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tAnCy:

Villamosenergia-kereskedelemrer
vonatkoz6
mfikdd6si
enged6ly

K6relmez6
neve:
ATt€ziget Kft.
C6gjegyz6ksz6m: Cg.13-09-091769
tGydrtelep
C6gsz6khelye:
2313Szigetszentmikl6s,
'
Ad6szdma:
12749379-2-13
Bankszdmla
szdma: Kereskedelerni
6s Hitelbarnk
Nyrt.
10402166-2
1607303-00000000
enged6lyir6ntik6relmealapj5na MagyarEnergiaHivatal(1081 Budapest,
Kdztdrsas5gt6r 7.; tov6bbiakban:Hivatal) a fenti Ugysz6monlefolytatott
klzigazgat6sihat6sSgielj6r6skeretEben
meghoztaaz aldbbi
HATAROZATOT':
A Hivatala k6relemben
foglaltaknak
helytad,6s;
. az ATI-SzigetKft.
kkel
VILLAMOS
ENERGIA-KERESKEDELEM
RE:VONATKOZO
MOX6 oEs I
ENGEDELYT
(tovdbbiakban
: Enged6ly)
ad.
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t.
t . 1.

Villamosenerg
ia-kereskedelem
felt6telei
Fogalommeghat6rozisok
A jelen Engeddlyben
haszndltfogalnrakon
a villamosenergi6r6l
sz6l6
2001. 6vi cX. t6rv6nyben(VET), a VET egyes rendelkez6seinek
v6grehajtds6r6l
sz6l6180/2002.(vlI1.23.)Korm6nyrendetetben
(Vhr.),
6s a VET felhatalmazSsa
alapjdnkiadotttov6bbijogszabdryokban
meghatSrozottakat,
tov6bb6a nagybetfivethaszndltfogalmakonaz
Enged6lyben
meghatdrozoft
alSbbifo,galmakat
kell6rteni:
a) EngedtilyktitelesTev6kenys6g:l
a VET S1. S (1) bekezd6s6ben
ilyenkentmeghat6rozott
tev6keny's6g
;
b) Erv6nyess6gi ld6: a jelerr Enged6ly lll.1. pontj6ban
meghat6rozott
id6tartam,
ameddigaz Enged6ly6rvenyben
van;
c) Fogyaszt6i Erdekk6pviseleti Szervezet: b6rmely olyan
szervezet,amely a 2811994.(:X.28.)IKM rendeletszerint a
fogyaszt6k6rdekeitk6pviseli
;
d) UzlebzabAlyzat=az Engedelyesjelen Enged6lyt6rgydtk1pezd
tev6kenys6g6re vonat[<oz6
Uzlets:za
b6lyzata;
e) Vevdk: azok a szen:"6d5
felek (a feljogositottfogyaszt6k,m5s
villamosenergia-keresked6k
6s a kdzUzemi nagykeresked6),
melyekaz Enged6tyest6l
villamor;
energiSt,
vagyehhezszorosan
kapcsol6d6egy6bszolg6ltatdst
vilsdrolnak.
A jelen Enged6lyben
haszn6ltfogalnrak1.1.pont szerintitartalma6s
jelent6se - fUggetlenUlatt6l, hogy az Enged6ly szdvege milyen
szdmban, esetben; id6ben vagy sz66sszet6telbenhaszndlja
azonosan6rtelmezend6.

1.2.

Villamosenergia-keresked6jo gai 6s l<dtelezettrs6g
ei
Az Enged6lyesa VET-ben6s annakfelhatalmazAsaalapj6nkiadott
jogszabSlyokban,
valamintaz Engeddlyben
foglaltakszerintv6gezheti
jogokat gyakorolhat6s kotelezetts6gek
tev6kenys6g6t;
terhelik.Az
Enged6lyben meghat6rozott kdtelezetts6gek nem 6rintik az
Enged6lyes m5s jogszabSlyokban meghatdrozott egy6b
kdtelezetts6geit.
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t . 2 . 1 . Az Engedelyesjelen Enged6lyealrapjdnjogosultvillamosenergi6t

nemsaj6tfelhaszndl5si
c6lra,rends::eresen
6s uzletszerfien
v6s6rolni
6s 6rt6kesfteni,
emelletta villamosenergia-6rt6kesit6shez
kapcsol6d6
szolgS
ltatdsokatkdzvetite
ni.

t.2.2.

