
A Magyar Elektrotechnikai Egyesület észrevételei a módosított VET tervezethez 
 
 
 
Általános észrevételek: 

  Köszönet a MEH részére, hogy közzétette az észrevételeit tartalmazó anyagot. 
Segítené az érintettek együttgondolkodását, ha a módosításokkal elérendő kormányzati 
cél is megfogalmazásra kerül. 

  Az alapos véleménynyilvánítást könnyítette volna, ha legalább a legfontosabb 
módosításokhoz kaptunk volna indoklást. Több alkalommal stilisztikainak tűnő, 
esetleg szórendi változtatásokkal találkoztunk, amely változtatások értelmezése az 
indoklás hiányában nehézkes. 

  A véleményezésre rendelkezésre álló idő irreálisan rövid, elégtelen az alapos 
átgondolásra. Felvetődik a kérdés, valóban igényli-e a Hivatal a véleménynyilvánítást. 

 
Kiemelt témakörök: 

  Az „okos” mérések témakör több helyen is bekerült a tervezetbe annak ellenére, hogy 
még nem született döntés ezen új eszközök bevezetéséről. Jelen pillanatban túlságosan 
korainak tartunk minden ezzel kapcsolatosan részletszabályt.  

  Előrefizetős mérési rendszerek szabályozása. Kiemelt kérdésnek tekintjük ezen mérési 
rendszer elterjedését, de a tervezett szabályozást nem tartjuk kellően kidolgozottnak. 
A VET tervezet továbbra is rendszerhasználati díjak és a villamosenergia díjak 
szétválasztott kezelését írja elő. Jelenleg nem megoldott, hogy egy feltöltő kártyán 
hogyan lehet ezt megoldani, hiszen az elosztói díjak időszakra vonatkozó alapdíjat is 
tartalmaznak. 

  Számlatartalom kérdésköre: A közelmúltban több híradás arról szólt, hogy 
bonyolultak a villamosenergia számlák, azok egyszerűsítése szükséges. A módosítás 
nem támogatja ezt az igényt. Meg kellene hagyni a szabadságot a piaci szereplőknek, 
hogy az alapvető számviteli törvény rendelkezésiének betartása mellett maguk 
alakítsák ki a számlatartalmakat. 

  Kereskedő váltás témaköre: A módosítás egy nem létező szabályozásra utal, mert 
jelenleg ezt nem jogszabály, hanem az elosztói szabályzat szabályozza. Nem értünk 
azzal egyet, hogy egyénként a T. Hivatal által elfogadott és jóváhagyott, a 
változásokhoz rugalmasan kapcsolódó viszonylag könnyen módosítható szabályozást 
egy kevésbé rugalmas külön jogszabály váltson fel. 

  A VET jelen módosítása megteremtené annak a lehetőségét, hogy egyes fogyasztók 
közvetlenül az átviteli hálózatra csatlakozzanak, pozitív diszkriminációt élvezve 
amiatt, hogy az átviteli hálózat működtetője egyes az elosztókat terhelő 
kötelezettségek alól mentesített. Az egyes fogyasztói csoportok ilyen módon történő 
előnyhöz juttatás elkerülése érdekében javasoljuk a jelenlegi állapot fenntartását. 

 
 
Részletes észrevételek: 

  A VET 3.§ 80 pontjának kiegészítését javasoljuk. Az elosztói szabályzat nem csak a 
hálózat technikai működését szabályozza. Javasoljuk az alábbi szövegezést: Elosztói 
szabályzat: az elosztó hálózat technikai működésére vonatkozó szabályzat; amely a 
technikai szabályozáson túl az elosztó hálózathoz való hozzáférés együttműködési 
szabályai, piaci szereplők közötti együttműködés és adatcsere szabályait tartalmazza. 

  39/C.§ (2) A magánvezeték üzemeltető indokolatlan általános kivételezettséget élvez, 
ha rá is ugyanazok a (47. § (7)-(11) szerint) szabályok vonatkoznak kikapcsolás 



esetére. Ezt a lehetőséget csak akkor indokolt fenntartani, ha a magánvezetékről 
egyetemes szolgáltatásra jogosult ügyfelek volnának. Ha nem lát el ilyen 
felhasználókat, az általános szabályokat kellene alkalmazni. 

  A szerződésszegő vételezés kapcsán a tervezett változtatásokat üdvözlendőek. 46§. (7) 
Javasoljuk, hogy a villamos energia és a gázszabályozások összehangoltan kerüljenek 
kialakításra. A törvénymódosítás már megemlíti, hogy a nem lakossági felhasználó 
esetén is kezdeményezheti a kereskedő a felhasználási hely kikapcsolását, de ennek 
módjára további részletes szabályok szükségesek. 46.§ (11) 

  Új elem a törvénymódosításban az un. „energiafogyasztói ellenőrző lista”. Ennek 
tartalmáról, céljáról részletes tájékoztatás lenne szükséges. 56/A § (5) 

  63.§ (3) Az egy éves elévüléssel kapcsolatban világossá kellene tenni, hogy mire 
vonatkozik és mire nem. Szükséges lenne felsorolni a legfőbb eseteket, elkerülendő a 
vitás kérdéseket. 

  64.§ (7) A tv. Változás a mérőhely esetleges átalakításának költségeit is az elosztó 
feladatkörébe sorolja. Ez esetben a mérőhely átalakítás mértékét is meg kellene 
határozni a későbbi viták elkerülése érdekében. 

 
 
Budapest, 2010. augusztus 19. 
 
 
 
 


