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enged6ly ir6nti k6relme alapj5n a Magyar Energia Hivatal (1081 Budapest,
Kdztdrsas5g t6r 7.; tov6bbiakban: Hivatal) a fenti Ugysz6mon lefolytatott
klzigazgat6si hat6sSgi elj6r6s keretEben meghozta az aldbbi

HATAROZATOT':

A Hivatal a k6relemben foglaltaknak helyt ad, 6s;

. az ATI-Sziget Kft.

kkel

VILLAMOS EN ERG IA-KERESKEDELEM RE: VONATKOZO MO X6 oEs I
ENGEDELYT

(tovdbbiakban : Enged6ly) ad.

Kdzporsn Tn.:459-7777
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t .1 .

Villamosenerg ia-kereskedelem felt6telei

Fogalom meghat6rozisok

A jelen Engeddlyben haszndlt fogalnrakon a villamos energi6r6l sz6l6
2001. 6vi cX. t6rv6nyben (VET), a VET egyes rendelkez6seinek
v6grehajtds6r6l sz6l6 1 80/2002. (vl I 1.23.) Korm6nyrendetetben (Vhr.),
6s a VET felhatalmazSsa alapjdn kiadott tov6bbi jogszabdryokban
meghatSrozottakat, tov6bb6 a nagybetfivet haszndlt fogalmakon az
Enged6lyben meghatdrozoft alSbbi fo,galmakat kell 6rteni:

a) Engedtilyktiteles Tev6kenys6g:l a VET S1. S (1) bekezd6s6ben
ilyenkent meg hat6rozott tev6keny's6g ;

b) Erv6nyess6gi ld6: a jelerr Enged6ly ll l.1. pontj6ban
meghat6rozott id6tartam, ameddig az Enged6ly 6rvenyben van;

c) Fogyaszt6i Erdekk6pviseleti Szervezet: b6rmely olyan
szervezet, amely a 2811994. (:X.28.) IKM rendelet szerint a
fogyaszt6k 6rdekeit k6pviseli ;

d) UzlebzabAlyzat= az Engedelyes jelen Enged6ly t6rgydt k1pezd
tev6ke nys6g 6 re von at[<oz6 Uzlets:za b 6 ly zata;

e) Vevdk: azok a szen:"6d5 felek (a feljogositott fogyaszt6k, m5s
villamosenergia-keresked6k 6s a kdzUzemi nagykeresked6),
melyek az Enged6tyest6l villamor; energiSt, vagy ehhez szorosan
kapcsol6d6 egy6b szolg6ltatdst vilsdrolnak.

A jelen Enged6lyben haszn6lt fogalnrak 1.1. pont szerinti tartalma 6s
jelent6se - fUggetlenUl att6l, hogy az Enged6ly szdvege milyen
szdmban, esetben; id6ben vagy sz66sszet6telben haszndlja
azonosan 6rtelmezend6.

Vil la mosene rg ia-ke res ked6 jo g a i 6s l<dtelezettrs6g e i

Az Enged6lyes a VET-ben 6s annak felhatalm azAsa alapj6n kiadott
jogszabSlyokban, valamint az Engeddlyben foglaltak szerint v6gezheti
tev6kenys6g6t; jogokat gyakorolhat 6s kotelezetts6gek terhelik. Az
Enged6lyben meghat6rozott kdtelezetts6gek nem 6rintik az
Enged6lyes m5s jogszabSlyokban meghatdrozott egy6b
kdtelezetts6geit.

1.2.
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t .2 .1 .

t.2.2.

1.3.

t . 3 .1 .

1.3.2.

t .3 .3 .

t .3.4.

Az Engedelyes jelen Enged6lye alrapjdn jogosult villamos energi6t
nem saj6t felhaszndl5si c6lra, rends::eresen 6s uzletszerfien v6s6rolni
6s 6rt6kesfteni, emellett a villamosenergia-6rt6kesit6shez kapcsol6d6
szolgS ltatdsokat kdzvetite ni.