1.3.

FlE.
Enged6lyesa jelen Enged6lyalapjdn forytatotttev6kenys6g6t
mindenkorolyan szinvonalonkdtelesterjeslteni,amety megielela
legfejlettebb
hazai6s nemzetkOzi
gyerkorlatnak,
az Uzletszabdlyzatban
6s a villamosenergia-ell6t6sis;zabaryzatokbanmeghatiirozott
kdvetelm6nyeknek,
tovdbbd a Hivatal dltal k6zz6tett k6z6rdekfi
hat6rozatokban
elrendelte
knek.

Vev6kv6delm6revonatko,z6
el6irisok

t . 3 . 1 . Az Enged6lyeskdtelesa Vev6kettdjrSkoztatni
arr6r,hogy panaszaikat
kinek,hol 6s milyenm6dontudjdk bejelenteni,
varamintkdtelesa
panaszok
kivizsgSl6s616l
gondoskodni.
disorvosl6sii16l
1.3.2. Az Enged6lyeskdteles rnagyarorsz:6gi
sz6kheryfiugyfelszolgdlatot
mfikddtetni,ahol legal6blbheti k6t munkanapsordn szem6lyesen
(ugyf6lszolg6lati
munkat6rcakftjdn) a Vev6k renderkez6s6re
elt. Ac.
Enged6lyeskotelesel6rhet6s6g6r6l
6s az ugyf6lfogadds
rendj6r6la
Vev6kettdj6koztatni.
t . 3 . 3 . Aa Enged6lyes koteles Uzletsz:ab
6lyzat6t k6r6sre bdrkinek
hiSnytafanul
rendelkez6srer
bocs6tani,6s a honlapjAnhozz6f6rhet6v6
tenni.
t.3.4.

1.4.

Az Enged6lyeskdtelesaz Uzletszabfllyzatilban
meghat5rozott
m6don
a Fogyaszt6i Erdekv6dr-.lmiSzenrezetekkelegy0ttmfikddni,6s
Uzletszab5lyzatdnak
m6dositSsa
el6ll ezen szervezetekv6lem6ny6t
kik6rni.

Feljogositott fogyaszt6kkaI kapcsola'toskritelezetts6gek
Az Enged6lyeskcitelesae Uzletszalcillyzataban
a villamosenergiaeffdtdsi szabllyzatoknak a feljogositott fogyaszt6kra vonatkoz6
rendelkez6seit
Srv6nyesfteni.
Amenn'yiben
a villamosenergia-ellStdsi
rrSltoznak,
szabfllyzatok
irdnyad6renclelkez6sei
lgy az Enged6lyesa
vSftozdsok hat6lyba l6p6s6vel egyidejfileg kdteres az
uzletszab6lyzatatszuks6g eset6n rnoooiitani ei a megvdltozott
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el6ir6sokkal
dsszhangbahozni,tolrdbbdkdtelesazt a Hivatalnaka
VET 15.S (3) bekezd6se
atapj6nj6v6hagydsra
beny0jtani.

t.5.

Mis enged6lyesekkel kapcsolatos egyrib k6telezetts6gek
Az Enged6lyes
kcitelesa VET 13. li-a arapj6nmds enged6lyesekket
egyUttmfik6dni.

t.6.

