Magánvezeték mûködtetésére vonatkozó engedélykérelemhez
beadandó dokumentációs csomag összeállítása
Hazánkban ipartörténeti hagyományként számtalan helyen maradt ránk tisztázatlan jogállású
ipari ellátóhálózat, amely egykoron egy vállalatot látott el kevés vételezési pontból, de mára
számos kis gazdasági egység csatlakozik ezen a hálózaton közvetetten a közcélú hálózathoz.
Ezen ipari parkok (iparterületek) villamos energiával való ellátása fizikailag folytonos volt, de
bizonyos jogi kétségek merültek fel (továbbadás, fogyasztói vezeték, stb.). Az új VET
egyértelmûen meghatározza a magánvezetéket, mint jogi kategóriát. Az alapelv, hogyha a
közcélú hálózatot nem terjesztik ki az eredeti fogyasztókig, vagy az ipartelepi hálózatot nem
minõsítik közcélúvá, akkor azt ajánlott magánvezetékké kell minõsíttetni, a késõbbi
(esetleges) fogyasztói viták elkerülése érdekében.
Ezt indokolja a 2008. jan. 1-i piacnyitás, amikor csak a hálózaton keresztül elérhetõ, eddig
szintén tisztázatlan jogállású fogyasztók (vételezõk) külsõ kereskedõtõl kívánnak
villamosenergiát beszerezni.
A címen jelzett témára vonatkozó szabályozás rendkívül összetett és bonyolult, komoly
gondot jelent a gyakorlati szakemberek számára is az egymást nem teljesen jól kiegészítõ,
több szabályozási szinten elhelyezkedõ elõírások megismerése és alkalmazása. Nehezíti a
helyzetet az is, hogy számos ipari park (vagy ipari terület) a rendszerváltást követõ
magánosítási hullám következtében úgy jött létre, hogy örökölte az elõzõ idõszakból fennálló
zavaros tulajdoni viszonyokat (a telekre, a felépítményekre és az energiaellátásra vonatkozóan
egyaránt), minek következtében számos per van már most is folyamatban a hazai bíróságok
elõtt.
További problémákat jelenthet pl.
- A méltányos hálózathasználati díj számítása, ami rendkívül elasztikus fogalom,
pereskedésre mindig alapot teremt.
- Más tulajdonú vezeték építését az ipartelepen belül „villamosjogi” szempontok
alapján nem akadályozhatja meg a telephely tulajdonos.
- Az ipartelepi szolgáltatás biztonságának minõsége
- A 2008. jan. 1-i változások önmagukban nem követelnek semmi jogi lépést az
ipartelepi szolgáltatóktól. Emellett viszont az unbundling miatt (az energia
szolgáltatás- és szállítás szétválasztása) az eddigi status quo rendkívül sérülékeny lesz,
és ezt valószínûleg sok fogyasztó ki is használja.
- A jelenlegi hálózat további üzemeltetése gyakorlatilag csak haszonmentesen
folytatható. A fogyasztókkal való esetleges rossz viszony kialakulása esetén a
fogyasztó egyenesen kérheti a MEH-tõl a hálózat(rész) közcélúvá minõsítését, ami
gyakorlatilag a hálózat kiszervezését, kihúzását jelentheti a jelenlegi
karbantartó/tulajdonos alól.
A fenti problémák tisztázása céljából a Power Consult Kft. megfelelõ iparjogi háttérrel áll a
hálózattulajdonosok rendelkezésre, hogy a magánvezeték üzemeltetésére vonatkozó engedélyt
megszerezhessék.
A munka során elkészítjük a mûszaki dokumentációt, az engedélykérelmi iratokat, a
szükséges nyilatkozatokat, jogi, mûszaki és ügyintézési támogatást adunk. Munkánkat
eredménygaranciával végezzük, azaz a magánvezetékjogi engedély megszerzéséig
végigkísérjük a teljes folyamatot.