FlE. Enged6lyes a jelen Enged6ly alapjdn forytatott tev6kenys6g6t
mindenkor olyan szinvonalon kdteles terjeslteni, amety megielel a
legfejlettebb hazai 6s nemzetkOzi gyerkorlatnak, az Uzletszabdlyzatban
6s a villamosenergia-ell6t6si s;zabaryzatokban meghatiirozott
kdvetelm6nyeknek, tovdbbd a Hivatal dltal k6zz6tett k6z6rdekfi
hat6 rozatokban elrendelte knek.

Vev6k v6delm6re vonatko,z6 el6irisok

Az Enged6lyes kdteles a Vev6ket tdjrSkoztatni arr6r, hogy panaszaikat
kinek, hol 6s milyen m6don tudjdk bejelenteni, varamint kdteles a
panaszok kivizsgSl6s616l dis orvosl6sii16l gondoskodni.

Az Enged6lyes kdteles rnagyarorsz:6gi sz6kheryfi ugyfelszolgdlatot
mfikddtetni, ahol legal6blb heti k6t munkanap sordn szem6lyesen
(ugyf6lszolg6lati munkat6rcak ftjdn) a Vev6k renderkez6s6re elt. Ac.
Enged6lyes koteles el6rhet6s6g6r6l 6s az ugyf6lfogadds rendj6r6l a
Vev6ket tdj6koztatni.

Aa Enged6lyes koteles Uzletsz:ab 6lyzat6t k6r6sre bdrkinek
hiSnytafanul rendelkez6srer bocs6tani, 6s a honla pjAn hozz6f6rhet6v6
tenni.

Az Enged6lyes kdteles az Uzletszabfllyzatilban
a Fogyaszt6i Erdekv6dr-.lmi Szenrezetekkel

meghat5rozott m6don
egy0ttmfikddni, 6s

1.4.

Uzletszab5lyzatdnak m6dositSsa el6ll
kik6rni.

ezen szervezetek v6lem6ny6t

Fe ljo g os itott fo gyaszt6 kka I ka pcs o la'tos kritelezetts6 g e k

Az Enged6lyes kciteles ae Uzlets zalcillyzataban a villamosenergia-
effdtdsi szabllyzatoknak a feljogositott fogyaszt6kra vonatkoz6
rendelkez6seit Srv6nyesfteni. Amenn'yiben a villamosenergia-ellStdsi
szabfllyzatok irdnyad6 renclelkez6sei rrSltoznak, lgy az Enged6lyes a
vSftozdsok hat6lyba l6p6s6vel egyidejfileg kdteres az
uzletszab6lyzatat szuks6g eset6n rnoooiitani ei a megvdltozott
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t.5.

el6ir6sokkal dsszhangba hozni, tolrdbbd kdteles azt a Hivatalnak a
VET 15. S (3) bekezd6se atapj6n j6v6hagydsra beny0jtani.

Mis e n g ed6lyese kkel ka pcso latos egyri b k6te lezetts6g ek

Az Enged6lyes kciteles a VET 13. li-a arapj6n mds enged6lyesekket
egyUttmfik6dni.

A tev6kenys6g folytatas6hoz sziiks6ges eszkiizdk, azok
fenntart6sa 6s az eszk6ziikkel val6 rendelkez6s

Az Enged6lyes kdteles triztositani, hogy tev6kenys6ge v6gz6s6hez,
va f a m i nt jogsza bd lyokba n 6s vi llam orse ne rg ia-e ll6t6si szabilly zato kban
meghatdrozott feladatai igy kulondsen adatszolg6ltatdsi,
adatforgalmi 6s adatfeldolgoz6si feladatai - elldtdsdhoz szuks6ges,
megfelel6 mennyis6gfi 6s szfnvonal0 eszkdz dlljon rendelkez6s6re,
ide6rtve kUldndsen az inform6ci6s 6s t6vk6zl6si eszk6z6ket.

Ezen eszk0zokkel val6 - a Vhr. 1. S 1. pontj6ban meghatdrozott -
rendelkez6s nem veszllyeztetheti az Enged6lyes Engedelykdteles
Tev6kenys6get.

