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A közlekedési, hírközlési és energiaügyi 
miniszter 

33/2009. (VI. 30.) KHEM 
rendelete 

a szélerõmû kapacitás létesítésére irányuló pályázati 
kiírás feltételeirõl, a pályázat minimális tartalmi 
követelményeirõl, valamint a pályázati eljárás 

szabályairól 

A vil la mos energi á ról  szóló 2007. évi LXXXVI. tör
vény 170. § (2) bekez dés 16. és 17. pont já ban ka pott fel ha 
tal ma zás alap ján, a köz le ke dé si, hír köz lé si és ener gia ügyi 
mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 133/2008. (V. 14.) 
Korm. ren de let 1.  § (1) bekez dés b) pont já ban meg ha tá ro 
zott fel adat kö röm ben el jár va a kö vet ke zõ ket ren de lem el: 

A rendelet hatálya 

1. § 

(1) A ren de let ha tá lya ki ter jed 

a) a szél erõ mû vi ka pa ci tás-lé te sí té si jo go sult sá got 
igény lõ, a Pol gá ri Tör vény könyv rõl  szóló 1959. évi 
IV. tör vény (a továb biak ban: Ptk.) 685.  § c) pont já ban 
meg ha tá ro zott, bel föl di szék hellyel ren del ke zõ gazdál 
kodó szer ve zet re, va la mint a Ma gyar Ener gia Hi va tal ra 
(a továb biak ban: Hi va tal), 

b) az el osz tó vagy át vi te li há ló zat hoz csat la ko zó olyan 
szél erõ mû re, amely 

ba) a ház tar tá si mé re tet meg ha lad ja, de a 0,5 MW tel je 
sí tõ ké pes sé get nem éri el (nem en ge dély kö te les kis erõ 
mû), vagy 

bb) 0,5 MW vagy ezt meg ha la dó tel je sí tõ ké pes sé gû, de 
az 50 MW tel je sí tõ ké pes sé get nem éri el, 

c) a vil la mos energi á ról  szóló 2007. évi LXXXVI. tör
vény (a továb biak ban: VET) 

ca) 7.  § (2) be kez dé se sze rin ti szél erõ mû és szél erõ mû 
park (a továb biak ban együtt: szél erõ mû) ka pa ci tás lé te sí 
té sé re, bõ ví té sé re, el osz tó vagy át vi te li há ló zat hoz tör té nõ 
csat la koz ta tá sá ra, 

cb) sze rin ti, az el osz tó vagy át vi te li há ló zat hoz nem 
csat la ko zó kis erõ mû lé te sí té sé re jo go sí tó kis erõ mû vi 
össze vont en ge déllyel ren del ke zõ szél erõ mû el osz tó vagy 
át vi te li há ló zat hoz tör té nõ csat la koz ta tá sá ra 

(a továb biak ban együtt: lé te sí tés) irá nyu ló pá lyá za ti ki írás 
fel té te le i re, a pá lyá zat mi ni má lis tar tal mi kö ve tel mé nye i 
re, va la mint a pá lyá za ti el já rás ra. 

(2) Nem ter jed ki a ren de let ha tá lya a vil la mos mû höz 
nem csat la ko zó és a ház tar tá si mé re tû szél erõ mû re. 

Értelmezõ rendelkezések 

2. § 

(1) E ren de let al kal ma zá sá ban 
a) hir det mény: a pá lyá zat ki írá sá ról  szóló ér te sí tés, 

amely ben a Hi va tal az e ren de let ben fog lal tak sze rint ér te 
sí tést tesz köz zé a pá lyá za ti el já rás meg in dí tá sá ról, 

b) szél erõ mû vi ka pa ci tás-lé te sí té si jo go sult ság: fel ha 
tal ma zás, amely a pá lyá zat nyer te se ré szé re biz to sít ja, 
hogy 

ba) az 1. § (1) bekez dés b) pont ba) al pont já ban fog lalt 
szél erõ mû ka pa ci tás lé te sí té sé re pá lyá zó az e ren de let sze 
rint le foly ta tott pá lyá za ton el nyert mér té kû új szél erõ mû vi 
ka pa ci tást lé te sít sen, 

bb) az 1. § (1) bekez dés b) pont bb) al pont já ban fog lalt 
szél erõ mû ka pa ci tás lé te sí té sé re pá lyá zó a VET 74. § 
(1) be kez dés a) pont já ban meg ha tá ro zott en ge dély irán ti 
ké rel met nyújt son be új szél erõ mû vi (e ren de let sze rint
 lefolytatott pá lyá za ton el nyert mér té kû) ka pa ci tás lé te sí té 
sé re, 

bc) az 1. § (1) bekez dés c) pont cb) al pont ja sze rin ti
 pályázó a szél erõ mû vet el osz tó vagy át vi te li há ló zat hoz 
csat la koz tas sa, és a kis erõ mû vi össze vont en ge dély e vo 
nat ko zás ban tör té nõ mó do sí tá sa iránt ké rel met nyújt 
son be, 

c) ki írá si do ku men tá ció: a pá lyá za ti el já rás és a pá lyá 
zat be nyúj tá sá nak rész le tes sza bá lya it tar tal ma zó do ku 
men tá ció, 

d) pá lyá zat: a pá lyá zó ál tal a pá lyá za ti el já rás ke re té 
ben be nyúj tott aján lat, 

e) pá lyá za ti el já rás: új szél erõ mû vi ka pa ci tás lé te sí té 
sé re, va la mint az 1.  § (1) be kez dés c) pont cb) al pont ja sze 
rin ti kis erõ mû el osz tó vagy át vi te li há ló zat hoz tör té nõ 
csat la koz ta tá sá ra vo nat ko zó, e ren de let sze rint le foly ta tott 
pá lyáz ta tá si el já rás, 

f) pá lyá zó: a hir det mény és a ki írá si do ku men tá ció 
alap ján szél erõ mû vi ka pa ci tás-lé te sí té si jo go sult sá got 
(a továb biak ban: jo go sult ság) sze rez ni kí vá nó, a Ptk. 
685. § c) pont já ban meg ha tá ro zott gaz dál ko dó szer ve zet, 

g) tár sa ság cso port: azon vál lal ko zá sok összes sé ge, 
ame lyek a számvi tel rõl  szóló 2000. évi C. tör vény 3.  § 
(2) be kez dés 7. pont ja sze rint kap csolt vál lal ko zás nak
 minõsülnek. 

(2) Az (1) be kez dés ben nem sze rep lõ fo gal ma kat a VET 
és a vég re haj tá sá ra ki adott jog sza bá lyok sze rint kell ér tel 
mez ni. 

