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Tárgy: a Vértesi Erőmű Zrt. (a továbbiakban: Engedélyes) által benyújtott nyilvános
értékesítési szabályzat jóváhagyása
Az Engedélyes által értékesítési szabályzat jóváhagyása tárgyában benyújtott kérelem
alapján lefolytatott közigazgatási hatósági eljárás keretében a Magyar Energia Hivatal (a
továbbiakban: Hivatal) meghozta a következő

HATÁROZATOT:

I.

A Hivatal a kérelemben foglaltaknak e határozatban foglaltak szerint helyt ad és
jóváhagyja az Engedélyes által meghirdetendő 2009. évre szóló nyilvános
villamosenergia-értékesítés részletes szabályait és az értékesíteni kívánt
mennyiséget.

II.

A nyilvános értékesítési szabályok nem tartalmazhatnak a résztvevők körére
vonatkozó

korlátozásokat.

A

nyilvános

értékesítés

szabályait

úgy

kell

meghatározni, hogy azok valamennyi, a magyar jogszabályok szerint villamos
energia vásárlására jogosult természetes vagy jogi személy részvételére egyenlő
feltételeket biztosítsanak.
III.

Az Engedélyes 2008. október 25-ig köteles nyilvánosságra hozni az értékesítésre
kerülő kapacitást és energiamennyiséget, továbbá az értékesítés részletes
szabályait. Az Engedélyes a nyilvános értékesítést megelőzően ajánlati felhívást
tesz közzé, mely tartalmazza az értékesítés helyét, időpontját, és az értékesítésre
kerülő termékek pontos körét. Amennyiben az értékesítésre kerülő termékek
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összetettsége ezt indokolja, az értékesítésre kerülő termékek pontos köre az
ajánlati felhívástól elkülönülten is nyilvánosságra hozható. Az értékesítést
követően az Engedélyes köteles az értékesített termékek mennyiségét és árát
nyilvánosságra hozni.
IV.

Az Engedélyes az ajánlati felhívást két országos napilapban köteles közzétenni.
Az értékesítés részletes szabályaira, az értékesítésre kerülő kapacitásra és
energiamennyiségre, illetve az értékesítendő termékek pontos körére, továbbá a
nyilvános értékesítés eredményére vonatkozó közzétételi kötelezettséget az
Engedélyes honlapján, vagy más, nyilvános felületen is teljesítheti.

V.

Az Engedélyes a nyilvános értékesítést a benyújtott dokumentációban és jelen
határozatban foglaltaknak megfelelően köteles lebonyolítani.

Az Engedélyest eljárási díj nem terheli. A Hivatalnak egyéb eljárási költség
megtérítéséről nem kellett döntenie, mert az eljárás során ilyen költség nem merült fel.
A határozat ellen bírósági felülvizsgálatnak van helye a közléstől (kézbesítéstől)
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 történő közzétételéről.
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INDOKOLÁS

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: VET) 106. §-a
előírja, hogy a hazai termelői kapacitásokhoz való hozzáférés biztosítása érdekében a
20 MW-ot meghaladó névleges teljesítőképességű termelői engedélyes és a termelői
kapacitással, illetve energiával rendelkező villamosenergia-kereskedő a következő
naptári évre rendelkezésére álló - tárgyév szeptember 25-éig más módon nem
értékesített - szabad kapacitást és energiát köteles nyilvánosan, mindenki számára
hozzáférhető módon értékesíteni. Az értékesítésre kerülő kapacitást és
energiamennyiséget, továbbá az értékesítés részletes szabályait az Engedélyes köteles
jóváhagyásra benyújtani a Hivatalnak. A Hivatal a jóváhagyásra benyújtott értékesítési
szabályokat hivatalból módosíthatja, ha azok akadályozzák a hatékony versenyt, vagy
egyes felhasználókkal, engedélyesekkel szemben indokolatlan megkülönböztetések
alkalmazását teszi lehetővé. Az értékesítésre kötelezett Engedélyes tárgyév október 25ig köteles nyilvánosságra hozni az értékesítésre kerülő kapacitást és
energiamennyiséget, valamint az értékesítés Hivatal által jóváhagyott szabályait.
Az értékesítésre kötelezett Engedélyes 2008. szeptember 26-i keltezésű levelében
tájékoztatta a Hivatalt szeptember 25-éig értékesített kapacitásairól, a 2009. évre
rendelkezésére álló szabad kapacitásairól és jóváhagyásra benyújtotta a Hivatalhoz a
nyilvános értékesítésre vonatkozó Ajánlati Felhívást és az értékesítés részletes
szabályait.
Az Engedélyes által bemutatott rendelkezésre álló kapacitások vizsgálata során a
Hivatal megállapította, hogy a rendelkezésre álló, nyilvános értékesítésre kerülő
kapacitás és energiamennyiség Engedélyes által jelzett nagysága megfelel az erőmű
utóbbi években ténylegesen igénybe vehető kapacitásának és értékesítésének, illetve
amit a szeptember 25-éig már értékesített kapacitások nagysága indokol.
A Hivatal megvizsgálta az Engedélyes által jóváhagyásra benyújtott dokumentumokat és
megállapította, hogy az értékesítés szabályai kielégítik a VET 106. § (1) bekezdésében
megkövetelt nyilvános értékesítéssel szemben a 106. § (4) bekezdésében támasztott
kritériumokat. Az értékesítés szabályai kellően átláthatóak ahhoz, hogy az értékesítés
megkülönböztetéstől mentesen történjen és ne akadályozza a hatékony versenyt.
Az Engedélyes tájékoztatása szerint az értékesítés a Powerforum működési
szabályzatával összhangban zajlik. Annak érdekében, hogy a nyilvános értékesítésen
minden villamosenergia vásárlásra jogosult természetes vagy jogi személy egyenlő
feltételek mellett részt vehessen, szükségesnek tartjuk annak biztosítását, hogy az
Engedélyes által meghirdetett értékesítéssel kapcsolatos Powerforumon történő
regisztrációra minden villamosenergia vásárlásra jogosult természetes vagy jogi
személy számára egyenlő feltételek mellett nyíljon lehetőség.
Az értékesítés átláthatóságának növelése és a valamennyi piaci szereplő számára
hozzáférhető naprakész árjelzések biztosítása érdekében az Engedélyes a nyilvános
értékesítés eredményét honlapján, vagy más, nyilvános fórumon köteles közzétenni.
A Hivatal jelen határozat meghozatalakor a hatályos jogszabályi előírások mellett az
Engedélyes egyedi körülményeit, termelési sajátosságait is figyelembe vette.
A fentiek alapján a Hivatal a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.
E határozatot a Hivatal a VET 106. § (2) bekezdésében és a 159. § (f) pontjában foglalt
hatáskörében eljárva adta ki.
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E határozat a VET 106. § (2), 106. § (3) és 106. § (4) bekezdésében foglalt
rendelkezéseken alapul.
A VET 168. § (10) bekezdése szerint a Hivatal határozata ellen fellebbezésnek nincs
helye, a határozat felülvizsgálatát a bíróságtól lehet kérni a közigazgatási hatósági
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a
továbbiakban: KET) 109. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.
Az eljárási költségről a KET 72. § (1) bekezdés dd) pontja alapján kellett rendelkezni.
E határozat közzétételére a VET 168. § (9) bekezdése és a VET végrehajtásáról szóló
273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet 118. § (1) bekezdése alapján kerül sor.

Budapest, 2008. október 21.

Horváth J. Ferenc
elnök
Kapják:
Vértesi Erőmű Zrt.
MEH Közgazdasági és Környezetvédelmi Osztály
MEH Irattár
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