Mi n6s6g b iztos it6si rendszer

AE Enged6lyes a villamosenergia-kereskedelmi tev6kenys6g
valamennyi elem6re vonatkoz6, fuggetten min6s6gtanrisit6 szervezet
Sltaf ellen6zdtt min6s6gbiztositdsi rendszert kdteles l6trehozni 6s
mfikddtetni. E rendszernek biztositiania kell a jelen Enged6lyben
foglalt tev6kenys6gre irdnyad6 jogszabdlyok 6s egy6b 

-et6ir6sok

beta rt6s6 n ak az e I len6z6s6t 6s e lle n 6rizhet6s6g6t.

t.6.
I

t.7.
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t.8. Az_ Enged6lyes Engedrilykdteres Tev6kenys6ge egyes elemeinek
m5s szem6ly iltaltdrt6nd v6gz6se

Az. Enged6lyes _ Enged6lvkdteres Trev6kenys6g6nek egyes elemeit,
vagy kapcsol6d6 tev6kenys6g6t kizdrr6lag a jelen l.g. pohtoan foglali
felt6telekke I jogos u lt m6s szem6lyekl ie I vegeitetn i.

Amennyiben az Enged6lyes Enged6lykdteles Tev6kenys6g6nek
egyes elemeit vagy kapcsol6d6 tev6kenys6g6t m6s szem6[Iekkel
kiv6nja v6geztetni, err6l el6zetesen, kell6 id6ben, irdsban tdj6koztatni
kdteles a Hivatalt.

A tajekoztat6snak tartalmaznia kell kul6n6sen a tervezett jogugylet
lefr6s6t, 6rt6k6t, az 6rintett tev6kenys6g r6szletes bemutatalat, Ei a
szerz6d6s megkot6s6nek tervezeft id6pontjdt. A Hivatal jogosult
egy6b dokumentum, inform Aci6, adat bek6r6s6re is.

Amennyiben a tervezett jogugylet fuggeflenul att6l, hogy az
Enged6lyes a tev6kenys6g(ek)r6l eg'y vagy t6bb szez6d6sbei vagy
jogugylet keret6ben kiv6n renderkezni a villamosenergL-
kereskedelemi tev6kenysdrg jelent6s r6sz6t 6rinti, 0gy a loguglbtf 6trejdtt6hez a H ivatat j6v6 h a gydsa (h at6s6 g i j6v6 h a gy6;) s=u kjegls.

Kizar6lag a jelen 1.8. pont szernpontjdb6l a villamosenergia-
kereskedelmi tev6kenys6g jelent6s r6sze az a tev6kenys6g (uigy
tev6kenys6gek dsszess6ge), amery n6rkiil az Enged6lyes-nem tenne
k6pes biztonsdgos, zavartalan 6s megretel6 szinvonal0
villamosenergia-kereskedelemi tev6krenys6g vdgz6s6re, fuggeflenul
att6l, hogy a tev6ken-ys6g(,ek)r6l egy vagy t6bb szez6d6soen, vagy
jogUgylet keret6ben kivdn rendelkezni.

fz lnoedglyes kdteles bizitositani, hogy a m6s szem6ty dltat v6gzett
tevekenys6get az Engecj6ly, a VrFT, az alkalmaiando e!y6b
j-ogszab6lyok, a villamosenergier-elldtdsi szab6lyzatok 6s
Uzletszdb1lyzata rendetkr;z6seivef 6sszhangban vegeiex. A"
Enged6lyes a m6s szem6ly dltal v6gzett tev6kenys6g6rt 0gy felel,
mintha azt maga v6gezte volna.

A jefen pont hatSlya aldr tartoz6jogtigyletek kieg6szlt6se, m6dosft6sa
eset6n az Enged6lyes jelen pont szabdrlyaiszerint kdteles eljdrni.

t .8 .1 .

t .8 .2 .

r .8.3.

t .8.4.

t .8.5.

t .8.6.

t .8 .7 .
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1.9. Kapcsol6d6 6s mSsodlagos tev6kenys6gek

Az Enged6lyes kapcsol6d6 6s m6sodlagos tev6kenys6ge nem
vesz6lyeztetheti az Enged6lyes villamosenergia-kereskedelmi
tev6kenys6g6nek v6gzds6t, a follyamatos, biztonsdgos 6s el6lrt
szfnvonal0 villamoseneryia-el16tdst 6s a villamosenergia-rendszer
mUkdd6set.

