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HATÁROZAT SZÁMA: 489/2007.

Tárgy:

A Vértesi Erımő Zrt. mint villamos energia kereskedıi engedélyes
üzletszabályzatának jóváhagyása

A Vértesi Erımő Zrt. (2841 Oroszlány, Külterület Hrsz 0718/5., Pf. 23.) mint
villamos energia kereskedıi engedélyes (továbbiakban: Engedélyes) üzletszabályzat
jóváhagyása iránti kérelme alapján a Magyar Energia Hivatal (1081 Budapest,
Köztársaság tér 7.; továbbiakban: Hivatal) a fenti ügyszámon lefolytatott
közigazgatási hatósági eljárás keretében meghozta az alábbi
HATÁROZATOT:
1. A Hivatal az Engedélyes üzletszabályzatát határozatlan idıtartamra
jóváhagyja. A jóváhagyott üzletszabályzat e határozat elválaszthatatlan részét
képezı mellékletben található.
2. A Hivatal kötelezi az Engedélyest, hogy a módosuló jogszabályok, a
módosuló, majd jóváhagyott és nyilvánosságra hozott villamosenergia-ellátási
szabályzatok
módosító
rendelkezéseinek
figyelembevételével
üzletszabályzatát vizsgálja felül, megfelelıen módosítsa, papírra nyomtatva ,
3 példányban, összefőzve és bekötve, továbbá elektronikus úton (pl. e-mail,
floppy, CD) egységes szerkezetben, valamint a módosításokat jelölı
korrektúrázott formában a Hivatalnak nyújtsa be jóváhagyásra, vagy
nyilatkozzon üzletszabályzata – a hatályos jogszabályoknak és az érvényben
levı villamosenergia-ellátási szabályzatoknak való – megfelelıségérıl.
Az átdolgozott üzletszabályzatnak tartalmaznia kell:
- a módosítás sorszámát;
- a módosítás dátumát;
- a szövegbeli változások jelölését (az egyes változtatások alkalmával
mely pontok és mivel módosultak).
A HATÁROZAT 3 OLDALBÓL ÁLL.

-1-

2007. SZEPTEMBER 20.

MAGYAR ENERGIA HIVATAL
HATÁROZATSZÁM: 489/2007.

ÜZLETSZABÁLYZAT

VÉRTESI ERİMŐ ZRT.

JÓVÁHAGYÁSA

3. Az Engedélyes köteles e határozattal jóváhagyott üzletszabályzatát az
ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségekben, jól látható módon
elhelyezni, kérésre bárkinek rendelkezésére bocsátani. Köteles továbbá az
üzletszabályzatot, valamint e határozatot a honlapján hozzáférhetıvé tenni.
Az Engedélyes a módosított 19/2002. (XI.5.) számú GKM-PM együttes rendelet
szerinti igazgatási szolgáltatási díjat befizette.
A Hivatalnak egyéb eljárási költség megtérítésérıl nem kellett döntenie, mert az
eljárás során ilyen költség nem merült fel.
A határozat ellen bírósági felülvizsgálatnak van helye a közléstıl (kézbesítéstıl)
számított 30 (harminc) napon belül, a keresetet a Hivatalhoz kell benyújtani. A
keresetnek a végrehajtásra halasztó hatálya nincs.
A Hivatal intézkedik a határozatnak a Hivatal honlapján történı közzétételérıl.

INDOKLÁS
A VET 15. § (1) bekezdés alapján a villamosenergia-kereskedıi engedélyt
kérelmezık kötelesek üzletszabályzatot kidolgozni, melynek tervezetét a VET
végrehajtására kiadott 180/2002. (VIII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Vhr.) 35. §
(3) bekezdés e) pontja alapján a Hivatalhoz kötelesek a mőködési engedély iránti
kérelemmel egyidejőleg benyújtani. Az üzletszabályzatot a VET 10. § b) pontja és 15.
§ (3) bekezdése alapján a Hivatal hagyja jóvá.
A lefolytatott jóváhagyási eljárás keretében a Hivatal megállapította, hogy az
Engedélyes által elıterjesztett üzletszabályzat a VET-ben, valamint a Vhr.-ben elıírt
követelményeknek megfelel, ezért azt jóváhagyta.
Tekintettel az Európai Parlament és a Tanács 2003/54/EK Irányelvében foglaltakra, a
jogszabályok jelenleg is folyamatban levı módosítására és egyéb változó
körülményekre, szükséges a villamosenergia-ellátási szabályzatok felülvizsgálata és
módosítása. Ennek függvényében kerülhet sor az Engedélyes üzletszabályzatának
módosítására. A Hivatal e határozat 2. pontjában kötelezte az Engedélyest, hogy
üzletszabályzatát a módosuló jogszabályoknak és villamosenergia-ellátási
szabályzatoknak megfelelıen egészítse ki, pontosítsa, és jóváhagyásra nyújtsa be a
Hivatalnak.
Az Engedélyes a Hivatal által jóváhagyott, érvényes üzletszabályzat nélkül
engedélyköteles tevékenységet nem végezhet. A jogellenes mőködés esetén a
Hivatal a VET 10/A. §-a alapján jár el.
Az eljárási költségrıl a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: KET) 72. § (1) dd) pontja
alapján kellett rendelkezni.
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A VET 9/A. § (11) bekezdése szerint a Hivatal határozata ellen fellebbezésnek nincs
helye, a határozat felülvizsgálatát a bíróságtól lehet kérni a KET 109. § (1)
bekezdésében foglaltaknak megfelelıen.
A határozat közzétételére a VET 9/A. § (10) bekezdése és a Vhr. 1/F. §-a alapján
kerül sor.

Budapest, 2007. szeptember 20.

Horváth J. Ferenc
elnök

Kapják:
Vértesi Erımő Zrt.
MEH Villamosenergia Engedélyezési és Felügyeleti Osztály
MEH Irattár
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