A pályázati eljárás célja 

3. § 

(1) A pá lyá za ti el já rás cél ja 
a) a fel hasz ná lói igé nyek ki elé gí té se ér de ké ben új, kor 

sze rû szél erõ mû ka pa ci tá sok lé te sí té sé nek elõ se gí té se, 
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b) a fenn tart ha tó fej lõ dés ér de ké ben az ener gia ha té 
kony ság, az ener gia ta ka ré kos ság el ve i nek ér vé nye sí té se, 
va la mint a meg úju ló ener gia for rás ból ter melt vil la mos 
ener gia rész ará nyá nak nö ve lé se, to váb bá 

c) a jo go sult ság üzem gaz da sá gi és nem zet gaz da sá gi 
szem pont ból ha té kony, át lát ha tó, be fo lyás men tes, az 
egyen lõ bá nás mód kö ve tel mé nyé nek meg fe le lõ szét osz tá 
sa a mû sza ki lag kor lá to zott le he tõ sé gek re  való te kin tet tel, 
a vil la mos ener gia-rend szer sza bá lyoz ha tó sá gá nak és biz 
ton sá gos mû kö dé sé nek fenn tar tá sa mel lett. 

(2) A pá lyá za ti el já rás ré szét ké pe zõ ér té ke lé si el já rás 
cél ja a ki írá si do ku men tá ció sze rin ti pá lyá za ti el já rás tár 
gyát ké pe zõ jo go sult ság te kin te té ben azok nak a pá lyá zók 
nak a ki vá lasz tá sa, akik az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott 
szem pont rend szer nek összes sé gé ben a leg in kább megfe 
lelõ pá lyá za tot nyúj tot ták be. 

A Hivatal eljárására vonatkozó különös szabályok 

4. § 

(1) A pá lyá za ti el já rás le bo nyo lí tá sá val kap cso la tos fel 
ada to kat – ide ért ve kü lö nö sen a hir det mény el ké szí té sét és 
köz zé té te lét, a ki írá si do ku men tá ció ki dol go zá sát, va la 
mint a pá lyá za tok ér té ke lé sét – a Hi va tal lát ja el. 

(2) A Hi va tal e ren de let sze rin ti el já rá sá ra – a 
(3)–(4) be kez dés szerin ti el té rés sel – a VET 168.  § (2)–(3), 
(9)–(13) és (15) be kez dé sét, va la mint az e ren de let ben nem 
sza bá lyo zott egyéb kér dé sek ben a köz igaz ga tá si ha tó sá gi 
el já rás ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló tör vényt (a továb biak 
ban: Ket.) kell al kal maz ni. 

(3) A Hi va tal e ren de let sze rin ti el já rá sa so rán az ügy in 
té zé si ha tár idõ – ide nem szá mít va a 15.  § (1) be kez dé se 
sze rin ti idõ tar ta mot – a pá lyá zat be nyúj tá si ha tár ide jé nek 
le jár tát kö ve tõ na pon kez dõ dik. 

(4) A Hi va tal e ren de let sze rin ti el já rá sa so rán a Ket. 
sze rin ti hir det mé nyi kéz be sí tés nek nincs he lye. 

(5) A Hi va tal e ren de let sze rin ti el já rá sa – a (6) be kez dés 
ki vé te lé vel – mi nõ sí té si és ér té ke lé si sza kasz ból áll. 

(6) A 6.  § (4) bekez dés c) pont ja sze rin ti pá lyá zat ese tén, 
ha a pá lyá zó meg fe lel a mi nõ sí té si sza kasz kö ve tel mé nye i 
nek, nyer tes pá lyá zó nak mi nõ sül. Ha a ki oszt ha tó kapa 
citás ke ve sebb, mint amennyit a pá lyá zók nyer tes sé ge ese 
tén ki kel le ne osz ta ni, a Hi va tal a pá lyá zók ál tal igé nyelt 
ka pa ci tást ará nyo san csök ken ti. 

(7) Az e ren de let sze rin ti pá lyá za ti el já rás nyel ve a ma gyar. 

A pályázati eljárás elõkészítése 

5. § 

(1) A Hi va tal min den év szep tember 15-éig – a há ló za ti 
en ge dé lye sek be vo ná sá val – elem zést vé gez a vil la mos 

ener gia-rend szer kö zép tá von vár ha tó tel je sít mé nyé nek 
egyen sú lyá ról, sza bá lyoz ha tó sá gá ról és biz ton sá gos mû 
kö dé sé rõl, amely nek so rán figye lembe ve szi 

a) a rend szer sza bá lyo zá si el ve ket, 
b) a rend szer jel lem zõ ket, 
c) a vil la mos ener gia-el lá tá si szabályzatokat , 
d) a leg fej let tebb ha zai és nem zet kö zi gya kor la tot,

 valamint 
e) a már üzem ben lévõ szél erõ mû vek mû kö dé si ta pasz 

ta la ta it. 

(2) Az elem zés ben meg kell ál la pí ta ni, hogy 
a) van-e le he tõ ség újabb szél erõ mû vi ka pa ci tás lé te sí 

té sé re, 
b) a VET 7.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zot tak sze 

rint mek ko ra szél erõ mû ka pa ci tás épít he tõ be az or szág 
kü lön bö zõ te rü le te in és az egyes el osz tó há ló za ti en ge dé 
lye sek mû kö dé si te rü le te in, va la mint 

c) mi lyen rend szer sza bá lyo zá si fel té te lek tel je sü lé se 
szük sé ges az új szél erõ mû vi ter me lõ ka pa ci tás el osz tó 
vagy át vi te li há ló zat ra csat la ko zá sá hoz. 

(3) Az elemzést a Hi va tal a hon lap ján az elemzés el ké 
szí té sét köve tõen ha la dék ta la nul köz zé te szi. 

(4) A há ló za ti en ge dé lye sek a Hi va tal fel szó lí tá sá ra
 kötelesek köz re mû köd ni az (1) be kez dés ben meg ha tá ro 
zott elem zés el ké szí té sé ben. 

6. § 

(1) Ha az elemzés alap ján le he tõ ség van az el osz tó vagy 
át vi te li há ló zat hoz csat la ko zó új szél erõ mû vi ter me lõ
 kapacitás lé te sí té sé re, a Hi va tal el ké szí ti a ki írá si do ku 
men tá ci ót, va la mint a VET 7.  § (3) be kez dé se sze rint – az 
elem zés köz zé té te lét kö ve tõ 30 na pon be lül – hir det ményt 
tesz köz zé sa ját hon lap ján, az Eu ró pai Unió Hi va ta los 
Lap já ban, va la mint leg alább két or szá gos na pi lap ban. A 
hir det mény köz zé té te lén az Eu ró pai Unió Hi va ta los Lap 
já ban tör té nõ köz zé té tel nap ját kell ér te ni. 