l.{0. Egy6b jogok 6s k6teless6gek, tovibbi tev6kenys6gek,
m6rleg kd rre I ka pcso latos jogo k 6s kritelezetts6ge k

1.10.1 Az Enged6lyes jogosult m6rlegkdr-feleldsi fetadatokat ell6tni.

a) Amennyiben az Enged6lyes m6rlegk6r-felel6s kivdn lenni, a
m6rlegkcir-felel6si ferladatok elldtdsdra k6teles a m6rlegk6r
tagjaival 6s a rendszerir6nyit6val szez6d6st k0tni. E
szerz6d6seknek meg kell felelniUk:

1) az egyuttmfikdd6s szempontj6b6t a villamosenergia-elldt6si
szabAly zato kba n, a rendszerir6 nyft6 uzletsza b illyzataban, az
Enged6lyes saj6t j6vdhagyott uztetszabalyzatilban fogfalt
felt6teleknek,

2) a m6rlegkdri tagok jogaival, illetue kdtelezetts6geivel
kapcso latos jogsz:ab6lyi, villamose nerg ia-elldt6si szabltiy zati,
valamint lizletszabdlyzati kUldndsen eljiresi,
adatszolg6ltatdsi, diszkriminSci6mentess6gi, felel6ss6gi -
k6vetelm6nyeknek.

b) Amennyiben az Enged6lyes m6rlegkor-felel6s, akkor
Uzletszab6lyzat6ban kUldnds tekintettel rendelkeznie kell a k6zte
6s a m6rlegkdr tagjai lkdzdfti kapcsolattartds diszkrimin6ci6mentes
6s 6tl5that6 szabdlyair61.

c) A m6rlegkdr-szerz6d6,s felmonddsa esett6n az Engedelyes, mint
m6rlegkcir-felel6s koteles egyuttmfikddni a m6rregkor- tagjaival
annak 6rdek6ben, hogy a m6rlegk6r tagjai jelent6sebb hdtr6nyok
n6lkul csatlakozhassanak egy mdsik m6lbgkorhdz. A m6rregkor-
felel6si feladatokat az Enged6lyes a jogszab6lyokban, az
Enged6lyben, a villamosenergia-elldt6si szab1lyzatokban,
Uzf etsza b 1lyzatiban 6 s a l6trejdtt sze rz6d6seiben fog taitak sze ri ni
k6teles ell6tni.

I
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1.11. Tev6kenys6gek6sszolgiltatisokdokument6l6sa

1.11.1. Pc. Enged6lyes kdteles olyan nyilv6ntartdsi elj6rdst kidotgozni 6s
alkalmazni, mely biztositja a villamosenergia-elszdmol6s elemeinek,
ezen belUl a kiegyenlft6 energia elsz6molSsi elemeinek, valamint a
mds megbizds6b6l kdzvetltett h6l6zati 6s 6rt6kesftett egy6b
szolgdltatdsoknak az elkuldnftett r6gzit6s6t. Az Enged6lyes
nyilv6ntart6si rendszer6nek biztosltania kell tovribb6 az 6rt6kesftett
term6kek 6s szolg6ltat6sok fajt6nk6nt 6s fogyaszt6nk6nt elkulonrilten
tort6n6 nyilvSntart6s6t.

,.11.2. AE Enged6lyes koteles biztosftani, hogy az Enged6ryk6teles
Tev6kenys6g6vel 6s kapcsol6d6 tev6kenys6geivel kapcsolatos adatok
a rcigzft6sUkt6l sz6mftott 5 naptdri 6vig ellen6rizhet6ek legyenek.

1.12. Az informatikai 6s tivktizl6si rendszerek mfikrid6s6nek
doku mentS l5sa, 6tte kinthet6 m ii ktidtet6se

1.12.1. Az Enged6lyesnek az informatikai 6s t6vkdzl6si rendszereinek
Uzembe helyez6sekor, illetve Uzemeltet6sUk alatt folyamatosan
rendelkeznie kell az eg)/es rendszerek miik6d6s6nek leirSsdval,
amelyek alapj6n a kiindlul5si adatok, a kapott v6geredm6nyek,
valamint az adatok lbldolgoz6sdnak folyamata l6p6senk6nt
azonosithat6ak 6s k6vel.het6ek. A rendszerek mfikdd6set leir6
dokumentumokb6l legal6rbb egy p6ld6nynak az Enged6tyes
sz6khely6n kell lennie a rendszer mfikdd6si hely6t6l fuggetlenUl.

