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Köztársaság tér 7.; továbbiakban: Hivatal) a fenti ügyszámon lefolytatott
államigazgatási eljárás keretében meghozta az alábbi
HATÁROZATOT:
A Hivatal a kérelemben foglaltaknak helyt ad, és az
MVM PARTNER ENERGIA-KERESKEDELMI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
(továbbiakban: Engedélyes) részére az alábbi feltételekkel
VILLAMOS ENERGIA KERESKEDELEMRE VONATKOZÓ MŰKÖDÉSI
ENGEDÉLYT
(továbbiakban:
végrehajtását.

Engedély)
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Villamos energia kereskedelem feltételei

I.1. Fogalom meghatározások
A jelen Engedélyben használt fogalmakon a villamos energiáról szóló
2001. évi CX. törvényben (VET), a villamos energiáról szóló 2001. évi CX.
törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 180/2002.(VIII.23.)
Kormányrendeletben (Vhr.), és a VET felhatalmazása alapján kiadott
további jogszabályokban meghatározottakat, továbbá a nagybetűvel
használt fogalmakon az Engedélyben meghatározott alábbi fogalmakat
kell érteni:
a)

Engedélyköteles Tevékenység: a VET 51. § (1) bekezdésében
ilyenként meghatározott tevékenység;

b)

Érvényességi Idő: a jelen Engedély III.1. pontjában meghatározott
időtartam, ameddig az Engedély érvényben van;

c)

Fogyasztói Érdekképviseleti Szervezet: bármely olyan szervezet,
amely a 28/1994. (X. 28.) IKM rendelet szerint a fogyasztók érdekeit
képviseli;

d)

Üzletszabályzat: az Engedélyes jelen Engedély tárgyát képező
tevékenységére vonatkozó üzletszabályzata;

e)

Vevők: azok a szerződő felek (a feljogosított fogyasztók, más
villamosenergia-kereskedők és a közüzemi nagykereskedő), melyek
az Engedélyestől villamos energiát, vagy ehhez szorosan
kapcsolódó egyéb szolgáltatást vásárolnak.

A jelen Engedélyben használt fogalmak I.1. pont szerinti tartalma és
jelentése – függetlenül attól, hogy az Engedély szövege milyen számban,
esetben, időben vagy szóösszetételben használja – azonosan
értelmezendő.
I.2. Villamos energia kereskedő jogai és kötelezettségei
Az Engedélyes a VET-ben és annak felhatalmazása alapján kiadott
jogszabályokban, valamint az Engedélyben foglaltak szerint végezheti
tevékenységét; jogokat gyakorolhat és kötelezettségek terhelik. Az
Engedélyben meghatározott kötelezettségek nem érintik az Engedélyes
más jogszabályokban meghatározott egyéb kötelezettségeit.
I.2.1 Az Engedélyes jelen Engedélye alapján jogosult villamos energiát
nem saját felhasználási célra, rendszeresen és üzletszerűen
vásárolni és értékesíteni, emellett a villamosenergia-értékesítéshez
kapcsolódó szolgáltatásokat közvetíteni.
I.2.2.Az Engedélyes a jelen Engedély alapján folytatott tevékenységét
mindenkor olyan színvonalon köteles teljesíteni, amely megfelel a
A HATÁROZAT 14 OLDALBÓL ÁLL

2

2003. JANUÁR 1.

MAGYAR ENERGIA HIVATAL
HATÁROZATSZÁM: 41/2003

VILLAMOS ENERGIA KERESKEDELMI
MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY

MVM PARTNER
ENERGIA-KERESKEDELMI
KFT.