(2) A hir det mény nek tar tal maz nia kell a ki írá si do ku 
men tá ció be szer zé sé nek he lyét, mód ját és ha tár ide jét, a
 kiíró meg ne ve zé sét, va la mint a ki írás tár gyát. 

(3) A pá lyá za tot az el osz tó há ló za ti en ge dé lye sek mû 
kö dé si te rü le te i re vo nat ko zó an – há ló za ti en ge dély esen 
ként egyen lõ vagy el té rõ mér ték ben meg oszt va, il let ve 
több mû kö dé si te rü le tet össze von va vagy az or szág egész 
te rü le té re – le het ki ír ni. 

(4) A Hi va tal a ki írá si do ku men tá ció el ké szí té sé nél, 
a pá lyáz ta tás nál és az el bí rá lás nál kü lön szél erõ mû ka te gó 
ri á kat ál la pít hat meg a kö vet ke zõ szem pon tok sze rint: 

a) a ház tar tá si mé re tet meg ha la dó, de a 0,5 MW-ot el 
nem érõ tel je sí tõ ké pes sé gû (nem en ge dély kö te les) szél 
erõ mû vek, ame lyek a kö te le zõ át vé tel ke re té ben kí ván nak 
ér té ke sí te ni, 
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b) a 0,5 MW vagy an nál na gyobb, de az 5 MW-ot nem 
meg ha la dó tel je sí tõ ké pes sé gû szél erõ mû vek, ame lyek 
a kö te le zõ át vé tel ke re té ben kí ván nak ér té ke sí te ni, 

c) az 5 MW vagy an nál na gyobb, de az 50 MW-ot nem 
meg ha la dó tel je sí tõ ké pes sé gû szél erõ mû vek, ame lyek 
a kö te le zõ át vé tel ke re té ben kí ván nak ér té ke sí te ni, 

d) azon szél erõ mû vek, ame lyek nem kí ván nak részt 
ven ni a vil la mos ener gia kö te le zõ át vé te li rend sze ré ben, 

e) az el osz tó vagy át vi te li há ló zat hoz nem csat la ko zó 
szél erõ mû el osz tó vagy át vi te li há ló zat hoz csatlakozta 
tása. 

(5) A ki írá si do ku men tá ci ó nak tar tal maz nia kell 
a) a pá lyá za ti el já rás rend jé re vo nat ko zó alap ve tõ sza 

bá lyo kat (kü lö nö sen a pá lyá zás fel té te lei, mód ja, a be nyúj 
tá si ha tár idõk, a pá lyá za ti el já rás ered mé nyes sé vagy ered 
mény te len né nyil vá ní tá sá nak fel té te lei, a ki írá si do ku men 
tá ció mó do sí tá sá nak fel té te lei), 

b) az el nyer he tõ jo go sult ság rész le tes le írá sát és felté 
teleit, 

c) a (4) be kez dés a)–e) pont ja sze rint lét re hoz ha tó ter 
me lõ ka pa ci tá so kat, 

d) a 7.  § sze rin ti kon zul tá ció fel té te le it, 
e) a 18.  § sze rin ti for rás ren del ke zés re ál lá sá nak iga zo 

lá sá ra vo nat ko zó fel té te le ket, 
f) az ér té ke lés jog sza bá lyi ke re te ken be lü li to váb bi 

rész le tes szem pont ja it, va la mint az ered mény közzététe 
lének mód ját. 

Konzultáció 

7. § 

A Hi va tal a ki írá si do ku men tá ci ó ban meg ha tá ro zott 
mó don, he lyen és idõ ben kon zul tá ci ót tart. A kon zul tá ci ót 
leg ké sõbb a be nyúj tá si ha tár idõ le jár tát meg elõ zõ 
30. mun ka na pon kell meg tar ta ni. A kon zul tá ci ón azok 
a szer ve ze tek és a ki írá si do ku men tá ci ó ban meg ha tá ro zott 
szá mú kép vi se lõ ik ve het nek részt, akik a ki írá si do ku men 
tá ci ót – a hir det mény ben meg ha tá ro zott mó don – be sze 
rez ték. 

Részvétel és a pályázat benyújtása 

8. § 

(1) A pá lyá za ti el já rás ban nem ve het részt az a pá lyá zó, 
a) aki olyan szél erõ mû ter me lõ ka pa ci tá sá nak lé te sí té 

sé re pá lyá zik, amely 50 MW vagy ezt meg ha la dó tel je sí tõ 
ké pes sé gû, il let ve amely a bõ ví tést köve tõen érné el vagy 
ha lad ná meg az 50 MW tel je sí tõ ké pes sé get, 

b) aki nek a hir det mény köz zé té te lé nek nap ján, il let ve 
a be nyúj tá si ha tár idõ nap ján a Hi va tal lal szem ben le járt 
ha tár ide jû el jár ási díj-fi ze té si vagy fel ügye le ti díj-fi ze té si 
kö te le zett sé ge van, 
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c) aki nek a hir det mény köz zé té te lé nek nap ján egyéb, 
60 nap nál ré geb ben le járt ese dé kes sé gû köz tar to zá sa van, 
ki vé ve ha az adó ha tó ság szá má ra fi ze té si ha lasz tást vagy 
rész let fi ze tést en ge dé lye zett, 

d) aki vel szem ben a hir det mény köz zé té te lét meg elõ zõ 
há rom nap tá ri éven be lül a bí ró ság – a jogi sze méllyel 
szem ben ki szab ha tó bün te tõ jo gi in téz ke dé sek rõl  szóló tör 
vénnyel össz hang ban – bûn cse lek mény el kö ve té sét jog 
erõ sen meg ál la pí tot ta, 

e) aki vel szem ben a hir det mény köz zé té te lét meg elõ zõ 
há rom nap tá ri éven be lül a tisz tes ség te len pi a ci ma ga tar tás 
és a ver seny kor lá to zás ti lal má ról  szóló 1996. évi LVII. tör 
vény 11. §-a vagy 21.  §-a, il let ve az Eu ró pai Kö zös sé get 
lét re ho zó szer zõ dés 81. cik ke vagy 82. cik ke sze rin ti
 jogerõs és vég re hajt ha tó ver seny fel ügye le ti ha tá ro zat ban, 
vagy an nak bí ró sá gi fe lül vizs gá la ta ese tén a bí ró ság jog 
erõs és vég re hajt ha tó ha tá ro za tá ban meg ál la pí tott és bír 
ság gal súj tott jog sza bály sér tést kö ve tett el, 