1.12.2. A rendszerek mfik6d6s6t leir6 dokumentumokat az Enged6lyes
kdteles a rendszer m6dositdsdt vagy Uzbmen kfvUl helyez6s6t k6vet6
5 6vig meg6rizni, a m6dosit6st teir6 dokumentumokkal egyUtt.

1.12.g. Az alkalm azoft informatikai rendszerekbe integr6ltan olyan modulokat
kell be6piteni, hogy azok ellen6rz6 izemm6dban lehet6v6 tegy6k egy
adott Ugylet lep6sr6l l6pdisre tdrt6n6 kdvet6s6t az adoft Ugyletre
vonatkoz6 iratokkal megegyez6en.

1.13. Az Enged6lyes Sltal kibocs6tott szimla tartalma

Az Enged6lyes kdteles az Altala kibocsdtott szdmldn kUl6n t6telk6nt
feltuntetni az 6rt6kesitett villamos energi6t, az Altala kdzvetitett egyes
hat6sSgi Sras szolg6ltatdsokat, valamint a kiegyenlit6 energiSt. Ezen,
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a szamla r6szletez6sere vonatkoz6 rendelkez6seket az Enged6lyes
kdteles Uzletszab6lyzat6ban rcigziteni.

,.14. Minta aj6nlat

t .15.

Ha az Enged6lyes kiz6r6lag villamos energi6t 6rt6kesft, akkor a Vhr.
29. S. szerinti k6telez6en nyilv6nossdgra hozand6 aj6nlat6nak
kizarolag erre kell vonatkoznia. Amennyiben az Enged6lye-s viltamos
energidt 6rt6kesit, kiegyenlit6 energi6t 6s hal6zat hozz6f6r6ssel,
illetue rendszerhaszndlattal kapcsolatos szolg6ltat6st is kozvetit, akkor
az erre vonatkoz6 ajAnlatot kell nyilvdnoss6gra hoznia. Az ajdnlat
k6telez6 tartalmi elemeit mindket esetben a Hivatal hatdrozaiaban
6llapitja meg.

Villamos energia eredet6nek igazolisa

Az Enged6lyes a VET 1stA. g-a alapj6n bdrmeryik vev6 k6r6s6re
kdteles a villamos energia eredet6t igazolni.

l'16. Adatszolg6ltatasi 6s inform6ci6ad6si kcitelezetts6g

1.16.1 A mfikdd6s folyamaltoss6gdnak, biztons6g6nak es el6irt
szinvonalSnak fenntart6szr, a jelen Enged6ly, a VET 6s a vonatkoz6
jogszabSlyokban foglaltalk betartdsdnak ellen6z6se 6rdek6ben a
Hivatal jogosult ellen6rizni az Engedelyes tev6kenys6g6vel 6s
Uzletmenet6vel osszefUgg6 valamennyi adatot, nyilv6ntart6st 6s
dokumentumot - bele6rtvr> az izleti titkot tartalmaz6 inform6ci6t is -,
jogosult ezekr6l m6solatot 6s kivonatot keszitena, az Enged6lyest6l
esetenk6nt, illetve renrdszeresen irdsban, elektronikusan.
adathordoz6n vagy egy6b form6ban, csoportosit6sban 6s m6don
szolgdltatand6 - meg6llapitott hatdrid6re adatot, inform6ci6t k6 rni.

1.16.2. Az Enged6lyes a VET, a vhr., a vonatkoz6 jogszabalyok 6s a Hivatal' hat{rozata, illetue egyedi felhlv6sa alapjdn k6teles esetenk6nt 6s
rendszeresen a Hivatal iiltal el6irt formdban, csoportoslt6sban 6s
m6don (frdsban, elektronikusan, adathordoz6n vagy egy6b m6don)
hatdrid6re informdci6t, adatot szolgdltatni.
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1.16.3. Az Enged6lyes a tdbbi enged6lyessel 6s rendszerhaszn6l6val
szemben fenn6ll6 adatszolg6ltatdsi 6s inform6ci6ad6si
kdtelezetts6genek a jogs;zab6lyokban 6s a villamosenergia-ell6t6si
szabaly zatokba n meg hat6 rozotta k sze rin t kdteles e leg et te n n i.