A tev6kenys6g folytatas6hoz sziiks6ges eszkiizdk,
fenntart6sa6s az eszk6ziikkelval6 rendelkez6s

azok

Az Enged6lyeskdtelestriztositani,hogy tev6kenys6ge
v6gz6s6hez,
vafamint jogszabdlyokban 6s villamorsenergia-ell6t6si szabillyzatokban
meghatdrozott feladatai
igy kulondsen adatszolg6ltatdsi,
adatforgalmi6s adatfeldolgoz6si
feladatai- elldtdsdhozszuks6ges,
megfelel6mennyis6gfi6s szfnvonal0eszkdzdlljonrendelkez6s6re,
ide6rtvekUldndsen
az inform6ci6s
6s t6vk6zl6sieszk6z6ket.
Ezeneszk0zokkel
val6 - a Vhr. 1. S 1. pontj6banmeghatdrozott
rendelkez6snem veszllyeztethetiaz Enged6lyesEngedelykdteles
Tev6kenys6get.

t.7.

Min6s6gbiztosit6si rendszer
AE Enged6lyes a villamosenergia-kereskedelmi
tev6kenys6g
valamennyielem6revonatkoz6,fuggettenmin6s6gtanrisit6
szervezet
Sltaf ellen6zdtt min6s6gbiztositdsi
rendszertkdteles l6trehozni6s
mfikddtetni.E rendszernekbiztositiania
kell a jelen Enged6lyben
-et6ir6sok
jogszabdlyok
foglalt tev6kenys6greirdnyad6
6s egy6b
betart6s6nak az eIlen6z6s6t6s ellen6rizhet6s6g6t.
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t.8.

Az_Enged6lyesEngedrilykdteres
Tev6kenys6geegyes elemeinek
m5s szem6lyiltaltdrt6nd v6gz6se

t . 8 . 1 . Az.Enged6lyesEnged6lvkdteres
Trev6kenys6g6nek
egyes elemeit,
_
vagy kapcsol6d6tev6kenys6g6t
kizdrr6lag
a jelen l.g. pohtoanfoglali
jogos
felt6telekke
I
ult m6sszem6lyekl
ieI vegeitetni.

t . 8 . 2 . Amennyibenaz Enged6lyesEnged6lykdteles
Tev6kenys6g6nek
egyes elemeit vagy kapcsol6d6tev6kenys6g6tm6s szem6[Iekkel
kiv6njav6geztetni,
err6lel6zetesen,
kell6id6ben,irdsbantdj6koztatni
kdtelesa Hivatalt.

r . 8 . 3 . A tajekoztat6snak
tartalmazniakell kul6n6sena tervezettjogugylet
lefr6s6t,6rt6k6t,az 6rintetttev6kenys6gr6szletesbemutatalat,Ei a
szerz6d6s megkot6s6nektervezeft id6pontjdt.A Hivatal jogosult
egy6bdokumentum,
informAci6,adatbek6r6s6re
is.

t.8.4. Amennyibena tervezettjogugylet fuggeflenulatt6l, hogy az
Enged6lyes
a tev6kenys6g(ek)r6l
eg'yvagyt6bb szez6d6sbei vagy
jogugylet keret6ben kiv6n renderkezni
a villamosenergLkereskedelemitev6kenysdrg
jelent6s r6sz6t 6rinti, 0gy a loguglbt
f6trejdtt6hez
a Hivatatj6v6hagydsa(hat6s6gi j6v6hagy6;) s=ukjegls.
t.8.5.

Kizar6lag a jelen 1.8. pont szernpontjdb6la villamosenergiakereskedelmitev6kenys6gjelent6s r6sze az a tev6kenys6g(uigy
tev6kenys6gek
dsszess6ge),
ameryn6rkiilaz 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
jogUgyletkeret6benkivdnrendelkezni.

t.8.6.

hogya m6s szem6tydltatv6gzett
fz lnoedglyeskdtelesbizitositani,
tevekenys6getaz Engecj6ly,a VrFT, az alkalmaiandoe!y6b
j-ogszab6lyok, a
villamosenergier-elldtdsi
szab6lyzatok 6s
Uzletszdb1lyzatarendetkr;z6seivef6sszhangban vegeiex. A"
Enged6lyesa m6s szem6lydltal v6gzetttev6kenys6g6rt0gy felel,
minthaazt magav6geztevolna.

t . 8 . 7 . A jefenpont hatSlyaaldrtartoz6jogtigyletek
kieg6szlt6se,
m6dosft6sa
jelenpontszabdrlyaiszerint
eset6naz Enged6lyes
kdteleseljdrni.
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Kapcsol6d66s mSsodlagostev6kenys6gek
Az Enged6lyeskapcsol6d66s m6sodlagostev6kenys6genem
vesz6lyeztetheti az Enged6lyes villamosenergia-kereskedelmi
tev6kenys6g6nekv6gzds6t, a follyamatos,biztonsdgos6s el6lrt
szfnvonal0villamoseneryia-el16tdst
6s a villamosenergia-rendszer
mUkdd6set.

l.{0.

