számított 100 méteren belül;

* A törvényt az Országgyûlés a 2010. június 14-i ülésnapján fogadta el.
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b) üzemeltetés: azon tevékenységek és mûveletek, amelyek a mûszaki, gazdasági és biztonsági feltételeknek
megfelelõen a vezetékek folyamatos mûködését, valamint mûszaki adatainak nyilvántartását biztosítják;

c) fenntartás: a vezetékek üzemeltetõje által a biztonságos üzemeltetés érdekében végzett tevékenységek
és munkálatok, különösen az élet megóvása, a munkahelyi egészség-, és munkavédelem, a környezet-, és
vagyonvédelem, valamint a biztonságos szállítás érdekében;

d) rekonstrukció: minden olyan, az a) és c) pontba nem sorolt munka, amelynek eredményeként megváltozik
a vezetékek mûszaki paramétere;

e) üzemzavar-elhárítás: minden olyan tevékenység és mûvelet, amely meghibásodást követõen a megfelelõ
mûködési állapot helyreállítását szolgálja;

f) vezetékek: a 7. Cikkben említett földgázszállító, valamint a 8. Cikkben hivatkozott villamos távvezetékek.

2. Cikk

(1) A Felek jelen Megállapodás végrehajtásával a Magyar Köztársaságban az energiaügyekért felelõs miniszter által
irányított minisztériumot, Romániában a Gazdasági, Kereskedelmi és Üzleti Környezetért Felelõs Minisztériumot
bízzák meg (a továbbiakban: Minisztériumok).

(2) A Felek intézkedéseket tesznek a 7. Cikkben és a 8. Cikkben meghatározott projektek meg valósulásának támogatására. 
Jelen Megállapodás aláírását követõen a Minisztériumok kijelölik a Megállapodás meg valósításában részt vevõ
gazdasági társaságokat (a továbbiakban: gazdasági társaságok), és kölcsönösen tájékoztatják egymást a gazdasági
társaságok nevérõl, székhelyérõl és képviselõjérõl.

(3) A Minisztériumok folyamatosan tájékoztatják egymást a gazdasági társaságok nevében, székhelyében, vagy
képviselõjében bekövetkezett bármely változásról, valamint a vezetékek saját területükön található, érintett
nyomvonalának számáról és kategóriájáról.

3. Cikk

A jelen Megállapodás végrehajtásából eredõ munkák elvégzésében részt vevõ személyek munkaviszonyának vagy
megbízási jogviszonyának és a másik Fél területére történõ beutazásának és tartózkodásának meg kell felelnie a Felek
vonatkozó, hatályos jogszabályainak.

4. Cikk

(1) A jelen Megállapodás végrehajtásából eredõ munkálatokat végzõ személyek a (2) bekezdésben szabályozott
névjegyzékkel és személyazonosságot igazoló okmánnyal a határátkelõhelyeken kívül is átléphetik az államhatárt.

(2) A gazdasági társaságok által kiállított névjegyzék tartalmazza a személyazonosságot igazoló okmányban foglalt
adatokon kívül a munkavégzés helyét, kezdetét, befejezésének várható idõpontját, valamint a harmadik országból
származó személyek beutazásához, tartózkodásához és munkavállalásához szükséges okmány azonosítóját.

(3) A gazdasági társaságok kötelesek a névjegyzéket a munkák megkezdését megelõzõen legalább 15 nappal a munka-
végzés helye szerint területileg illetékes határellenõrzõ szervnek megküldeni, amely a névjegyzéket láttamozást
követõen haladéktalanul megküldi a másik Fél határellenõrzõ szervének.

(4) A munkavégzést irányító személy a helyszínen a határellenõrzõ szervek felszólítására köteles a láttamozott
névjegyzéket felmutatni.

(5) A gazdasági társaságok kötelesek a határellenõrzõ szerveket és a határmegbízottakat elõ zetesen értesíteni minden
olyan építési, üzemeltetési, fenntartási, rekonstrukciós és üzemzavar-elhárítási munkavégzésrõl, amely érintheti
a határjeleket vagy az államhatár vonalát, ideértve a határmetszéspontok meghatározását és kitûzését is.

(6) A vezetékek építésével, üzemeltetésével, fenntartásával, rekonstrukciójával, és üzemzavar-elhárításával kapcsolatos
munkálatokat úgy kell elvégezni, hogy az államhatár vonalát jelölõ határjelek, a határhidakon lévõ határtáblák
és egyéb jelek ne sérüljenek.