1.16.4. Az Enged6lyes 6vente egy alkalommal kdteles a Hivatal sz6m6ra
besz6mol6t k6szfteni 6s azt a Hivatalnak m6rcius 31-ig irasban 6s
elektro n ikusan 6s/vagy adathordoz6n beny0jtan i.

a) A beszimol6nak az:. el6zd 6vre vonatkoz6an elemezni 6s
dsszeslteni kell a t6rgy6vi vi]lamos energia forgalmat, valamint
tartalmaznia kell az Enged6lyes 3 6ves 6s i foryO Ev Uzleti terv6t.

b) Az Enged6lyes kdteles a Hivatal r6sz6re a beszdmol6 r6szek6nt
benyfjtani a kapcsolt v5llalkoz6saival az el6z6 6vben kotott
szerz6d6seinek m6solatSt, valamint kapcsolt villlalkoz1saival
k6t6tt 6s az el6z6 6vben teljesitett szerz6d6seinek teljesul6s6t
igazol6 dokumentumok m6solat5t olyan m6don, hogy a teljesit6st
igazol6 dokumentumok az adott szezd,d6shez egy6rtelmfien
hozz{rendelhet6k legvenek (a szerz6d6s tSrgydnak, kelt6nek,
feleinek a megjelcil6s6vel).

1.16.5. Az Enged6lyes kdteles tovdbbd minden 6v m6rcius 31-ig a Hivatal
r6sz6re megkUldeni az energiaforgalommal kapcsolatoJ adatokat,
valamint heti bont6sban az ert6kesitett kiegyenlit6 energia
mennyis6g6t 6s 6tlagdr6t.

1.16.6. Az Enged6lyes kdteles a Hivatalnak halad6ktalanul irdsban
bejelenteni, ha valamely tev6kenys6g6t m5s szem6llyel v6gezteti,
pontosan megjeldlve az erre ir6nyul6 szerz6d6s tdrgySt, 6rt6k6t,
id6tartamdt 6s a feleket.

4.17. Egyes tev6kenys6gek sz6tu6lasztAsa,kcinyvel6se

1.17.1. Az Enged6lyes koteles eszkozeit 6s forrdsait, bev6teleit 6s
rdfordit5sait Enged6lykoteles Tev6kenys6genk6nt, illetve nem
Enged6lykdteles Tev6kenys6gei vonatkozdsdban az ir6nyad6
jogszabSlyok rendelkez6sei szerint, a Hivatal 6ltal - a Vhr. 90. S (4)
bekezd6se alapjrin l<iadott irdnyelvnek megfelel6en bels6
szdmvite16ben elkUl6niteni, kdnyvelni, illetve nyomon kovethet6v6
tenni.

1.17.2. Az Enged6lyes k6teles rendszeres 6ves inform6ci6szolgdltatdsk6nt
nyilatkozatot adni - a Vhr. 90. S (3) bekezd6s6ben rogzitett hat5rid6re
- arr6l, hogy az Enged6lyers a VET 101. S-eban, a Vhr.90. g-dban
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t .18.

ef6[rt, valamint az ott hivatkozott irdnyelvben meghat6rozott
kdvetelm6nyeknek megfelel.

P6nziigyi biztosit6k

Az Enged6lyes koteles - a Vhr. 41. g-a szerinti - megfelel6 p6nzugyi
biztosit6kot az Enged6ly Erv6nyess6gi rdeje aratt fenntartani.

1.19. Egy6b, az Enged6lyes mfikddr6s6nek kiil6ntis szabilyai

1.19.1 Az.-Enged6lyes kdtetes a Vhr. 39. s (2) 6s.sa.s (1) bekezd6seiben
el6frt t6kekdvetelm6nyeket az Enged6ly Erv6nyess6gi ldeje alatt
fenntartani.