f) aki nek ko ráb bi – öt év nél nem ré geb ben le zá rult – 
köz be szer zé si el já rás alap ján vál lalt szer zõ dé ses kö te le 
zett sé gé nek meg sze gé sét jog erõs köz igaz ga tá si vagy bí ró 
sá gi ha tá ro zat meg ál la pí tot ta, 

g) aki nek, aki jog elõd jé nek vagy aki vel egy tár sa ság 
cso port ba tar to zó vál lal ko zás nak a VET 74.  § (1) be kez dé 
se sze rin ti bár mely en ge dé lyét a hir det mény köz zé té te lét 
meg elõ zõ tíz éven be lül vissza von ták, 

h) aki a pá lyá za tá ban a pá lyá zat el bí rá lá sát ér dem ben 
be fo lyá so ló  valótlan ada tot kö zölt, 

i) – az 1. § (1) bekez dés b) pont bb) al pont ja ese tén – 
aki rõl meg ál la pít ha tó, hogy ré szé re a jog sza bá lyi fel té te 
lek nem tel je sü lé se  miatt nem ad ha tó ki a VET 74.  § (1) be
kez dés a) pont ja sze rin ti en ge dély, 

j) aki az új lé te sí ten dõ szél erõ mû vi ter me lõ ka pa ci tást 
– a pá lyá zat be nyúj tá sá tól szá mí tot tan – há rom év nél ré 
geb ben gyár tott be ren de zés sel kí ván ja meg valósítani, 

k) aki vég el szá mo lás alatt áll, vagy aki el len csõd- vagy 
fel szá mo lá si el já rás fo lya mat ban van, 

l) aki a ki írá si do ku men tá ci ót nem a hir det mény ben 
meg ha tá ro zott mó don sze rez te be, 

m) aki az e ren de let sze rin ti ha tár idõ ben nem iga zol ta 
a for rás ren del ke zés re ál lá sát, 

n) aki a 20. § (1) vagy (4) be kez dé se alap ján elveszí 
tette jo go sult sá gát a hir det mény köz zé té te lét kö ve tõ har 
ma dik év vé gé ig. 

(2) Az (1) be kez dés c) pont ja sze rin ti ki zá ró okra vo nat 
ko zó an a pá lyá zó a pá lyá za ti el já rás so rán nyi lat ko zat ban 
hoz zá já rul ah hoz, hogy az ál la mi adó ha tó ság, a vám ha tó 
ság, a szék hely vagy a ter me lõ te vé keny ség vég zé sé nek
 telephelye sze rin ti ön kor mány za ti adó ha tó ság a nyil ván 
tar tott adó-, já ru lék-, il le ték- vagy vám tar to zá sá ra vo nat 
ko zó ada to kat a Hi va tal ré szé re át ad ja. 

(3) Egy tár sa ság cso port hoz tar to zó vál lal ko zás köz vet 
le nül vagy köz vet ve csak egy – azo nos csat la ko zá si pon tot 
meg je lö lõ – pá lyá za tot nyújt hat be. 
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(4) Ha az 1.  § (1) bekez dés b) pont bb) al pont ja sze rin ti 
szél erõ mû ka pa ci tás lé te sí té sé re irá nyu ló pá lyá zat nyer te 
sé vel szem ben a pá lyá za ti el já rás ered mé nyé nek ki hir de té 
se után, de még a VET 74.  § (1) bekez dés a) pont ja sze rin ti 
en ge dély ki adá sa elõtt az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott 
ki zá ró ok me rül fel, vagy ez a pá lyá za ti el já rás ered mé nyé 
nek ki hir de té se után vá lik is mert té, ak kor a pá lyá zó nem 
kap hat ja meg a VET 74.  § (1) bekez dés a) pont ja sze rin ti 
en ge délyt. 

(5) Ha az 1.  § (1) bekez dés b) pont ba) al pont ja sze rin ti 
szél erõ mû ka pa ci tás lé te sí té sé re irá nyu ló pá lyá zat be nyúj 
tá sa ese tén a pá lyá zó val szem ben a pá lyá za ti el já rás ered 
mé nyé nek ki hir de té se után vá lik is mert té az (1) be kez dés 
ben meg ha tá ro zott ki zá ró ok fenn ál lá sa, a Hi va tal a pá lyá 
zót a VET 96. § (2) be kez dé se sze rint el tilt hat ja a te vé 
keny ség foly ta tá sá tól. 

9. § 

(1) A pá lyá zat kö te le zõ tar tal mi ele mei a kö vet ke zõk: 
a) a pá lyá zó azo no sí tá sá ra al kal mas ada tok, kü lö nö sen 

a neve, a cég jegy zék vagy nyil ván tar tá si szá ma, a szék he 
lye, az el ér he tõ sé ge (le ve le zé si címe, te le fon-, te le fax szá 
ma, e-ma il címe), 

b) a ter ve zett szél erõ mû te lep he lyé nek ada tai, kü lö nö 
sen a hely raj zi szá ma, a címe, va la mint a ter ve zett szél erõ 
mû nek – szél erõ mû park ese tén az an nak ré szét ké pe zõ
 valamennyi szél erõ mû nek – a föld mé ré si és tér ké pé sze ti 
te vé keny ség rõl  szóló jog sza bály sze rin ti egy sé ges or szá 
gos ve tü le ti ko or di ná tái (a továb biak ban: EOV koordi 
náta), 

c) a szél ge ne rá tor ter ve zett be szer zé sé nek be mu ta tá sa, 
d) a meg valósítani ter ve zett szél erõ mû mû sza ki ada tai, 

kü lö nö sen 
da) az erõ mû egy ség, a ter me lõ be ren de zés gyár tá si éve, 
db) a sza bá lyo zá si ké pes ség az üze mi sza bály zat ban 

meg ha tá ro zott mé rõ szá mok sze rin ti bon tás ban, 
dc) a vil la mos ener gia-rend szer sza bá lyoz ha tó sá gát és 

a fe szült ség mi nõ sé gé nek ja ví tá sát szol gá ló mû sza ki meg 
ol dá sok be mu ta tá sa, 

dd) egy vo na las vil la mos kap cso lá si rajz (a szél erõ mû 
tõl a csat la ko zá si pon tig). 