(7) A gazdasági társaságok elõ zetesen tájékoztatják mindkét Fél határmegbízottait és határellenõrzõ szerveit a vezetékek
rendeltetésszerû, a biztonsági elõírásoknak megfelelõ használatához közvetlenül nem szükséges, egyéb
berendezéseknek a határvonal, illetve a határnyiladék közvetlen közelében történõ elhelyezésérõl, felszerelésérõl és
fenntartásáról. A gazdasági társaságok kötelesek mindkét Fél határmegbízottainak a határjeleket érintõ munkavégzés
feltételeire vonatkozó állásfoglalását figyelembe venni.
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(8) A határellenõrzõ szervek a másik félnek történõ elküldés elõtt kötelesek ellenõrizni a saját államuk gazdasági
társaságaitól kapott információk tartalmát és hitelességét.

5. Cikk

(1) A gazdasági társaságok idõben és a Felek belsõ jogszabályaival összhangban gondoskodnak a vezetékek építési,
üzemeltetési, fenntartási, rekonstrukciós, és üzemzavar-elhárítási munkái elvégzéséhez szükséges engedélyek
beszerzésérõl.

(2) A vezetékek építési, üzemeltetési, fenntartási, rekonstrukciós, és üzemzavar-elhárítási munkáit azon Fél államában
hatályos jogi és mûszaki elõírásokkal – beleértve az egészségügyi és munkabiztonsági rendelkezéseket is – össz-
hangban kell elvégezni, amelynek területén a vezetékek érintett része található.

(3) Az építési, üzemeltetési, fenntartási, rekonstrukciós, üzemeltetési és üzemzavar-elhárítási munkák idején az ellenõrzõ
szerveknek bejárása van az építési, üzemeltetési, fenntartási, rekonstrukciós és üzemzavar-elhárítási munkálatok
területére, és ellenõrzési jogkörüket a joghatósággal rendelkezõ állam területén gyakorolhatják.

6. Cikk

(1) Amennyiben olyan körülmények következnek be, amelyek akadályozzák a Felek bármelyike kötelezettségeinek
teljesítését, vagy a jelen Megállapodás értelmezésére és alkalmazására vonatkozó vitás kérdés merül fel,
a Minisztériumok konzultációt folytatnak annak érdekében, hogy kölcsönösen elfogadható megoldást találjanak
a felmerült körülmények és nézeteltérések áthidalására és a jelen Megállapodás végrehajtásának biztosítására.

(2) A Minisztériumok közötti konzultációval nem rendezhetõ, a jelen Megállapodás rendelkezéseinek értelmezésével
vagy alkalmazásával kapcsolatos vitás kérdéseket a Felek tárgyalások útján rendezik.

7. Cikk

(1) Ez a cikk a földgázszállító rendszerek összeköttetésének építésére, üzemeltetésére, fenntartására, rekonstrukciójára
és üzemzavar-elhárítására vonatkozik.

(2) A jelen cikk tárgyát képezõ vezetékek a következõk:
a) Szeged–Arad nagynyomású földgázszállító tranzitvezeték és hírközlési kábel, amely Csanádpalota és N|dlac

(Nagylak) között, a B22 és B23 számú határjelek között metszi az államhatárt, a B22 határjeltõl 47,2 méterre,
a B23 határjeltõl 141 méterre a határ vonalában mérve;

b) Nabucco gázvezeték és hírközlési kábel, amely az a) pontban jelzett tranzitvezeték helyétõl délre, attól 34 méterre
a B22 határjel irányában fog haladni.

8. Cikk

(1) Ez a cikk a villamos távvezetékek építésére, üzemeltetésére, fenntartására, rekonstrukciójára és üzemzavar-
elhárítására vonatkozik.

(2) A jelen cikk tárgyát képezõ távvezetékek a következõk:
a) Sándorfalva–Arad 400 kV-os villamos távvezeték, amely a B44 és a B45 határjelek között metszi az államhatárt;
b) Békéscsaba–N|dab (Nadab) 400 kV-os villamos távvezeték, amely a D53 és a D54 határjelek között metszi

az államhatárt.

9. Cikk

(1) A 7. és 8. cikkben megnevezett vezetékekkel kapcsolatos tevékenységek a gazdasági társaságok közötti vállalati
együttmûködés keretében  valósulnak meg, amely tevékenységekért kizárólag a gazdasági társaságok viselnek
felelõsséget.