Egy6b jogok 6s k6teless6gek, tovibbi tev6kenys6gek,
m6rlegkdrreI kapcsolatosjogok 6s kritelezetts6ge
k

I

jogosultm6rlegkdr-feleldsi
1.10.1 Az Enged6lyes
fetadatokat
ell6tni.
a) Amennyibenaz Enged6lyesm6rlegk6r-felel6s
kivdn lenni, a
m6rlegkcir-felel6si
ferladatokelldtdsdra k6teles a m6rlegk6r
tagjaival 6s a rendszerir6nyit6valszez6d6st k0tni. E
szerz6d6seknek
megkellfelelniUk:
1) az egyuttmfikdd6s
szempontj6b6t
a villamosenergia-elldt6si
szabAlyzatokban, a rendszerir6
nyft6 uzletszab illyzataban,az
Enged6lyessaj6t j6vdhagyottuztetszabalyzatilban
fogfalt
felt6teleknek,
2) a m6rlegkdri tagok jogaival, illetue kdtelezetts6geivel
kapcsolatos jogsz:ab6lyi,
villamose
nergia-elldt6siszabltiy
zati,
valamint lizletszabdlyzati
kUldndsen eljiresi,
adatszolg6ltatdsi,
diszkriminSci6mentess6gi,
felel6ss6gik6vetelm6nyeknek.
b) Amennyiben az
Enged6lyes m6rlegkor-felel6s, akkor
Uzletszab6lyzat6ban
kUldndstekintettelrendelkezniekell a k6zte
6s a m6rlegkdrtagjailkdzdftikapcsolattartds
diszkrimin6ci6mentes
6s 6tl5that6szabdlyair61.
c) A m6rlegkdr-szerz6d6,s
felmonddsa
esett6naz Engedelyes,
mint
m6rlegkcir-felel6s
kotelesegyuttmfikddni
a m6rregkortagjaival
annak6rdek6ben,hogya m6rlegk6r
tagjaijelent6sebbhdtr6nyok
n6lkulcsatlakozhassanak
egy mdsikm6lbgkorhdz.A m6rregkorfelel6si feladatokataz Enged6lyesa jogszab6lyokban,
az
Enged6lyben, a villamosenergia-elldt6si
szab1lyzatokban,
Uzfetszab 1lyzatiban6s a l6trejdttszerz6d6seiben
fogtaitakszerini
k6telesell6tni.
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1.11. Tev6kenys6gek6sszolgiltatisokdokument6l6sa
1.11.1. Pc. Enged6lyeskdtelesolyan nyilv6ntartdsi
elj6rdstkidotgozni6s
alkalmazni,mely biztositjaa villamosenergia-elszdmol6s
elemeinek,
ezen belUla kiegyenlft6
energiaelsz6molSsi
elemeinek,valaminta
mds megbizds6b6l kdzvetltett h6l6zati 6s 6rt6kesftett egy6b
szolgdltatdsoknakaz elkuldnftett r6gzit6s6t. Az Enged6lyes
nyilv6ntart6sirendszer6nekbiztosltaniakell tovribb6az 6rt6kesftett
term6kek6s szolg6ltat6sok
fajt6nk6nt
6s fogyaszt6nk6nt
elkulonrilten
tort6n6nyilvSntart6s6t.
,.11.2. AE Enged6lyes koteles biztosftani,hogy az Enged6ryk6teles
Tev6kenys6g6vel
6s kapcsol6d6
tev6kenys6geivel
kapcsolatosadatok
a rcigzft6sUkt6l
sz6mftott5 naptdri6vigellen6rizhet6ek
legyenek.