1-19-2 Az Enged6lyes k6teles a p6nzUgyi biztosit6k, valamint a fenti
t6kekdvetelm6nyek megl6t6r6l a Vhr. 6s ezen Engedely el6ir6sainak
megfelel6en gondoskodni. Az Enged6lyes kciteles a Hivatal r6sz6re a
p6nzUgyi biztosit6kr6l, valamint a fenti t6kekdvetelm6nyekr6l, azok
v{ltoz1s{r6l reszletez6 nyilv5ntart6st vezetni olyan m6don, hogy az
ut6lag ellen6rizhet6, illehre a Hivatal r6sz6re - irdsban, elektronikus
form6ban, illetve adathordoz6n - beny0jthat6 legyen.

1.19.3. Amennyiben az Enged6lyes megszegte az 1.18. il letue 1.19. pontokban
foglalt rendelkez6sek valamelyik6t, kdteles azt halad6ktalanul a
Hivatalnak bejelenteni.

1.20. Az Enged6ly m6dosit5sa

A Hivatal az Enged6lyt a VET OO. g, a Vhr. 76. S atapjdn 6s egy6b, a
jogszabdlyokban meghatdrozott esetekben 6s felt6telekkel, az
Enged6lyes lrdsbeli k6relnr6re vagy hivatalb6l m6dosithatja.

1l
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Jogkcivetkezm6nyek az Enged6ly felt6teleinek be nem tartisa
eset6n

1.21.1. A Hivatal az Enged6lyes Enged6lyben, vagy m6s a Hivatal dltal
kiadott hat6rozatokban, jogszab6lyokban, illet6leg a villamosenergia-
ell6tAsi szabfilyzatokban meghat6rozott kdtelezetts6geinek
megszeg6se eset6n a VIir 10/A. g-ban, a vhr. 1/c. g-ban, vatamint
egy6b, a jogszabdlyokban meghatdrozott jogkOvetkezm6nyeket
alkalmazhatja.

1.21.2. A kdtelezetts6gek megszeg6s6nek min6sul, ha az Enged6lyes az
Engedelyben meghatdrozott dokumentumokat, adatszolgdltat6sokat,
az el6irt hatdrid6re vagy formdban, vagy tartalommal nem ny0j$a be a
Hivatalnak

1.21.3. A Hivatal az Enged6lyt a VET 101A. $ (1) c) 6s d) pontjaiban, vatamint
a Vhr. 39. S (3) bekezd6s6ben meghat6rozott esetekben vonhatja
vissza.

1.22. Jogok, kcitetezetts6gek, jo,gszab6lyok 6s egy6b el6ir6sok betart6sa

1.22.1. AE Enged6lyes az Erv6nyress6gi ldrj alatt mindenkor koteles betartani
a hatSlyos jogszabSlyi rendelkez6seken kfvUl:

a) a jelen Enged6lyt;
b) a Hivatal rd vonatkoz6 hatArozatait;
c) a Hivatal 6ltal kiadott irdnyelveket;
d) minden r5 vonatkoz6 nrfiszaki 6s biztonsdgiel6ir6st;
e) a villamosenergia-ellStiisi szab6lyzatokat; 6s
0 Uzletszabillyzatifi.

1.22.2. Az. Enged6lyes kUldndsern koteles betartani az 1.23.1. pontban
foglaltak 6ltalSnos 6rv6nydnek korlStozdsa n6lkUl a viltamosenergia-
rendszer jelent6s zavara ris a villamosenergia-ell6t6si vSls6ghelyzet
eset6n szuks6ges int6;zked6sekr6l sz6l6 2g1t2oo2. ixll.2r.)
Kormdnyrendelet korldto2irsra 6s szUnetel6sre vonatkoz6 el6fr6sait,
az illet6kes miniszter, a l'{ivatal, vagy m6s 6ltal ezen jogszabillyok
alapjdn kozz6tett bSrmely rendelkez6st, tovdbbd varamennyi, a
szUks6g6llapotra vonatkozd jogszabdlyi e16ir6st.

t .21.
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1.23. Ertesit6si rendelkez6sek

1.23.1. Aa. Engedelyes 6rtesit6si' cime:

N6v: ATt-Sziget Kft.
Cim: 2310 Szigetszentmikl6s, Gy6r telep
Tefefon: +36-24406-120
Telefax +36-24,406-1 10
E-mail: director@atisziget.hu