(2) A pá lyá zat hoz csa tol ni kell 
a) a be épí tés re ter ve zett szél erõ mû lé te sí té sé hez más 

jog sza bá lyok alap ján szük sé ges, a pá lyá zó ne vé re szóló 
kör nye zet vé del mi en ge dély és vil la mos ener gia-ipa ri épí 
té si en ge dély má so la tát, 

b) a pá lyá zó arra vo nat ko zó nyi lat ko za tát, hogy a há ló 
za ti üzem irá nyí tás ke re té ben, il let ve a rend szer irá nyí tás 
szem pont já ból szük sé ges ese tek ben hoz zá já rul ter me lé sé 
nek az el osz tó há ló za ti en ge dé lyes vagy az át vi te li rend 
szer irá nyí tó ál ta li kor lá to zá sá hoz, 

c) a pá lyá zó arra vo nat ko zó nyi lat ko za tát, hogy a ki írá si 
do ku men tá ci ó ban fog lal ta kat ma gá ra néz ve kö te le zõ nek
 ismeri el, 

d) a pá lyá zó arra vo nat ko zó nyi lat ko za tát, hogy vele 
szemben az e ren de let ben fog lalt ki zá ró ok nem áll fenn, 

e) a nem a cég jegy zék ben nyil ván tar tott pá lyá zó ese tén 
a nyil ván tar tás ba vé tel rõl  szóló ha tá ro za tot, va la mint 
a mó do sí tá sok kal egy sé ges szer ke zet be fog lalt, ha tá lyos 
ala pí tó ok ira tot (egyéb lé te sí tõ ok ira tot), vagy an nak köz 
jegy zõ ál tal hi te le sí tett má so la tát, 

f) a pá lyá zó ban leg alább 10% tu laj do ni ré sze se dés sel 
vagy sza va zat tal (a továb biak ban: be fo lyás) ren del ke zõ 
sze mély meg ne ve zé sét, va la mint a be fo lyás mér té ké nek 
meg je lö lé sét, be le ért ve a köz ve tett mó don  való be fo lyást 
is, to váb bá a pá lyá zó val egy tár sa ság cso port hoz tar to zó 
más vál lal ko zás meg ne ve zé sét, 

g) a tel jes sé gi nyi lat ko za tot, amely ben a pá lyá zó fe le 
lõs sé get vál lal arra, hogy az f) pont sze rin ti be fo lyás meg 
ál la pí tá sá hoz szük sé ges min den do ku men tu mot és in for
má ci ót ren del ke zés re bo csá tott, 

h) a pá lyá zó nak a pá lyá za ti el já rás ban tör té nõ tel jes 
körû kép vi se le té re jo go sul tak ne vét, va la mint a kép vi se le ti 
jog iga zo lá sá ra al kal mas do ku men tu mot, 

i) a vil la mos energi á ról  szóló 2007. évi LXXXVI. tör
vény egyes ren del ke zé se i nek vég re haj tá sá ról szóló 
273/2007. (X. 19.) Korm. ren de let 4. számú mel lék le té ben 
meg ha tá ro zott do ku men tu mo kat, ki vé ve a há ló za ti en ge 
dé lyes sel kö tött há ló za ti csat la ko zá si szer zõ dést, 

j) a há ló za ti csat la ko zás ra vo nat ko zó, a há ló za ti en ge 
dé lyes ál tal jó vá ha gyott csat la ko zá si ter vet, 

k) a 8.  §-ban meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek teljesíté 
sére vo nat ko zó iga zo lá so kat, nyi lat ko za to kat, ki vé ve a 8. § 
(1) be kez dés c) pont ja sze rin ti köz tar to zás ra vo nat ko zó 
iga zo lást, 

l) a 6. § (4) bekez dés d) pont ja sze rin ti eset ben a vil la 
mos ener gia kö te le zõ át vé te li rend sze ré ben tör té nõ ér té ke 
sí té si jo go sult ság ról tör té nõ le mon dó nyi lat ko za tot, 

m) a 18.  § sze rin ti for rás ren del ke zés re ál lá sát iga zo ló 
do ku men tu mot, va la mint 

n) az au di tált szél ho zam mé ré sek ada ta it. 

10. § 

(1) A pá lyá za tot a Hi va tal szék he lyén kell be nyúj ta ni 
a ki írá si do ku men tá ci ó ban meg ha tá ro zott mó don és ha tár 
idõ ben. 

(2) Ha a pá lyá zó nem ma gyar nyel ven nyújt be do ku 
men tu mot, csa tol ni kell an nak hi te les ma gyar nyel vû for 
dí tá sát is. Vi ta tott eset ben a ma gyar nyel vû vál to zat az 
irány adó. 

11. § 

(1) A rész vé te li fel té te lek nek a pá lyá za ti el já rás tel jes 
tar ta ma alatt meg kell fe lel ni. Ha a pá lyá zó nem fe lel meg 
a rész vé te li fel té te lek nek, a Hi va tal a pá lyá zót ki zár ja. 
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(2) A pá lyá zó kö te les a ki írá si do ku men tá ci ó ban fog lalt 
el já rá si sza bá lyo kat be tar ta ni. 

(3) A Hi va tal az e ren de let ben és a ki írá si dokumentá 
cióban meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek nek meg fe le lõ pá 
lyá zó kat nyil ván tar tás ba ve szi, és a nyil ván tar tás ba vett 
pá lyá zók lis tá ját (a pá lyá zók ne vét és az azo no sí tá suk ra 
szol gá ló ada to kat) a be nyúj tá si ha tár idõ le jár tát kö ve tõ 
35 mun ka na pon be lül a Hi va tal hon lap ján köz zé te szi. A 
pá lyá zat be nyúj tá sá val a pá lyá zók hoz zá já rul nak ada ta ik 
pá lyá zók lis tá ján tör té nõ köz zé té te lé hez. 

Az Értékelõ Bizottság 

12. § 

(1) A Hi va tal a pá lyá za tok mi nõ sí té sé re és ér té ke lé sé 
nek elõ ké szí té sé re öt ta gú bi zott sá got hoz lét re, öt pót tag 
gal (a továb biak ban: Ér té ke lõ Bi zott ság). 

(2) Az Ér té ke lõ Bi zott ság há rom tag já nak és há rom pót 
tag já nak sze mé lyé re a Hi va tal el nö ke, egy-egy tag já nak és 
egy-egy pót tag já nak sze mé lyé re az át vi te li rendszerirá 
nyító ve ze tõ je és az el osz tó há ló za ti en ge dé lye sek tesz nek 
ja vas la tot. Ha az el osz tó há ló za ti en ge dé lye sek nem tud 
nak meg ál la pod ni az ál ta luk ja va solt tag sze mé lyé ben, az 
át vi te li rend szer irá nyí tó ál tal je lölt pót tag ren des tag ként
vesz részt az Ér té ke lõ Bi zott ság mun ká já ban. Az Ér té ke lõ 
Bi zott ság tag ja it, va la mint a pót ta go kat a Hi va tal el nö ke
ne ve zi ki és hív ja vissza. Az Ér té ke lõ Bi zott ság tag ját aka 
dá lyoz ta tá sa ese tén az adott ta got je lö lõ sze mély ál tal
 jelölt pót tag he lyet te sí ti. 