1.12. Az informatikai 6s tivktizl6si rendszerek mfikrid6s6nek
dokumentSl5sa,6ttekinthet6mii ktidtet6se
1.12.1. Az Enged6lyesnekaz informatikai6s t6vkdzl6sirendszereinek
Uzembe helyez6sekor,illetve Uzemeltet6sUkalatt folyamatosan
rendelkezniekell az eg)/es rendszerekmiik6d6s6nekleirSsdval,
amelyek alapj6n a kiindlul5siadatok, a kapott v6geredm6nyek,
valamint az adatok lbldolgoz6sdnakfolyamata l6p6senk6nt
azonosithat6ak6s k6vel.het6ek.A rendszerek mfikdd6set leir6
dokumentumokb6llegal6rbbegy p6ld6nynak az Enged6tyes
sz6khely6n
kelllenniea rendszermfikdd6sihely6t6lfuggetlenUl.
1.12.2. A rendszerekmfik6d6s6tleir6 dokumentumokat
az Enged6lyes
kdtelesa rendszerm6dositdsdt
vagy UzbmenkfvUlhelyez6s6tk6vet6
5 6vigmeg6rizni,
a m6dosit6st
teir6dokumentumokkal
egyUtt.
1.12.g. Az alkalmazoftinformatikai
rendszerekbe
integr6ltan
olyanmodulokat
kell be6piteni,hogyazokellen6rz6izemm6dbanlehet6v6tegy6kegy
adott Ugylet lep6sr6l l6pdisretdrt6n6 kdvet6s6taz adoft Ugyletre
vonatkoz6
iratokkalmegegyez6en.

1.13. Az Enged6lyesSltalkibocs6tottszimla tartalma
Az Enged6lyeskdtelesaz AltalakibocsdtottszdmldnkUl6nt6telk6nt
feltuntetniaz 6rt6kesitettvillamosenergi6t,az Altalakdzvetitettegyes
hat6sSgi
Srasszolg6ltatdsokat,
valaminta kiegyenlit6
energiSt.Ezen,
A HRrAnoznr
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a szamlar6szletez6sere
vonatkoz6
rendelkez6seket
az Enged6lyes
kdtelesUzletszab6lyzat6ban
rcigziteni.

,.14.

Mintaaj6nlat
Ha az Enged6lyes
kiz6r6lagvillamosenergi6t6rt6kesft,akkora Vhr.
29. S. szerinti k6telez6ennyilv6nossdgrahozand6 aj6nlat6nak
kizarolagerre kell vonatkoznia.
Amennyibenaz Enged6lye-s
viltamos
energidt 6rt6kesit, kiegyenlit6energi6t 6s hal6zat hozz6f6r6ssel,
illetuerendszerhaszndlattal
kapcsolatos
szolg6ltat6st
is kozvetit,akkor
az erre vonatkoz6ajAnlatotkell nyilvdnoss6gra
hoznia.Az ajdnlat
k6telez6tartalmielemeitmindketesetbena Hivatalhatdrozaiaban
6llapitjameg.

t . 1 5 . Villamosenergiaeredet6nekigazolisa
Az Enged6lyesa VET 1stA.g-a alapj6nbdrmeryikvev6 k6r6s6re
kdtelesa villamosenergiaeredet6tigazolni.

l'16.

