A Vértesi Erőmű ZRt. értékesítési eljárásrendje
a VET 106 § alapján
1. Előzmények
A Vértesi Erőmű ZRt. termelői engedélyesként a piacnyitás éve (2003.) óta a versenypiacon
értékesíti szabad kapacitásait. Az értékesítési eljárás gyakorlata az volt, hogy a kapacitás nagy
részét értékesítettük a tárgyévet megelőző év szeptemberében zsinór termékként, majd a tárgyévi
kapacitásokat havi, ill. negyedéves ciklusokban – a piaci árak, ill. a kereslet függvényében zsinórként, ill. csúcsidőszaki termékként a tárgyhónapot megelőző hónapban. A havi és annál
nagyobb időszakot átölelő értékesítések mindenkor az MVM Piactéren kerültek kiírásra, amely
biztosította a piaci árat, és megfelelő nyilvánosságot is adott. Az előre nem látható üzemzavarok,
valamint a technikai feltételek, időjárási körülmények változása miatt bekövetkező kapacitás
eltéréseket napi piacon kezeljük le.
Villamos energia kereskedői engedéllyel 2007. végétől rendelkezünk, amelyet azóta is egyrészt az
üzemzavarok esetén a kieső kapacitások pótlására, másrészt villamos energia nagykereskedelemre
használunk.
2. Értékesítési eljárásrend
Az ismertetett eljárás a gyakorlatban igazolta létjogosultságát, ezért ettől érdemben a 2009. évi
kapacitások értékesítésekor sem kívánunk eltérni. 2008-ban már elkelt 80 MW kapacitás 2009. évi
zsinór termékként.
A havi szinten eltérő mértékű – és értelemszerűen a kötelező átvétel keretében értékesített
mennyiséggel csökkentett – kapacitásokat a tárgyhónapot, ill. negyedévet megelőző hónap első
dekádjában kívánjuk értékesíteni. Az értékesítés, mint eddig is a Powerforum aukciós felületén
történik majd. Az ily módon történő értékesítésnél most is fő szempont a nyilvánosság, valamint a
piaci ár, amelyet a Powerforum, mint elektronikus rendszer garantál.
Az értékesítés euro/MWh-ban történik.
Az aktuális értékesítés előtt elektronikus körlevélben minden aktív kereskedőt értesítünk, valamint
az értékesítés helyéről és időpontjáról két országos napilapban (Napi gazdaság, Világgazdaság)
tájékoztatást adunk közre.
Termelői engedélyesként az alábbi szabad kapacitásokkal rendelkezünk 2009-ben.
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A kapacitásokat 15 MW-os bontásban 5 MW-os licitálási lehetőséggel írjuk ki.
A többi hónapokban TMK miatt nincs lehetőség értékesítésre.
Kereskedelmi
kapacitással.
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