(3) Az Ér té ke lõ Bi zott sá got a be nyúj tá si ha tár idõ le jár 
tá ig kell lét re hoz ni. Az Ér té ke lõ Bi zott ság az e ren de let és 
a ki írá si do ku men tá ció ál tal biz to sí tott ke re tek kö zött az 
ügy rend jét maga ál la pít ja meg. 

13. § 

(1) Az Ér té ke lõ Bi zott ság a kö vet ke zõ fel ada to kat lát ja el: 
a) köz jegy zõ je len lé té ben, a pá lyá zók szá má ra nyil vá 

no san fel bont ja a pá lyá za to kat tar tal ma zó bo rí té ko kat, és 
ez zel egy ide jû leg jegy zõ könyv ben rög zí ti a pá lyá zók és 
a pá lyá zat azo no sí tó ada ta it (pá lyá zó neve, lé te sí tés he lye, 
igé nyelt ka pa ci tás), 

b) el vég zi a 14.  §-ban meg ha tá ro zott – meg fe le lés sel 
össze füg gõ – mi nõ sí tést, és ezt jegy zõ könyv ben rög zí ti, 

c) ér té ke li a pá lyá za to kat, és en nek ered mé nyé rõl jegy 
zõ köny vet ké szít, 

d) az a)–c) pon tok alap ján össze fog la ló ér té ke lést ké szít. 

(2) Az Ér té ke lõ Bi zott ság a pá lyá za ti el já rás so rán
 folyamatosan jo go sult el len õriz ni az e ren de let ben és a ki 
írá si do ku men tá ci ó ban elõ ír tak be tar tá sát. 

Minõsítõ szakasz 

14. § 

(1) Az Ér té ke lõ Bi zott ság a pá lyá za tot a be nyúj tá si
 határidõ le jár tá tól szá mí tott 45 mun ka na pon be lül meg 
vizs gál ja ab ból a szem pont ból, hogy 

a) a pá lyá zó val szemben fenn áll-e a 8.  § (1) és 
(4)–(5) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott bár mely ki zá ró ok, 

b) a be nyúj tott do ku men tu mok alap ján a pá lyá zó meg 
fe lel-e az e ren de let ben és a ki írá si do ku men tá ci ó ban meg 
ha tá ro zott kö ve tel mé nyek nek. 

(2) Ha az Ér té ke lõ Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy a pá lyá 
zó val szemben az (1) be kez dés a) pont ja sze rin ti ki zá ró ok 
áll fenn, a pá lyá zót a Hi va tal ki zár ja. 

Értékelõ szakasz 

15. § 

(1) A mi nõ sí tõ sza kasz ban meg fe lelt pá lyá zó kat a Hi va 
tal fel hív ja, hogy 8 mun ka na pon be lül – a jog sza bály ban 
meg ha tá ro zott nál nem ma ga sabb – kö te le zõ át vé te li ár, az 
igé nyelt kö te le zõ át vé tel idõ tar ta ma, il let ve a kö te le zõ
 átvétel ke re té ben át vé tel re ke rü lõ vil la mos ener gia éves 
mennyi sé ge vo nat ko zá sá ban te gye nek aján la tot. 

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti ha tár idõ el mu lasz tá sa ese 
tén nincs he lye iga zo lás nak. 

(3) Az e ren de let alap ján ki írt pá lyá zat ér té ke lé se so rán 
a Hi va tal a pá lyá zó ál tal igé nyelt – a jog sza bály ban meg 
ha tá ro zott nál nem ma ga sabb – kö te le zõ át vé te li árat (zó na 
idõn kén ti bon tás ban), az ál ta la igé nyelt kö te le zõ át vé tel 
idõ tar ta mát, il let ve a kö te le zõ át vé tel ke re té ben át vé tel re 
ke rü lõ vil la mos ener gia éves mennyi sé gét ve szi figye 
lembe. 

(4) Az ér té ke lõ sza kasz ban a pá lyá za tok vizs gá la tá ra 
nyit va álló ha tár idõ 22 mun ka nap. 

A pályázati eljárás eredményének megállapítása 

16. § 

(1) Ha az Érté ke lõ Bi zott ság két vagy több olyan pályá 
za tot mi nõ sít egyen ér té kû nek, ame lyek egy ide jû nyer tes 
sé ge ese tén a ki oszt ha tó ka pa ci tás ke ve sebb, mint 
amennyit a pá lyá zók nyer tes sé ge ese tén ki kel le ne osz ta ni, 
a Hi va tal fel hív ja az érin tett pá lyá zó kat, hogy 5 mun ka na 
pon be lül nyújt sák be az igé nyelt ala cso nyabb kö te le zõ
 átvételi ár vagy rö vi debb kö te le zõ át vé te li idõ tar tam vo 
nat ko zá sá ban mó do sí tott pá lyá za tu kat. 

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti ha tár idõ el mu lasz tá sa ese 
tén iga zo lás nak nincs he lye. 



 2009/90. szám M A G Y A R 

(3) Az (1) be kez dés alap ján mó do sí tott pá lyá za tok
 vonatkozásában az Ér té ke lõ Bi zott ság a 13.  §, va la mint az 
e § ren del ke zé sei sze rint jár el. 

17. § 

(1) A pá lyá zat ér vény te len, ha 
a) azt a ki írá si do ku men tá ci ó ban meg ha tá ro zott be 

nyúj tá si ha tár idõ le jár ta után nyúj tot ták be, 
b) a pá lyá zó a 18.  § sze rin ti for rás ren del ke zés re ál lá sát 

nem az elõ ír tak nak meg fele lõen iga zol ta, 
c) a pá lyá zó a 15.  § (1) be kez dé se sze rin ti ha tár idõ ben 

nem tett aján la tot, 
d) a pá lyá zót a pá lyá za ti el já rás ból ki zár ták, 
e) egyéb mó don nem fe lel meg az e ren de let ben, va la 

mint a ki írá si do ku men tá ci ó ban meg ha tá ro zott fel té te lek 
nek. 

(2) A pá lyá za ti el já rás ered mény te len, ha
a) nem nyúj tot tak be pá lyá za tot,
b) ki zá ró lag ér vény te len pá lyá zat ke rült be nyúj tás ra,

vagy 
c) va la mely pá lyá zó nak a pá lyá za ti el já rás tisz ta sá gát 

vagy a töb bi pá lyá zó ér de ke it sú lyo san sér tõ cse lek mé nye
 miatt a Hi va tal a pá lyá za ti el já rás ér vény te le ní té sé rõl dönt. 