Adatszolg6ltatasi
6s inform6ci6ad6si
kcitelezetts6g

1.16.1 A mfikdd6s folyamaltoss6gdnak,
biztons6g6nak es el6irt
jelen
szinvonalSnak
fenntart6szr,
a
Enged6ly,a VET 6s a vonatkoz6
jogszabSlyokban
foglaltalkbetartdsdnakellen6z6se 6rdek6bena
Hivatal jogosult ellen6rizniaz Engedelyestev6kenys6g6vel
6s
Uzletmenet6velosszefUgg6valamennyi adatot, nyilv6ntart6st6s
- bele6rtvr>
dokumentumot
az izleti titkottartalmaz6inform6ci6tis -,
jogosult ezekr6lm6solatot6s kivonatotkeszitena,az Enged6lyest6l
esetenk6nt, illetve renrdszeresen irdsban, elektronikusan.
adathordoz6n
vagy egy6b form6ban,csoportosit6sban
6s m6don
szolgdltatand6meg6llapitott
hatdrid6readatot,inform6ci6t
k6rni.
1.16.2. Az Enged6lyes
jogszabalyok
a VET,a vhr., a vonatkoz6
6s a Hivatal
'
hat{rozata,illetueegyedi felhlv6saalapjdn k6teles esetenk6nt6s
rendszeresen
a Hivataliiltal el6irt formdban,csoportoslt6sban
6s
m6don (frdsban,elektronikusan,
adathordoz6n
vagy egy6b m6don)
hatdrid6re
informdci6t,
adatotszolgdltatni.
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1.16.3. Az Enged6lyesa tdbbi enged6lyessel6s rendszerhaszn6l6val
szemben fenn6ll6 adatszolg6ltatdsi 6s
inform6ci6ad6si
kdtelezetts6genek
a jogs;zab6lyokban
6s a villamosenergia-ell6t6si
szabalyzatokban meghat6rozottak szerint kdteleseleget tenni.
1.16.4. Az Enged6lyes6venteegy alkalommalkdtelesa Hivatalsz6m6ra
besz6mol6tk6szfteni6s azt a Hivatalnakm6rcius31-ig irasban6s
elektronikusan6s/vagyadathordoz6n
beny0jtan
i.
a) A beszimol6nak az:. el6zd 6vre vonatkoz6anelemezni 6s
dsszesltenikell a t6rgy6vivi]lamosenergiaforgalmat,valamint
tartalmaznia
kellaz Enged6lyes
3 6ves6s i foryO
Ev Uzletiterv6t.
b) Az Enged6lyeskdtelesa Hivatalr6sz6rea beszdmol6r6szek6nt
benyfjtani a kapcsoltv5llalkoz6saivalaz el6z6 6vben kotott
szerz6d6seinekm6solatSt,valamint kapcsolt villlalkoz1saival
k6t6tt 6s az el6z66vben teljesitettszerz6d6seinek
teljesul6s6t
igazol6dokumentumok
m6solat5tolyanm6don,hogya teljesit6st
igazol6 dokumentumok
az adott szezd,d6shezegy6rtelmfien
hozz{rendelhet6klegvenek(a szerz6d6stSrgydnak,kelt6nek,
feleineka megjelcil6s6vel).
1.16.5. Az Enged6lyes
kdtelestovdbbdminden6v m6rcius31-iga Hivatal
r6sz6re megkUldeniaz energiaforgalommal
kapcsolatoJadatokat,
valamint heti bont6sban az ert6kesitett kiegyenlit6 energia
mennyis6g6t
6s 6tlagdr6t.
1.16.6. Az Enged6lyes kdteles a Hivatalnak halad6ktalanulirdsban
bejelenteni,ha valamelytev6kenys6g6tm5s szem6llyelv6gezteti,
pontosan megjeldlveaz erre ir6nyul6 szerz6d6stdrgySt,6rt6k6t,
id6tartamdt6s a feleket.

4.17. Egyestev6kenys6gek
sz6tu6lasztAsa,kcinyvel6se
1.17.1. Az Enged6lyes koteles eszkozeit 6s forrdsait, bev6teleit 6s
rdfordit5sait Enged6lykotelesTev6kenys6genk6nt,illetve nem
Enged6lykdtelesTev6kenys6geivonatkozdsdbanaz ir6nyad6
jogszabSlyok
rendelkez6sei
szerint,a Hivatal6ltal- a Vhr. 90. S (4)
bekezd6se alapjrin
l<iadott irdnyelvnek megfelel6en bels6
szdmvite16ben
elkUl6niteni,
kdnyvelni,illetve nyomon kovethet6v6
tenni.
1.17.2. Az Enged6lyesk6telesrendszeres6ves inform6ci6szolgdltatdsk6nt
nyilatkozatot
adni- a Vhr.90. S (3) bekezd6s6ben
rogzitetthat5rid6re
- arr6l,hogyaz Enged6lyers
a VET 101.S-eban,a Vhr.90. g-dban
A HerAnoznr 15 0LonLe6LALL
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ef6[rt, valamint az ott hivatkozott irdnyelvben meghat6rozott
kdvetelm6nyeknek
megfelel.