(2) A Felek saját jogszabályaikkal összhangban intézkedéseket tesznek a gazdasági társaságok (1) bekezdésben
meghatározott tevékenységeinek támogatására.
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10. Cikk

A gazdasági társaságok a jelen Megállapodás alapján kivitelezett építési, üzemeltetési, fenntartási, rekonstrukciós
és üzemzavar-elhárítási munkák megkezdésérõl kölcsönösen értesítik egymást.

11. Cikk

(1) Ezt a Megállapodást a Felek határozatlan idõre kötik.
(2) Ez a Megállapodás azon késõbbi diplomáciai jegyzék kézhezvételétõl számított 30. napon lép hatályba, amelyben

a Felek értesítették egymást arról, hogy a Megállapodás hatálybalépéséhez szükséges belsõ jogi elõírásaiknak eleget
tettek.

(3) A Megállapodást a Felek a Megállapodás aláírását követõ 45. naptól ideiglenesen alkalmazzák.
(4) A Megállapodást bármely Fél bármikor felmondhatja, a másik Félhez diplomáciai úton intézett írásos értesítéssel.

Ebben az esetben a Megállapodás a felmondásról  szóló értesítés diplomáciai úton történõ továbbításának napjától
számított 12 (tizenkettõ) hónap elteltével hatályát veszti.

(5) Ez a Megállapodás a Felek közötti közös megállapodással írásban bármikor módosítható. A módosítások a 11. Cikk
(2) bekezdésében foglalt eljárásnak megfelelõen lépnek hatályba.

Készült Budapesten, 2010. május 12. napján, két eredeti példányban, magyar és román nyelven, mindkét szöveg
egyaránt hiteles.
[Aláírások]”

4.  § Az Országgyûlés jóváhagyja a Megállapodásnak a Megállapodás 11. Cikkének (3) bekezdésében meghatározott
idõponttól kezdõdõen történõ ideiglenes alkalmazását.

5.  § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(2) A törvény 2–3.  §-a a Megállapodás 11. Cikkének (3) bekezdésében meghatározott idõpontban lép hatályba.
(3) A 4.  §, valamint az 5.  § (4) bekezdése a Megállapodás 11. Cikkének (2) bekezdésében meghatározott idõpontban

hatályát veszti.
(4) E törvény hatályát veszti, ha Románia Kormánya arról értesíti a Magyar Köztársaság Kormányát, hogy nem kíván

a Megállapodásban részes féllé válni.
(5) A Megállapodás, illetve a törvény 2–3.  §-a hatálybalépésének naptári napját, valamint a (2)–(4) bekezdésben

meghatározott idõpontok naptári napját a külpolitikáért felelõs miniszter annak ismertté válását követõen a Magyar
Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.

(6) E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekrõl az energiapolitikáért felelõs miniszter gondoskodik.

Sólyom László s. k., Dr. Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke
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2010. évi LV. törvény
a földgázellátásról  szóló 2008. évi XL. törvény, valamint a villamos energiáról szóló
2007. évi LXXXVI. törvény módosításáról*

1. A földgázellátásról  szóló 2008. évi XL. törvény módosítása

1.  § A földgázellátásról  szóló 2008. évi XL. törvény (a továb biak ban: GET) 3.  §-ának 17. és 47. pontjai helyébe a következõ
rendelkezések lépnek:
[3.  § E tör vény alkalmazásában:]
„17. Felhasználó: aki földgázt vagy vezetéken keresztül PB-gázt saját felhasználás céljára vásárol.”
„47. Lakossági fogyasztó: az a felhasználó, aki saját háztartása – egy felhasználási helyet képezõ egy vagy több
lakóépület, lakás, üdülõ vagy hétvégi ház, továbbá lakossági célra használt garázs – fogyasztása céljára vásárol földgázt 
földgáz vételezésére megkötött szerzõdés alapján, és az így vásárolt földgázzal nem folytat jövedelemszerzés céljából
gazdasági tevékenységet. Ha a lakóépületben a mûszakilag megosztott, önálló lakások száma meghaladja
az épületben lévõ önálló nem lakás céljára szolgáló helyiségek számát, a felhasználót úgy kell tekinteni, hogy saját
háztartás céljára vételez és a vásárolt földgázzal nem folytat jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet.”

2.  § A GET 103.  § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Az együttmûködõ földgázrendszer használatáért fizetendõ legmagasabb díjak mértékét a miniszter tételesen,
országosan egységesen rendeletben állapítja meg. A földgázkereskedõ által a felhasználónak értékesített földgáz
eladási árát a felek megállapodása vagy a földgázkereskedõ üzletszabályzata tartalmazza. Az egyetemes szolgáltatás
keretében értékesített földgáz árát a miniszter rendeletben állapítja meg.”