(3) A Hi va tal – az Ér té ke lõ Bi zott ság össze fog la ló ér té 
ke lé se alap ján – ha tá ro zat ban ál la pít ja meg 

a) a pá lyá za ti el já rás ered mé nyes vagy ered mény te len 
vol tát, 

b) ered mé nyes ség ese tén a pá lyá za ti el já rás nyer te sét 
(nyer te se it). 

(4) A Hi va tal a (3) be kez dés ben meg ha tá ro zott dön té sé 
rõl azo nos tar ta lom mal tá jé koz tat ja a pá lyá zó kat, és dön té 
sét hon lap ján köz zé te szi. A Hi va tal a pá lyá za ti el já rás 
ered mény te len né nyil vá ní tá sá ról  szóló ha tá ro za tát – in do 
ko lás sal el lát va – te szi köz zé. 

(5) A Hi va tal a ki írá si do ku men tá ci ó ban ki írt összes
 jogosultság te kin te té ben több pá lyá zót is nyer tes nek nyil 
vá nít hat. Adott EOV ko or di ná ták kal be ha tá rolt te rü let re 
csak egy pá lyá za tot le het nyer tes nek mi nõ sí te ni. 

Forrás igazolása 

18. § 

(1) A pá lyá zat be nyúj tá sá val egy ide jû leg a pá lyá zó 
vagy a pá lyá zó ban 50%-os ré sze se dést meg ha la dó tu laj 
don résszel ren del ke zõ köz vet len tu laj do nos a pá lyá za ti
 eljárás so rán meg sze rez he tõ en ge dély hez kö tõ dõ szél erõ 
mû ka pa ci tás lé te sí té sé nek ga ran ci á ja ként kö te les iga zol ni 
a meg pá lyá zott szél erõ mû ka pa ci tás min den meg kez dett 
MW-ja után 60 000 euró (hat van ezer euró) érté kû for rás 
ren del ke zés re állását . 

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti for rás for má ja szám la pénz 
vagy bank be tét le het. Ha az (1) be kez dés sze rin ti for rás 
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ren del ke zés re ál lá sát a pá lyá zó ban 50%-os ré sze se dést 
meg ha la dó tu laj don résszel ren del ke zõ köz vet len tu laj do 
nos iga zol ja, ak kor a pá lyá zó az iga zo lás sal együtt kö te les 
be nyúj ta ni a tu laj do nos arra vo nat ko zó vissza von ha tat lan 
jog nyi lat ko za tát, hogy a tu laj do nos az iga zo lás ban fel tün 
te tett össze get a szél erõ mû be ru há zás for rá sa ként a pá lyá 
zó ré szé re biz to sít ja. 

(3) A pá lyá zó kö te les az (1) be kez dés sze rin ti for rást 
a pá lyá za ti el já rás ered mé nyé nek meg ál la pí tá sá ig ren del 
ke zés re tar ta ni, ame lyet a Hi va tal leg alább egy al ka lom
mal meg vizs gál. 

A pályázati eljárás nyertesének jogai, kötelezettségei 

19. § 

(1) Az ille té kességgel ren del ke zõ há ló za ti en ge dé lyes 
a csat la ko zá si ter vet – te rü le ti leg kon cent rált csat la ko zá si 
igény te kin te té ben – 60 na pon be lül fe lül vizs gál ja. A pá 
lyá za tok mû sza ki do ku men tá ci ó já nak, a fe lül vizs gált csat 
la ko zá si terv nek és a há ló za ti en ge dé lyes üz let sza bály za 
tá nak meg fe le lõ tar tal mú há ló za ti csat la ko zá si szer zõ dést 
30 na pon be lül meg kell köt ni. 

(2) Ha a fe lül vizs gá lat ered mé nye ként a pá lyá zat mel 
lék le te ként be nyúj tott csat la ko zá si terv hez ké pest több let 
költ sé get igény lõ mû sza ki meg ol dást rög zí tõ csat la ko zá si 
szer zõ dés ke rül meg kö tés re, az eb bõl ere dõ több let költ sé
get az érin tett há ló za ti en ge dé lyes kö te les fe dez ni. Az in 
do kolt több let költ sé get a Hi va tal az ár sza bá lyo zás so rán 
el is me ri. 

(3) A 2.  § (1) bekez dés b) pont bb) és bc) al pont ja alá 
tar to zó szél erõ mû re vo nat ko zó nyer tes pá lyá zó a csat la ko 
zá si szer zõ dés meg kö té sé tõl szá mí tott 8 mun ka na pon
 belül kö te les be nyúj ta ni a VET 74.  § (1) be kez dés a) pont 
ja sze rin ti en ge dély, il let ve en ge dély mó do sí tás irán ti ké 
rel met. 

(4) A Hi va tal a VET 80.  § (3) bekez dé se szerin ti ki vi te 
le zé si ha tár idõt leg fel jebb 30 hó nap idõ tar tam ban ha tá roz 
za meg. 

(5) A nyer tes pá lyá zó kö te les olyan adat to váb bí tó rend 
szert ki épí te ni és üze mel tet ni, amely az üze mi sza bály zat 
ban meg ha tá ro zott adat kö rök sze rin ti ada to kat, kü lö nö sen 
a ki adott vil la mos ener gia-tel je sít mény és mért szél se bes 
ség üze mi sza bály zat ban elõ írt tar tal mú és for má tu mú ada 
ta it – a szél ter me lés becs lé si ered mé nyek fej lesz té se 
és a vil la mos ener gia-rend szer sza bá lyoz ha tó sá gá nak fenn 
tar tá sa ér de ké ben – a rend szer irá nyí tó felé to váb bít ja. 

20. § 

(1) Az 1.  § (1) bekez dés b) pont bb) al pont ja alá tar to zó 
szél erõ mû ka pa ci tás lé te sí té sé re irá nyu ló pá lyá za ti el já rás 
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nyer te se el ve szí ti jo go sult sá gát, és a hir det mény köz zé té 
te lét kö ve tõ har ma dik év vé gé ig újabb pá lyá za tot nem 
nyújt hat be, ha 

a) nem nyújt ja be a Hi va tal hoz a há ló za ti csat la ko zá si 
szer zõ dést, 

b) az en ge dé lye zé si el já rás nem a VET 74.  § (1) be kez 
dés a) pont já ban fog lalt en ge dély ki adá sá val vég zõ dik. 