legfejlettebb
hazai
és
nemzetközi
gyakorlatnak,
az
Üzletszabályzatban és a villamosenergia-ellátási szabályzatokban
meghatározott követelményeknek, továbbá a Hivatal által közzétett
közérdekű határozatokban elrendelteknek.
I.3. Vevők védelmére vonatkozó előírások
I.3.1.Az Engedélyes köteles a Vevőket tájékoztatni arról, hogy panaszaikat
kinek, hol és milyen módon tudják bejelenteni, valamint köteles a
panaszok kivizsgálásáról és orvoslásáról gondoskodni.
I.3.2.Az Engedélyes köteles magyarországi székhelyű ügyfélszolgálatot
működtetni, ahol legalább heti két munkanap során személyesen
(ügyfélszolgálati munkatársak útján) a Vevők rendelkezésére áll. Az
Engedélyes köteles elérhetőségéről és az ügyfélfogadás rendjéről a
Vevőket tájékoztatni.
I.3.3.Az Engedélyes köteles Üzletszabályzatát kérésre bárkinek
hiánytalanul rendelkezésre bocsátani, és a honlapján hozzáférhetővé
tenni.
I.3.4.Az Engedélyes köteles az Üzletszabályzatában meghatározott
módon a Fogyasztói Érdekvédelmi Szervezetekkel együttműködni,
és Üzletszabályzatának módosítása előtt ezen szervezetek
véleményét kikérni.
I.4. Feljogosított fogyasztókkal kapcsolatos kötelezettségek
Az Engedélyes köteles az Üzletszabályzatában a villamosenergia-ellátási
szabályzatoknak a feljogosított fogyasztókra vonatkozó rendelkezéseit
érvényesíteni. Amennyiben a villamosenergia-ellátási szabályzatok
irányadó rendelkezései változnak, úgy az Engedélyes a változások
hatályba lépésével egyidejűleg köteles az Üzletszabályzatát szükség
esetén módosítani és a megváltozott előírásokkal összhangba hozni,
továbbá köteles azt a Hivatalnak a VET 15. § (3) bekezdése alapján
jóváhagyásra benyújtani.
I.5. Más engedélyesekkel kapcsolatos egyéb kötelezettségek
Az Engedélyes köteles a VET 13. §-a alapján más engedélyesekkel
együttműködni.
I.6. A tevékenység folytatásához szükséges eszközök, azok fenntartása
és az eszközökkel való rendelkezés
Az Engedélyes köteles biztosítani, hogy tevékenysége végzéséhez,
valamint jogszabályokban és villamosenergia-ellátási szabályzatokban
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meghatározott feladatai - így különösen adatszolgáltatási, adatforgalmi és
adatfeldolgozási feladatai - ellátásához szükséges, megfelelő mennyiségű
és színvonalú eszköz álljon rendelkezésére, ideértve különösen az
információs és távközlési eszközöket.
Ezen eszközökkel való – a Vhr. 1. § 1. pontjában meghatározott rendelkezés nem veszélyeztetheti az Engedélyes Engedélyköteles
Tevékenységét.
I.7. Minőségbiztosítási rendszer
Az Engedélyes a villamos energia kereskedelmi tevékenység valamennyi
elemére vonatkozó, független minőségtanúsító szervezet által ellenőrzött
minőségbiztosítási rendszert köteles létrehozni és működtetni. E
rendszernek biztosítania kell a jelen Engedélyben foglalt tevékenységre
irányadó jogszabályok és egyéb előírások betartásának az ellenőrzését és
ellenőrizhetőségét.
I.8. Az Engedélyes Engedélyköteles Tevékenysége egyes elemeinek más
személy által történő végzése
I.8.1. Az Engedélyes Engedélyköteles Tevékenységének egyes elemeit,
vagy kapcsolódó tevékenységét kizárólag a jelen I.8. pontban foglalt
feltételekkel jogosult más személyekkel végeztetni.
I.8.2. Amennyiben az Engedélyes Engedélyköteles Tevékenységének
egyes elemeit vagy kapcsolódó tevékenységét más személyekkel
kívánja végeztetni, erről előzetesen, kellő időben, írásban
tájékoztatni köteles a Hivatalt.
I.8.3. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell különösen a tervezett jogügylet
leírását, értékét, az érintett tevékenység részletes bemutatását, és a
szerződés megkötésének tervezett időpontját. A Hivatal jogosult
egyéb dokumentum, információ, adat bekérésére is.
I.8.4.Amennyiben a tervezett jogügylet - függetlenül attól, hogy az
Engedélyes a tevékenység(ek)ről egy vagy több szerződésben vagy
jogügylet keretében kíván rendelkezni – a villamosenergiakereskedelemi tevékenység jelentős részét érinti, úgy a jogügylet
létrejöttéhez a Hivatal jóváhagyása (hatósági jóváhagyás)
szükséges.
I.8.5.Kizárólag a jelen I.8. pont szempontjából a villamosenergia
kereskedelmi tevékenység jelentős része az a tevékenység (vagy
tevékenységek összessége), amely nélkül az Engedélyes nem lenne
képes
biztonságos,
zavartalan
és
megfelelő
színvonalú
villamosenergia-kereskedelemi tevékenység végzésére, függetlenül
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attól, hogy a tevékenység(ek)ről egy vagy több szerződésben, vagy
jogügylet keretében kíván rendelkezni.
I.8.6. Az Engedélyes köteles biztosítani, hogy a más személy által végzett
tevékenységet az Engedély, a VET, az alkalmazandó egyéb
jogszabályok,
a
villamosenergia-ellátási
szabályzatok
és
Üzletszabályzata rendelkezéseivel összhangban végezzék. Az
Engedélyes a más személy által végzett tevékenységért úgy felel,
mintha azt maga végezte volna.
I.8.7. A jelen pont hatálya alá tartozó jogügyletek kiegészítése, módosítása
esetén az Engedélyes jelen pont szabályai szerint köteles eljárni.
I.9. Kapcsolódó és másodlagos tevékenységek
Az Engedélyes kapcsolódó és másodlagos tevékenysége nem
veszélyeztetheti az Engedélyes villamos energia kereskedelmi
tevékenységének végzését, a folyamatos, biztonságos és előírt színvonalú
villamos energia ellátást és a villamosenergia-rendszer működését.
I.10. Egyéb jogok és kötelességek, további tevékenységek, mérlegkörrel
kapcsolatos jogok és kötelezettségek
I.10.1.Az Engedélyes jogosult mérlegkör-felelősi feladatokat ellátni.
a)