3.  § A GET 104.  § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A hatósági árat, valamint annak alkalmazási feltételeit a miniszter rendeletben hirdeti ki. A miniszter a rendeletben
meghatározza, hogy a hatósági árat mikortól kell alkalmazni. E rendelkezésnek visszamenõleges hatálya nem lehet.”

4.  § A GET 107.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„107.  § (1) Az egyetemes szolgáltatást méltányos, könnyen és tisztán összehasonlítható, átlátható árszabások
alkalmazásával kell meg valósítani.
(2) Az egyetemes szolgáltatás árát a hatékonyan mûködõ engedélyes gazdálkodó szervezetek indokolt mûködési és
tõkeköltsége, és összehasonlító elemzések alapján kell meghatározni úgy, hogy a legkisebb költség elvének érvényre
juttatása érdekében a szabályozás által érintett engedélyeseket gazdálkodásuk hatékonyságának, és az általuk
nyújtott szolgáltatás minõségének folyamatos javítására ösztönözze.
(3) A 32.  § alkalmazásával kiadott engedélyek alapján nyújtott egyetemes szolgáltatás árát, az áralkalmazási
feltételeket, valamint az árszabályozás kereteit a Hivatal javaslata alapján a miniszter rendeletben állapítja meg.
(4) Az egyetemes szolgáltatás hatósági árait legalább azok hatálybalépése elõtt 30 nappal ki kell hirdetni.
(5) A kihirdetett egyetemes szolgáltatói árakat legmagasabb áraknak kell tekinteni. A legmagasabb ártól lefelé
megkülönböztetés-mentesen, elõre nyilvánosságra hozott módon el lehet térni.”

5.  § A GET a következõ 107/A.  §-sal egészül ki:
„107/A.  § (1) Az árképzés és az áralkalmazás részletes szabályait, valamint az árszabályozás kereteire vonatkozó
részletes szabályokat a Hivatal készíti elõ. A Hivatal elõkészítõ tevékenysége során kikéri az érintett engedélyesek
véleményét.
(2) A kihirdetett árakat az egyetemes szolgáltató alkalmazásuk kezdete elõtt legalább 5 nappal a honlapján közzéteszi.
A közzétételnek a felhasználókat megilletõ felmondási jogra, valamint a felmondás határidejére vonatkozó
tájékoztatást is tartalmaznia kell.
(3) Az egyetemes szolgáltató által kibocsátott számlán szereplõ egységárak bármely változása esetén – a (2) bekezdés
szerinti közzétételen túlmenõen – az egyetemes szolgáltató legkésõbb az új árakat tartalmazó számla kibocsátásakor
a felhasználókat külön is egyértelmûen, személyre  szólóan, írásban tájékoztatja. A tájékoztatásnak a felhasználókat
megilletõ felmondási jogra és a felmondás határidejére is ki kell terjednie.

* A törvényt az Országgyûlés a 2010. június 14-i ülésnapján fogadta el.
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(4) Az egyetemes szolgáltatás árára vonatkozó elõ írások teljesülését a Hivatal ellenõrzi.
(5) Az engedélyesek kötelesek a 107.  § (1)–(2) bekezdésével összhangban a Hivatal 107.  § (3) bekezdés szerinti
elõkészítõ tevékenységének elõsegítése érdekében az általuk alkalmazandó egyetemes szolgáltatási árakra javaslatot
tenni, és azt a Hivatalhoz benyújtani.
(6) Az egyetemes szolgáltató köteles
a) a legkisebb költség elvét betartani, és az ezt igazoló adatokat a Hivatal számára hozzáférhetõvé tenni,
b) a Hivatalnak megadni minden olyan tájékoztatást, amely az árfelügyeleti és hatósági árelõkészítõ tevékenységhez
szükséges,
c) a költség és árbevétel struktúra átláthatóságát nyilvántartási és elszámolási rendszerében biztosítani.”