(2) Az 1.  § (1) bekez dés b) pont ba) al pont ja sze rin ti 
szél erõ mû ka pa ci tás lé te sí té sé re irá nyu ló pá lyá za ti el já rás 
nyer te se jo go sult és kö te les a nyer tes pá lyá za tá ban fog lal 
tak nak meg fe le lõ tar ta lom mal új szél erõ mû vi ka pa ci tást 
lé te sí te ni, és a VET 134.  §-ában fog lalt hasz ná lat ba vé te li 
en ge délyt az ered mény hir de tés nap já tól szá mí tott 35 hó 
na pon be lül meg sze rez ni. 

(3) Az 1.  § (1) bekez dés b) pont bb) al pont ja sze rin ti 
szél erõ mû ka pa ci tás lé te sí té sé re irá nyu ló pá lyá za ti el já rás 
nyer te se jo go sult és kö te les a nyer tes pá lyá za tá ban fog lal 
tak nak meg fe le lõ tar ta lom mal új szél erõ mû vi ka pa ci tást 
lé te sí te ni, és a VET 134.  §-ában fog lalt hasz ná lat ba vé te li 
en ge délyt a kis erõ mû vi össze vont en ge dély jog erõ re emel 
ke dé sé nek nap já tól szá mí tott 33 hó na pon be lül meg sze 
rez ni. 

(4) A (2)–(3) be kez dés sze rin ti nyer tes pá lyá zó el ve szí ti 
jo go sult sá gát, és a hir det mény köz zé té te lét kö ve tõ har ma 
dik év vé gé ig újabb pá lyá za tot nem nyújt hat be, ha 

a) a kis erõ mû vi össze vont en ge dély jog erõ re emel ke 
dé sé tõl szá mí tott 180 na pon be lül a Hi va tal nak nem nyújt 
ja be a szél erõ mû be szer zé sé re vo nat ko zó szer zõ dést, 
amely ben a be ren de zés szál lí tá sá ra vo nat ko zó ha tár idõ 
össz hang ban áll a Hi va tal ál tal elõ írt ki vi te le zé si ha tár idõ 
vel, va la mint 

b) el mu laszt ja a (2)–(3) be kez dés sze rin ti ha tár idõt. 

(5) Ha a Hi va tal a pá lyá zó ké rel mé re meg ál la pít ja, hogy 
a pá lyá zó nem a pá lyá zó nak fel ró ha tó ok ból mu lasz tot ta el 
a (2) be kez dés sze rin ti ha tár idõt, a Hi va tal a meg ál la pí tó 
ha tá ro za ta meg ho za ta lá tól szá mí tott 10 mun ka na pon be lül 
az összes kö rül mény mér le ge lé se – kü lö nö sen a szél erõ mû 
fi zi kai ké szült sé gé nek foka – alap ján dönt ar ról, hogy a pá 
lyá zó a pá lyá za ti el já rá son el nyert jo go sult sá gát vissza 
szer zi-e. 

(6) A Hi va tal ha tá ro za tá ban a pá lyá za ti el já rás nyer te sé 
nek vagy – jo go sult sá gá nak el vesz té se, va la mint vissza lé 
pé se ese tén – a pá lyá za ti el já rás ered mé nyé nek ki hir de té 
se kor – ugyan azon ka te gó ri án be lül és ki zá ró lag olyan
 jogosultság-mértékig, mint ami vel a ki e sõ pá lyá zó ren del 
ke zett – a kö vet ke zõ leg ked ve zõbb pá lyá za tot be nyúj tó 
nak biz to sít ja a pá lyá zat tár gyát ké pe zõ ka pa ci tás vonat 
kozásában a lét re ho zá si jo go sult sá got. Ha ilyen pá lyá zó 
nincs, vagy a pá lyá zó nem kí ván élni a fel aján lott jo go sult 
ság gal, a fel sza ba dult ka pa ci tást a so ron kö vet ke zõ szél 
erõ mû lé te sí té sé re vo nat ko zó pá lyá za ti el já rás ban kell 
figye lembe ven ni. 

(7) A pá lyá zat nyer te se ér vé nye sen nem ru ház hat ja át 
jo go sult sá gát. 
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(8) A nyer tes pá lyá zat ban sze rep lõ vil la mos ener gia
 átvételi ár nem mó do sít ha tó, ki zá ró lag a meg úju ló ener gia 
for rás ból vagy hul la dék ból nyert ener gi á val ter melt vil la 
mos ener gia, va la mint a kap csol tan ter melt vil la mos ener 
gia kö te le zõ át vé te lé rõl és át vé te li árá ról  szóló 389/2007. 
(XII. 23.) Korm. ren de let 5. szá mú mel lék le te sze rint
 indexálható. 

Záró rendelkezések 

21. § 

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ  na pon lép ha tály 
ba. 

(2) Az 5. § (1) be kez dé se sze rin ti elsõ elemzést leg ké 
sõbb az e ren de let ha tály ba lé pé sé tõl szá mí tott 30. na pon 
köz zé kell ten ni. 

(3) A földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó 
árszabások megállapításáról szóló 28/2009. (VI. 25.) KHEM 
rendelet 3. számú melléklet IV. pont I.1 alpont A) sorában a 
„2,556” szövegrész helyébe a „2,566” szöveg lép. 

Hó nig Pé ter s. k.,
köz le ke dé si, hír köz lé si és ener gia ügyi mi nisz ter

A nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter
15/2009. (VI. 30.) NFGM

rendelete

a Gazdaságfejlesztési Operatív Program
K+F és innováció a versenyképességért prioritására

és a Regionális Operatív Programok
K+F és innováció tárgyú konstrukcióira rendelt
források felhasználásának részletes szabályairól

és a támogatás jogcímeirõl  szóló
22/2007. (VIII. 29.) MeHVM rendelet módosításáról

Az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény 
124. § (9) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján, 
a Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl  szóló 
2007. évi CLXIX. tör vény 53. § (6) be kez dé sé ben, a Ma 
gyar Köz tár sa ság 2009. évi költ ség ve té sé rõl  szóló 2008. évi 
CII. tör vény 51.  § (6) be kez dé sé ben, az  államháztartás mû 
kö dé si rend jé rõl szó ló 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let 
2. § 2. pont já ban, va la mint a nem ze ti fej lesz té si és gaz da sá 
gi mi nisz ter fel adat- és hatáskörérõl  szóló 134/2008. (V. 
14.) Korm. ren de let 1.  § h) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat
kö röm ben el jár va – a pénz ügy mi nisz ter fel adat- és ha tás kö 
ré rõl  szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  § a) pont 
já ban  meghatározott fel adat kör ében el já ró pénz ügy mi nisz 
ter rel egyet ér tés ben – az aláb bi a kat ren de lem el: 