Amennyiben az Engedélyes mérlegkör-felelős kíván lenni, a
mérlegkör-felelősi feladatok ellátására köteles a mérlegkör
tagjaival és a rendszerirányítóval szerződést kötni. E
szerződéseknek meg kell felelniük:
(1)

az együttműködés szempontjából a villamosenergiaellátási
szabályzatokban,
a
rendszerirányító
Üzletszabályzatában, az Engedélyes saját jóváhagyott
Üzletszabályzatában foglalt feltételeknek,

(2)

a mérlegköri tagok jogaival, illetve kötelezettségeivel
kapcsolatos
jogszabályi,
villamosenergia-ellátási
szabályzati, valamint üzletszabályzati – különösen eljárási,
adatszolgáltatási, diszkriminációmentességi, felelősségi követelményeknek.

b)

Amennyiben
az
Engedélyes
mérlegkör-felelős,
akkor
Üzletszabályzatában különös tekintettel rendelkeznie kell a
közte és a mérlegkör tagjai közötti kapcsolattartás
diszkriminációmentes és átlátható szabályairól.

c)

A mérlegkör-szerződés felmondása esetén az Engedélyes, mint
mérlegkör-felelős köteles együttműködni a mérlegkör tagjaival

A HATÁROZAT 14 OLDALBÓL ÁLL

5

2003. JANUÁR 1.

MAGYAR ENERGIA HIVATAL
HATÁROZATSZÁM: 41/2003

VILLAMOS ENERGIA KERESKEDELMI
MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY

MVM PARTNER
ENERGIA-KERESKEDELMI
KFT.

annak érdekében, hogy a mérlegkör tagjai
jelentősebb
hátrányok nélkül csatlakozhassanak egy másik mérlegkörhöz.
A
mérlegkör-felelősi
feladatokat
az
Engedélyes
a
jogszabályokban, az Engedélyben, a villamosenergia-ellátási
szabályzatokban,
Üzletszabályzatában
és
a
létrejött
szerződéseiben foglaltak szerint köteles ellátni.
I.11. Tevékenységek és szolgáltatások dokumentálása
I.11.1. Az Engedélyes köteles olyan nyilvántartási eljárást kidolgozni és
alkalmazni, mely biztosítja a villamos energia elszámolás
elemeinek, ezen belül az kiegyenlítő energia elszámolási
elemeinek, valamint a más megbízásából közvetített hálózati és
értékesített egyéb szolgáltatásoknak az elkülönített rögzítését. Az
Engedélyes nyilvántartási rendszerének biztosítania kell továbbá az
értékesített
termékek
és
szolgáltatások
fajtánként
és
fogyasztónként elkülönülten történő nyilvántartását.
I.11.2. Az Engedélyes köteles biztosítani, hogy az Engedélyköteles
Tevékenységével és kapcsolódó tevékenységeivel kapcsolatos
adatok a rögzítésüktől számított 5 naptári évig ellenőrizhetőek
legyenek.
1.12. Az
informatikai
és
távközlési
rendszerek
dokumentálása, áttekinthető működtetése