6.  § A GET 127.  § i) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„i) ellenõrzi a rendszerhasználati díjakra és a csatlakozási díjakra, valamint az egyetemes szolgáltatás áraira vonatkozó
elõ írások teljesülését és a tárgyalásos tárolói hozzáférés alkalmazására vonatkozó elõ írások betartását, elõkészíti
az egyetemes szolgáltatás árképzésére vonatkozó szabályokat;”

7.  § A GET 133.  § (1) bekezdés 3. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[133.  § (1) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg]
„3. az egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árakat, áralkalmazási feltételeket, az árszabályozás kereteit,
az átalánydíjas fogyasztás elszámolásának részletes szabályait, az egyetemes szolgáltatók részére a 141.  § alapján
vételre felajánlott földgázforrás költségalapú árát, valamint az egyetemes szolgáltató által benyújtott árváltoztatási
javaslatot megelõzõen alkalmazandó induló tételes árszabásokat,”

8.  § A GET a következõ 134/A.  §-sal egészül ki:
„134/A.  § A 133.  § (1) bekezdésnek a földgázellátásról  szóló 2008. évi XL. törvény, valamint a villamos energiáról  szóló
2007. évi LXXXVI. törvény módosításáról  szóló 2010. évi LV. tör vény 7.  §-ával megállapított 3. pontjában foglalt
felhatalmazás alapján megalkotott rendelet hatálybalépéséig a Hivatal által a földgázellátásról  szóló 2008. évi
XL. törvény, valamint a villamos energiáról  szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosításáról  szóló 2010. évi LV. törvény
hatálybalépését megelõzõen utoljára jóváhagyott árakat kell alkalmazni.”

9.  § A GET 140.  § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A külön tör vény ben meghatározott távhõtermelési engedéllyel rendelkezõ felhasználó 2011. június 30-ig jogosult
az egyetemes szolgáltatás igénybevételére.”

10.  § A GET 141.  § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A miniszter a Hivatal javaslata alapján rendeletben állapítja meg a vételre felajánlott földgázforrás költségalapú
árát. Az ár megállapítása során figye lembe kell venni az engedélyesi tevékenység végzésével felmerült költségeket,
befektetéseket és biztosítani kell ezek méltányos – az üzleti kockázatot figye lembe vevõ – megtérülését.”

11.  § A GET 103.  § (2) bekezdésében „az egyetemes szolgáltatás 107.  § (2) bekezdése szerint képzett ára” szövegrész helyébe 
„az egyetemes szolgáltatás 107.  § (3) bekezdése szerinti ára” szöveg lép.

2. A villamos energiáról  szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosítása

12.  § A villamos energiáról  szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továb biak ban: VET) 140.  § (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(2) A villamosenergia-rendszer használatáért fizetendõ díjakat jogszabály határozza meg, a villamosenergia-kereskedõ
által a felhasználónak értékesített villamos energia eladási árát a felek megállapodása, vagy a villamosenergia-kereskedõ
üzletszabályzata, az egyetemes szolgáltatás keretében értékesített villamos energia árát a miniszter rendeletben állapítja 
meg.”

13.  § A VET 143.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„143.  § (1) Az egyetemes szolgáltatást méltányos, könnyen és tisztán összehasonlítható, átlátható árszabások
alkalmazásával, külön jogszabályban meghatározott típusú termékcsomagok biztosításával kell meg valósítani.
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(2) Az egyetemes szolgáltatás árát a hatékonyan mûködõ engedélyes gazdálkodó szervezetek indokolt mûködési és
tõkeköltsége, és összehasonlító elemzések alapján kell meghatározni úgy, hogy a legkisebb költség elvének érvényre
juttatása érdekében a szabályozás által érintett engedélyeseket gazdálkodásuk hatékonyságának, és az általuk
nyújtott szolgáltatás minõségének folyamatos javítására ösztönözze.
(3) A 90.  § (3) bekezdése alkalmazásával kiadott engedélyek alapján nyújtott egyetemes szolgáltatás árát,
az áralkalmazási feltételeket, valamint az árszabályozás kereteit a Hivatal javaslata alapján a miniszter rendeletben
állapítja meg.
(4) Az egyetemes szolgáltatás hatósági árait legalább azok hatálybalépése elõtt 30 nappal ki kell hirdetni.
(5) A kihirdetett egyetemes szolgáltatói árakat legmagasabb áraknak kell tekinteni. A legmagasabb ártól lefelé
megkülönböztetés-mentesen, elõre nyilvánosságra hozott módon el lehet térni.
(6) Az egyetemes szolgáltató által a felhasználók igénye alapján külön díj ellenében végezhetõ egyéb szolgáltatások
körét és annak díjait külön jogszabály állapítja meg.”