1.23.2. Az Enged6lyes megv5ltoztathatja az 6rtesit6si cim6t, azonban err6l a
Hivatalt halad6ktalanul 6rtesiteni kdteles. Ae. 6rtesit6si cim
megvSltoz6sa nem ig6nyliaz Enged6ly m6dositds6t. (

1.24. Dijak

AE Enged6lyes kOteles a Hivatal r6sz6re megfizetni ajogszabSlyokban meghatdrozott dijakat.

ll. Jogorvoslat

A hatarozat ellen bir6s6gi felulvizsg6latnak van helye a k6zl6st6l
(k6zbesit6st6l) sz5mitott 30 (harminc) napon belul, a keresetet a [.iHivatalhoz kell benyujtani. A keresetnek a v6grehajt6sra halaszt6
hatSlya nincs.

lll. Erv6nyess6gi td5, vegyes rendelkez6sek

lll.1. Jelen Enged6ly 2OO7.okt6ber 9. napjdt6l szdmitott 10 6vig 6rv6nyes.

tll.2. AE Enged6lyes a m6dositoft 1gt2oo2. (x1.5.) szdm0 GKM-PM
egyUttes rendelet szerinti igazgat6si szo196ltat6si dijat befizette.

lll.3. A Hivatalnak egy6b eljdrdsi koltsrig rnegt6rft6s6r6l nem kellett
ddntenie, mert az elj6rds ior6n ilyen kolts6g nem merult fel.

AHATARozATI5oLDALB6LALL 
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i lt.4. A Hivatal int6zkedik
kdzz6t6te1616l.

a hat6rozatnak a Hivatal honlapjdn t6rtdn6
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Az Eng-ed6lyes 2007. szeptember 7-6n kelt 6s a Hivatalh oz 20aT. szeptember7. napiAn be6rkezett beadvdnySban villamosenergia-kereskedelemre vonatkoz6mfikdd6si Enged6ly irdnti k6relmet ny0jtott be a Hivatatnak.

A Hivatal az Enged6lyes k6relm6t 6s a k6relem al6t6maszt6s6ul szolgdl6okiratokat megvizsgdrta, s a reforytatott Enged6ryez6si 
"riaia" 

sordnmeg6llapitotta, hogy a k6relmez6 megfelel ; jogszabdlyokil; fogtattkdvetelm6nyeknek, ez6rt az Enged6lyt kiadti.

E hatdrozatot a Hivatar.a VET 10. s 3) pgltFlan fogrart hatdskdr6ben etj6rva ayFT !2. s,50.9 (1) bekezdes6ben, si .  s ( i )  0 poniraban,59. s-ban vatamintavhr.3441. g-ban 6s 58. g-6ban fogtatt renoetbiesek atapjdn n-ozta il;

nz grjriragi kdlts6g16l a kdzigazgatiisi hat6sdgi etjdrds 6s szotgattat6s dttatdnosszab5lyair6t sz6t6 2004. 6vi cXL. t6rv6ny ltova'noiatoan: KEr) 7t. $ 1ry oo1pontja alapjdn kellett rendelkezni,

A. VET 9/A. S (11) bekezd6se szeriint a Hivatal hatdrozata ellen fellebbez6snek
nincs helye, a hat1.rozat felulvizsg alagt a bir6s6gt6l lehet k6rni a KET 109. s (1)bekezd6s6ben foglaltaknak megfelel6en.

Az !1oed6ly kozzltetet6re a VET 9/A. s (10) bekezd6se 6s a Vhr. 1/F. g-a
alapjdn kerUl sor.

Budapest, 2007. okt6ber 9.

INDOKOLAS

MEH villamosenergia Enged6lyez6si 6s Felugyeleti osztdly
MEH iratt6r

(.

o

1
1
1

p6ld6ny
p6lddny
p6ld5ny
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1. szdm0 mell6klet

az AT|€ziget Kft. enged6ty6hez

2008. december 
91-ig be keil ny0jtani 1 v-hr. 3s. s (3) 0 szerinti, friggeflenmin6s6gtanrisit6 dltal ellen6zdti min6s6gugyi rnirr", tan0sitds6t 

'igazo6
okiratot.
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