működésének

I.12.1. Az Engedélyesnek az informatikai és távközlési rendszereinek
üzembe helyezésekor, illetve üzemeltetésük alatt folyamatosan
rendelkeznie kell az egyes rendszerek működésének leírásával,
amelyek alapján a kiindulási adatok, a kapott végeredmények,
valamint az adatok feldolgozásának folyamata lépésenként
azonosíthatóak és követhetőek. A rendszerek működését leíró
dokumentumokból legalább egy példánynak az Engedélyes
székhelyén kell lennie a rendszer működési helyétől függetlenül.
I.12.2. A rendszerek működését leíró dokumentumokat az Engedélyes
köteles a rendszer módosítását vagy üzemen kívül helyezését
követő 5 évig megőrizni, a módosítást leíró dokumentumokkal
együtt.
I.12.3.Az alkalmazott informatikai rendszerekbe integráltan olyan
modulokat kell beépíteni, hogy azok ellenőrző üzemmódban
lehetővé tegyék egy adott ügylet lépésről lépésre történő
követését az adott ügyletre vonatkozó iratokkal megegyezően.
I.13. Az Engedélyes által kibocsátott számla tartalma
A HATÁROZAT 14 OLDALBÓL ÁLL
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Az Engedélyes köteles az általa kibocsátott számlán külön tételként
feltüntetni az értékesített villamos energiát, az általa közvetített egyes
hatósági áras szolgáltatásokat, valamint a kiegyenlítő energiát . Ezen, a
számla részletezésére vonatkozó rendelkezéseket az Engedélyes köteles
Üzletszabályzatában rögzíteni.
I.14. Minta ajánlat
Ha az Engedélyes kizárólag villamos energiát értékesít, akkor a Vhr. 29. §.
szerinti kötelezően nyilvánosságra hozandó ajánlatának kizárólag erre kell
vonatkoznia. Amennyiben az Engedélyes villamos energiát értékesít,
kiegyenlítő energiát és hálózat hozzáféréssel, illetve rendszerhasználattal
kapcsolatos szolgáltatást is közvetít, akkor az erre vonatkozó ajánlatot kell
nyilvánosságra hoznia. Az ajánlat kötelező tartalmi elemeit mindkét
esetben a Hivatal határozatában állapítja meg.
I.15. Villamos energia eredetének igazolása
Az Engedélyes bármelyik Vevő kérésére köteles a villamos energia
eredetét igazolni.
I.16. További dokumentumok benyújtása
Az Engedélyes köteles a jelen Engedély 1. számú mellékletében
meghatározottakat az ott megjelölt mellékletben meghatározott határidőn
belül a Hivatalhoz benyújtani.
Amennyiben az Engedélyes e kötelezettségét részben vagy egészben
nem teljesíti, úgy a Hivatal a VET 67. §-a alapján az Engedélyessel
szemben bírságot szabhat ki, és ha a bírság kiszabása ellenére az
Engedélyes továbbra sem teljesíti ezen kötelezettségét, akkor a VET 67. §
d) pontja alapján jelen Engedélyt visszavonja.
I.17. Adatszolgáltatási és információadási kötelezettség
I.17.1. A működés folyamatosságának, biztonságának és előírt
színvonalának fenntartása, a jelen Engedély, a VET és a
vonatkozó jogszabályokban foglaltak betartásának ellenőrzése
érdekében a Hivatal jogosult ellenőrizni az Engedélyes
tevékenységével és üzletmenetével összefüggő valamennyi
adatot, nyilvántartást és dokumentumot - beleértve az üzleti titkot
tartalmazó információt is -, jogosult ezekről másolatot és kivonatot
készíteni, az Engedélyestől esetenként, illetve rendszeresen –
írásban, elektronikusan, adathordozón vagy egyéb formában,
csoportosításban és módon szolgáltatandó – megállapított
határidőre adatot, információt kérni.
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I.17.2. Az Engedélyes a VET, a Vhr., a vonatkozó jogszabályok és a
Hivatal határozata, illetve egyedi felhívása alapján köteles
esetenként és rendszeresen a Hivatal által előírt formában,
csoportosításban
és
módon
(írásban,
elektronikusan,
adathordozón vagy egyéb módon) határidőre információt, adatot
szolgáltatni.
I.17.3. Az Engedélyes a többi engedélyessel és rendszerhasználóval
szemben
fennálló
adatszolgáltatási
és
információadási
kötelezettségének a jogszabályokban és a villamosenergia-ellátási
szabályzatokban meghatározottak szerint köteles eleget tenni.
I.17.4.Az Engedélyes évente egy alkalommal köteles a Hivatal számára
beszámolót készíteni és azt a Hivatalnak március 31-éig írásban
és elektronikusan és/vagy/ adathordozón benyújtani.
a)