14.  § A VET a következõ 143/A.  §-sal egészül ki:
„143/A.  § (1) Az árképzés és az áralkalmazás részletes szabályait, valamint az árszabályozás kereteire vonatkozó
részletes szabályokat a Hivatal készíti elõ. A Hivatal elõkészítõ tevékenysége során kikéri az érintett engedélyesek
véleményét.
(2) A kihirdetett árakat alkalmazásuk kezdete elõtt legalább 15 nappal az egyetemes szolgáltató a honlapján, továbbá
a felhasználókat a 62.  § (2) bekezdésének c) pontja szerint értesíti. A közzétételnek a felhasználókat megilletõ
felmondási jogra vonatkozó tájékoztatást is tartalmaznia kell.
(3) Az egyetemes szolgáltató által kibocsátott számlán szereplõ egységárak bármely változása esetén – a 62.  §
(2) bekezdésének c) pontja szerint értesítésen túlmenõen – az egyetemes szolgáltató legkésõbb az új árakat
tartalmazó számla kibocsátásakor a felhasználókat külön is egyértelmûen, személyre  szólóan tájékoztatja.
A tájékoztatásnak a felhasználókat megilletõ felmondási jogra is ki kell terjednie.
(4) Az egyetemes szolgáltatás árára vonatkozó elõ írások teljesülését a Hivatal ellenõrzi.
(5) Az engedélyesek kötelesek a 143.  § (1)–(2) bekezdésével összhangban a Hivatal 143.  § (3) bekezdés szerinti
elõkészítõ tevékenységének elõsegítése érdekében az általuk alkalmazandó egyetemes szolgáltatási árakra javaslatot
tenni, és azt a Hivatalhoz benyújtani.
(6) Az egyetemes szolgáltató köteles
a) a legkisebb költség elvét betartani, és az ezt igazoló adatokat a Hivatal számára hozzáférhetõvé tenni,
b) a Hivatalnak megadni minden olyan tájékoztatást, amely az árfelügyeleti és hatósági árelõkészítõ tevékenységhez
szükséges,
c) a költség és árbevétel struktúra átláthatóságát nyilvántartási és elszámolási rendszerében biztosítani.”

15.  § A VET 145/A.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„145/A.  § A 170.  § (2) bekezdésnek a földgázellátásról  szóló 2008. évi XL. törvény, valamint a villamos energiáról  szóló
2007. évi LXXXVI. törvény módosításáról  szóló 2010. évi LV. tör vény 17.  §-ával megállapított 1. pontjában foglalt
felhatalmazás alapján megalkotott rendelet hatálybalépéséig a Hivatal által a földgázellátásról  szóló 2008. évi
XL. törvény, valamint a villamos energiáról  szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosításáról  szóló 2010. évi LV. törvény
hatálybalépését megelõzõen utoljára jóváhagyott árakat kell alkalmazni a Hivatal határozatában meghatározott
idõponttól.”

16.  § A VET 159.  § m) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„m) ellenõrzi a rendszerhasználati díjakra és a csatlakozási díjakra, valamint az egyetemes szolgáltatás áraira
vonatkozó elõ írások betartását,”

17.  § A VET 170.  § (2) bekezdés 1. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[170.  § (2) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy]
„1. az egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árakat, áralkalmazási feltételeket, az árszabályozás kereteit,
az egyetemes szolgáltatás keretében nyújtandó termékcsomagokat és az azokhoz kapcsolódó árszabásokat, valamint
az egyetemes szolgáltató által benyújtott árváltoztatási javaslatot megelõzõen alkalmazandó induló tételes
árszabásokat,”
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18.  § A VET 141.  § (9) bekezdésében „az egyetemes szolgáltatás 143.  § (1)–(2) bekezdése szerint képzett ára” szövegrész
helyébe „az egyetemes szolgáltatás 143.  § (1) bekezdése szerinti ára” szöveg lép.

19.  § E tör vény a kihirdetése napján lép hatályba és a következõ napon hatályát veszti.

Sólyom László s. k., Dr. Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke
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A Ma gyar Köz lönyt a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel a Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium szer kesz ti.
A Szer kesz tõ bi zott ság el nö ke: dr. Pet ré tei Jó zsef, a szer kesz té sért fe le lõs: dr. Borókainé dr. Vajdovits Éva.
A szer kesz tõ ség cí me: Bu da pest V., Kos suth tér 1–3.
A Ha tá ro za tok Tá ra hi va ta los lap tar tal ma a Ma gyar Köz löny IX. ré szé ben je le nik meg.
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