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1 Bevezetés 

Az ukrajnai fegyveres konfliktus és a sokkal szélesebb körű energiakrízis miatt Magyarország kormánya 

módosította az elérhető szabad hálózati csatlakozási kapacitásokra, valamint az ehhez kapcsolódó egyedi 

eljárásokra vonatkozó szabályokat. 

2 Közzétételi kapacitások 

A kormány augusztus 9-én este a villamosenergia-törvény ideiglenes eltérő alkalmazásáról rendelkezett, így az 

alábbi új szabályokat fogadta el: 

• A hálózati engedélyesek az aktuális szabad kapacitásokról és a csatlakozás műszaki és várható 

gazdasági feltételeiről szóló részletes tájékoztatót másodszorra 2023. január 31-éig teszik közzé.  

• Az először 2022. május 2-án közzétett, az aktuális szabad kapacitásokról és a csatlakozás műszaki és 

várható gazdasági feltételeiről szóló részletes tájékoztató közzétételét követően indult egyedi eljárásban 

benyújtott csatlakozási igénybejelentésre vonatkozó, az üzemi és elosztói szabályzatban 

meghatározott műszaki gazdasági tájékoztató és megvalósíthatósági tanulmány készítésére 

vonatkozó felhívás kiadásának határideje – az üzemi és elosztói szabályzattól eltérően – 2022. 

november 2. napja. 

A szabályok augusztus 10-én léptek hatályba, és várhatóan a szomszédos Ukrajnában zajló konfliktus végéig 

hatályban maradnak. Az új szabályok a folyamatban lévő eljárásokra is vonatkoznak, azzal a kivétellel, hogy a 

villamosenergia-rendszer biztonsága és a folyamatos ellátásbiztonság érdekében a műszaki-gazdasági 

tájékoztatók tartalmát és a megvalósíthatósági tanulmányokra vonatkozó felhívást a kibocsátásuk időpontjában 

hatályos jogszabályi és villamosenergia-ellátási előírásoknak megfelelően határozzák meg. 
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Wolf Theiss 

A Wolf Theiss egyike a Közép-, Kelet- és Délkelet-Európa vezető ügyvédi irodáinak, erős nemzetközi üzleti jogi 

fókusszal. 13 ország 340 ügyvédjével a cég összes tevékenységének több, mint 80%-a az ügyfelek olykor határon 

átnyúló képviseletéből áll. A Wolf Theiss – ötvözve a jogi és a gazdasági/üzleti szakértelmet – egyedülálló, innovatív 

megoldásokkal összhangot teremt az egyes területek között; valamennyi esetben a jogi, pénzügyi és üzleti know-

how integrációja mellett működik. 

Ha további információt szeretne kapni szolgáltatásainkról, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk: 
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Jelen memorandum kizárólag általános tájákoztatás céljából készült és nem helyettesíti a jogi tanácsadást. A Wolf Theiss semmilyen felelősséget nem vállal az olvasó 
bármilyen – a jelen memorandumban szereplő információ felhasználásán alapuló – cselekedetéért vagy a cselekvés hiányáért. 
Wolf Theiss Faludi Erős Ügyvédi Iroda H-1085 Budapest, Kálvin tér 12-13. 
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