A beszámolónak az előző évre vonatkozóan elemezni és
összesíteni kell a tárgyévi villamos energia forgalmat,
valamint tartalmaznia kell az Engedélyes 3 éves és a folyó
év üzleti tervét.

b)

Az Engedélyes köteles a Hivatal részére a beszámoló
részeként benyújtani a kapcsolt vállalkozásaival az előző
évben kötött szerződéseinek másolatát, valamint kapcsolt
vállalkozásaival kötött és az előző évben teljesített
szerződéseinek
teljesülését
igazoló
dokumentumok
másolatát olyan módon, hogy a teljesítést igazoló
dokumentumok az adott szerződéshez egyértelműen
hozzárendelhetők legyenek (a szerződés tárgyának,
keltének, feleinek a megjelölésével).

I.17.5.Az Engedélyes köteles továbbá minden év március 31-ig a Hivatal
részére megküldeni az energiaforgalommal kapcsolatos adatokat,
valamint heti bontásban az értékesített kiegyenlítő energia
mennyiségét és átlagárát.
I.17.6.Az Engedélyes köteles a Hivatalnak haladéktalanul írásban
bejelenteni, ha valamely tevékenységét más személlyel végezteti,
pontosan megjelölve az erre irányuló szerződés tárgyát, értékét,
időtartamát és a feleket. Az Engedélyes az Érvényességi Időt
megelőzően kötött – e határozat kiadásakor hatályos - ilyen tárgyú
szerződéseiről 2003. március 31-ig köteles a Hivatalt tájékoztatni.
I.18. Egyes tevékenységek szétválasztása, könyvelése
I.18.1.Az Engedélyes köteles eszközeit és forrásait, bevételeit és
ráfordításait Engedélyköteles Tevékenységenként, illetve nem
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Engedélyköteles Tevékenységei vonatkozásában az irányadó
jogszabályok rendelkezései szerint, a Hivatal által – a Vhr. 90. § (4)
bekezdése alapján – kiadott irányelvnek megfelelően belső
számvitelében elkülöníteni, könyvelni, illetve nyomon követhetővé
tenni.
I.18.2.Az
Engedélyes
köteles
rendszeres
éves
információszolgáltatásként nyilatkozatot adni – a Vhr. 90. § (3)
bekezdésében rögzített határidőre – arról, hogy az Engedélyes a
VET 101. §-ában, a Vhr 90. §-ában előírt, valamint az ott hivatkozott
irányelvben meghatározott követelményeknek megfelel.
I.19. Pénzügyi biztosíték
Az Engedélyes köteles - a Vhr. 41. §-a szerinti - megfelelő pénzügyi
biztosítékot az Engedély Érvényességi Ideje alatt fenntartani.

