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KÖF+FOR - Ügyrendi folyamat ellenőrzése (3. számú melléklet) 

 
 

Folyamatlépések, dokumentumok Készíti/végzi Kinek küldi Határidő Nyilvántartja  
(E, P) 

Kinek 
továbbítja 

Hogyan 
továbbítja 

(E, P) 

Ellenőrzési 
pont 

Igénybejelentés HV HO, ÜZ - HK, ÜK (P) - - x 

Általános tájékoztató és mellékletei HK HV IB + 8 naptári nap - - - x 

Együttműködési megállapodás megkötése HK HV IB + 8 naptári nap HK (P) ÜK E x 

Elvi hozzájáruló nyilatkozat kiadása* ÜK HV IB + 8 naptári nap ÜK (P) - - x 

Jogszerű létesítési nyilatkozat kiadása* ÜK HV IB + 8 naptári nap ÜK (P) - - x 

Előzetes bejárás a tájékoztató levél 

kiadásához 

ÜK/TG - IB + 8 naptári nap - - - - 

Tájékoztató levél ÜK HV IB + 15 naptári nap ÜK (P) - - x 

Előzetes helyszíni bejárás a tervezővel 

(alkalmassá tételi munkák és állag miatti 

hálózati átalakítások egyeztetése)  

ET, TG, FTR  - - - - - - 

GYR elhelyezési tervdokumentáció  ET ÜZ - NY (P) - - x 

Erősáramú alkalmassá tételi 

tervdokumentáció (alkalmassá tételi munkák 

és állag miatti hálózati átalakítások)  

ET ÜZ - NY (P) - - x 

Tervdokumentációk jóváhagyása ÜZ ET TD + 30 naptári nap ÜK, NY (P) - - x 

Minősítéssel rendelkező kivitelező kiválasztása 

és megbízása 

HV ÜZ TDJ+15 naptári nap BK (P) - - - 

Együttműködési szerződés közcélú hálózat 

átalakítására/áthelyezésére megkötése 

BK HV, kivitelező TDJ+15 naptári nap BK (P) PM E x 

Alkalmassá tételi munkák műszaki átadás-

átvétele, jegyzőkönyv 

HV műszaki 

ellenőre, 

kivitelező, 

PM/TG 

PM/TG KJ + 8 naptári nap EI (P) - - x 

Állag miatti hálózati beavatkozások műszaki 

átadás-átvétele, jegyzőkönyv 

kivitelező, PM kivitelező KJ + 8 naptári nap EI (P) - - x 

Létesítési megállapodás megkötése ÜK HV TDJ+15 naptári nap ÜK (P) - - x 

Munkavégzési megállapodás megkötése ÜK HV TDJ+15 naptári nap ÜK (P) - - x 

Többoldalú Munkavégzési megállapodás 

megkötése 

ÜK HV, GYR kivitelező TDJ+15 naptári nap ÜK (P) - - x 

Organizációs bejárás, jegyzőkönyv FOR kivitelező TG -  TG (P) - - - 
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Folyamatlépések, dokumentumok Készíti Kinek küldi Határidő Nyilvántartja 

(E, P) 

Kinek 

továbbítja 

Hogyan 

továbbítja 

(E, P) 

Ellenőrzési 

pont 

FOR felszerelése HV - LM + 4 hónap  - - - - 

Üzemeltetési megállapodás megkötése HK HV ÜK ASZ + 8 naptári 

nap 

HK (P) ÜK E x 

Többoldalú Üzemeltetési megállapodás 

megkötése 

HK HV, üzemeltető ASZ + 8 naptári nap HK (P) ÜK E x 

FOR műszaki szemléje, jegyzőkönyv TG ÜK, HV, kivitelező MSZ napja ÜK (P) HK, HSR E x 

Üzemeltetési megállapodás Bővítés-melléklet 

kitöltése és aláíratása 

ÜK HV MSZ + 8 naptári 

nap 

ÜK (P) HK E x 

Üzemeltetési megállapodás Távvezetékek és 

kapcsolattartók-melléklet kitöltése és aláíratása 

ÜK HV MSZ + 8 naptári 

nap 

ÜK (P) HK E x 

Üzemeltetési megállapodás Megszüntetés-

melléklet kitöltése és aláíratása 

ÜK HV MSZ + 8 naptári 

nap 

ÜK (P) HK E x 

Időarányos használatijog-díj számlázása 

(bizonylat, számlarészletező levél) 

HSR HV MSZ + 8 naptári 

nap 

HSR (P) SZF E x 

Éves használatijog-díj számlázása (bizonylat, 

számlarészletező levél) 

HSR HV június 30-ig és 

december 10-ig 

HSR (P) SZF E x 

 
Megjegyzés, rövidítések: 

HV: Használatba Vevő 

* Ha a Használatba Vevő külön kéri 

ET: erősáramú tervező (elosztói engedélyes által minősített) 

E: elektronikus formátum 

P: papír formátum 

IB: igénybejelentés beérkezésének dátuma 

LM: aláírt „Létesítési megállapodás” visszaérkezésének dátuma 

TD: tervdokumentáció beérkezésének dátuma 

TDJ: alkalmassá tételi tervdokumentáció jóváhagyásának dátuma 

MÁ: alkalmassá tételi munkák műszaki átadás-átvételének dátuma 

ÜZ: áramhálózati üzem 

ÜK: áramhálózati üzem kapcsolattartója 

HO: hálózati osztály 

HK: hálózati osztály kapcsolattartója 

HSR: hálózati szolgáltatások referens 

PM: projektmenedzser 

BK: beruházási koordinátor 

FTR: fejlesztési területi referens 

TG: területgazda 

NY: nyilvánartás (áramhálózati üzem)  

KJ: kivitelezés készre jelentésének dátuma 

ASZ: adatszolgáltatás beérkezési dátuma 

MSZ: FOR műszaki szemle dátuma 

ÜS: Ügyfélszolgálati iroda 

SZF: Számlázásért felelős szervezet

 