I.20. Egyéb, az Engedélyes működésének különös szabályai
I.20.1. Az Engedélyes köteles a Vhr. 39. § (2) és 58. § (1) bekezdéseiben
előírt tőkekövetelményeket az Engedély Érvényességi Ideje alatt
fenntartani.
I.20.2. Az Engedélyes köteles a pénzügyi biztosíték, valamint a fenti
tőkekövetelmények meglétéről a Vhr. és ezen Engedély
előírásainak megfelelően gondoskodni. Az Engedélyes köteles a
Hivatal részére a pénzügyi biztosítékról, valamint a fenti
tőkekövetelményekről, azok változásáról részletező nyilvántartást
vezetni olyan módon, hogy az utólag ellenőrizhető, illetve a Hivatal
részére - írásban, elektronikus formában, illetve adathordozón benyújtható legyen.
I.20.3.Amennyiben az Engedélyes megszegte az I.19. illetve I.20.
pontokban foglalt rendelkezések valamelyikét, köteles azt
haladéktalanul a Hivatalnak bejelenteni.
I.21. Az Engedély módosítása
I.21.1. A Hivatal az Engedélyt a VET 66. §, a Vhr. 76-77. § alapján és
egyéb, a jogszabályokban meghatározott esetekben és
feltételekkel, az Engedélyes írásbeli kérelmére vagy hivatalból
módosíthatja.
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I.22. Jogkövetkezmények az Engedély feltételeinek be nem tartása esetén
I.22.1.A Hivatal az Engedélyes Engedélyében, jogszabályokban, illetőleg a
villamosenergia-ellátási
szabályzatokban
meghatározott
kötelezettségeinek megszegése esetén a VET 67-68. §-ban, a Vhr.
78-79. §-ban, valamint egyéb, a jogszabályokban meghatározott
jogkövetkezményeket alkalmazhat.
I.22.2.Az engedélyes köteles a jelen Engedély 1. sz. mellékletében
meghatározottakat az ott megjelölt határidőn belül a Hivatalhoz
benyújtani.
Amennyiben az Engedélyes e kötelezettségét részben vagy egészben
nem teljesíti, úgy a Hivatal a VET 67. §-a alapján az Engedélyessel
szemben bírságot szabhat ki, illetve a jelen Engedélyt visszavonhatja.
I.23. Az Engedély visszavonása
A Hivatal az Engedélyt az Engedélyes írásbeli kérelmére, illetve hivatalból
a jogszabályokban meghatározott esetekben vonhatja vissza.
I.24. Jogok, kötelezettségek, jogszabályok és egyéb előírások betartása
I.24.1. Az Engedélyes az Érvényességi Idő alatt mindenkor köteles
betartani a hatályos jogszabályi rendelkezéseken kívül:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

a jelen Engedélyt;
a Hivatal rá vonatkozó határozatait;
a Hivatal által kiadott irányelveket;
minden rá vonatkozó műszaki és biztonsági előírást;
a villamosenergia-ellátási szabályzatokat; és
Üzletszabályzatát.

I.24.2. Az Engedélyes különösen köteles betartani az I.24.1. pontban
foglaltak általános érvényének korlátozása nélkül a villamosenergiarendszer jelentős zavara és a villamosenergia-ellátási válsághelyzet
esetén szükséges intézkedésekre vonatkozó jogszabályok
korlátozásra és szünetelésre vonatkozó előírásait, az illetékes
miniszter, a Hivatal, vagy más által ezen jogszabályok alapján
közzétett bármely rendelkezést, továbbá valamennyi, a
szükségállapotra vonatkozó jogszabályi előírást.
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Értesítési rendelkezések
I.25.1. Az Engedélyes értesítési címe:
Engedélyes neve:

MVM Partner Energia-kereskedelmi Rt.

Címe:

1011 Budapest, Vám utca 5.-7.

Telefax:

06-1-224-61-69

Telefon:

06-1-202-0134

I.25.2.Az Engedélyes megváltoztathatja az értesítési címét, azonban
erről a Hivatalt haladéktalanul értesíteni köteles. Az értesítési cím
megváltozása nem igényli az Engedély módosítását.
I.26. Díjak
Az Engedélyes köteles a Hivatal részére megfizetni a jogszabályokban
meghatározott díjakat.
I.27. Mellékletek
A jelen Engedély következő mellékletei az Engedély elválaszthatatlan
részét képezik:
1. számú melléklet: a Hivatalnak benyújtandó dokumentumok

A HATÁROZAT 14 OLDALBÓL ÁLL

11

2003. JANUÁR 1.

MAGYAR ENERGIA HIVATAL
HATÁROZATSZÁM: 41/2003

II.

VILLAMOS ENERGIA KERESKEDELMI
MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY

MVM PARTNER
ENERGIA-KERESKEDELMI
KFT.

Jogorvoslat
E határozat ellen a kézbesítéstől számított 30 (harminc) napon belül bírói
úton van helye jogorvoslatnak. A határozat felülvizsgálatát a Hivatalnál
vagy közvetlenül a Fővárosi Bíróságnál benyújtott, megfelelő eljárási
illetékkel ellátott keresetlevéllel lehet kezdeményezni. A határozat ellen
közigazgatási úton nincs helye jogorvoslatnak. Jelen határozat azonnal
végrehajtható.

III.

Érvényességi Idő, vegyes rendelkezések
III.1. Jelen Engedély 2003. január 1. napjától számított 10 évig érvényes.
III.2. Az Engedély kiadásával egyidejűleg a Hivatal gondoskodik e
határozatnak a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium hivatalos
lapjában történő közzétételéről.
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INDOKOLÁS
Az Engedélyes 2002.09.20.-án kelt és a Hivatalhoz 2002.09.23. napján
beérkezett beadványában villamos energia Kereskedelmi Engedély iránti
kérelmet nyújtott be a Hivatalnak.
A Hivatal az Engedélyes kérelmét és a kérelem alátámasztásául szolgáló
okiratokat megvizsgálta, s a lefolytatott Engedélyezési eljárás során
megállapította, hogy a kérelmező - amennyiben az Engedély 1. számú
mellékletében foglalt kötelezettségeit teljesíti - megfelel a jogszabályokban
foglalt követelményeknek, ezért az Engedélyt kiadta.
A kérelmező a Magyar Energia Hivatal igazgatási szolgáltatási díjairól és a
felügyeleti díj fizetésének szabályairól szóló 19/2002. (XI.5.) GKM-PM együttes
rendelet 1. § és II./B melléklet 6. pontja szerinti eljárási díjat befizette.
E határozatot a Hivatal a VET 10. § a) pontjában foglalt hatáskörében eljárva a
VET 42. §, 50. § (1) bekezdésében, 51. § (1) e) pontjában, 59. és 61. §-ban
valamint a Vhr. 34-41. §-ban és 58 §-ában foglalt rendelkezések alapján hozta
meg.
E határozat jogerős és azonnal végrehajtható. A határozat azonnali
végrehajthatóságát az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló
1957. évi IV. tv. (Áe.) 72. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a Hivatal
közérdekre tekintettel rendelte el. A Hivatal megállapítása szerint feltétlenül
szükséges, hogy 2003. január 1-jével a villamosenergia-ipar egyik fontos
résztvevője a jogszabályok és ezen Engedély által szabályozott keretek között
kezdje meg tevékenységét, ami kiemelten fontos a fogyasztók, az egyes
engedélyesek, továbbá a rendszerhasználók folyamatos és biztonságos
villamos-energia ellátása, illetve az ezekhez kapcsolódó nemzetgazdasági,
társadalmi érdek szempontjából.
A VET 9. § (3) bekezdése szerint a Hivatal határozata ellen kizárólag bírói úton
van helye jogorvoslatnak az Áe. 72. § (1) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően.
Az Engedély közzétételére a VET 9. § (4) bekezdése alapján kerül sor.
Budapest, 2003. január 1.
Dr. Kaderják Péter
elnök
Kapják:
MVM Partner Energia-kereskedelmi Rt.
MEH Villamosenergia Engedélyezési és Felügyeleti Osztály
MEH Irattár
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1.sz. Melléklet
a Hivatalnak benyújtandó dokumentumok listája:
1.)

2003.december 1-ig be kell nyújtani az addig megjelent jogszabályokkal
és ellátási szabályzatokkal összhangba hozott módosított elszámolási
rendszer alapjait, amely tartalmazza a rendszerirányítóval és a mérlegkör
tagokkal történő elszámolás alapelemeit.

2.)

2004. március 1-ig be kell nyújtani a Vhr. 35. § (3) f) szerinti, független
minőségtanúsító által ellenőrzött minőségügyi rendszer tanúsítását igazoló
okiratot.
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