t.18. P6nziigyibiztosit6k
Az Enged6lyes
koteles- a Vhr.41. g-a szerinti- megfelel6p6nzugyi
biztosit6kot
az Enged6lyErv6nyess6gi
rdejearattfenntartani.

1.19. Egy6b,az Enged6lyesmfikddr6s6nek
kiil6ntisszabilyai
1.19.1 Az.-Enged6lyes
kdtetesa Vhr.39. s (2) 6s.sa.s (1) bekezd6seiben
el6frt t6kekdvetelm6nyeket
az Enged6lyErv6nyess6gi
ldeje alatt
fenntartani.
1-19-2 Az Enged6lyesk6teles a p6nzUgyibiztosit6k,valaminta fenti
t6kekdvetelm6nyek
megl6t6r6l
a Vhr. 6s ezen Engedelyel6ir6sainak
gondoskodni.
megfelel6en
Az Enged6lyeskcitelesa Hivatalr6sz6rea
p6nzUgyibiztosit6kr6l,valaminta fenti t6kekdvetelm6nyekr6l,
azok
v{ltoz1s{r6lreszletez6nyilv5ntart6st
vezetniolyan m6don,hogy az
ut6lagellen6rizhet6,
illehrea Hivatalr6sz6re- irdsban,elektronikus
- beny0jthat6
form6ban,
illetveadathordoz6n
legyen.
1.19.3. Amennyiben
az Enged6lyes
megszegte
az 1.18.illetue1.19.
pontokban
foglalt rendelkez6sekvalamelyik6t,kdteles azt halad6ktalanul
a
Hivatalnak
bejelenteni.

1.20. Az Enged6lym6dosit5sa
A Hivatalaz Enged6lyta VET OO.g, a Vhr.76. S atapjdn6s egy6b,a
jogszabdlyokbanmeghatdrozottesetekben 6s felt6telekkel,az
Enged6lyes
lrdsbelik6relnr6re
vagyhivatalb6l
m6dosithatja.
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t.21. Jogkcivetkezm6nyek
az Enged6ly felt6teleinek be nem tartisa
eset6n
1.21.1. A Hivatalaz Enged6lyesEnged6lyben,
vagy m6s a Hivataldltal
jogszab6lyokban,
kiadotthat6rozatokban,
illet6lega villamosenergiaell6tAsi szabfilyzatokban meghat6rozott kdtelezetts6geinek
megszeg6se
eset6na VIir 10/A.g-ban,a vhr. 1/c. g-ban,vatamint
egy6b, a jogszabdlyokbanmeghatdrozottjogkOvetkezm6nyeket
alkalmazhatja.
1.21.2. A kdtelezetts6gek
megszeg6s6nek
min6sul,ha az Enged6lyesaz
Engedelyben
meghatdrozott
dokumentumokat,
adatszolgdltat6sokat,
az el6irthatdrid6revagyformdban,vagytartalommalnem ny0j$abe a
Hivatalnak
1.21.3. A Hivatalaz Enged6lyt
a VET 101A.
vatamint
$ (1) c) 6s d) pontjaiban,
a Vhr. 39. S (3) bekezd6s6ben
meghat6rozottesetekbenvonhatja
vissza.

1.22. Jogok,kcitetezetts6gek,
jo,gszab6lyok
6s egy6bel6ir6sokbetart6sa
1.22.1. AE Enged6lyes
az Erv6nyress6gi
ldrj alattmindenkorkotelesbetartani
jogszabSlyi
a hatSlyos
rendelkez6seken
kfvUl:
a)
b)
c)
d)
e)
0

a jelenEnged6lyt;
a Hivatalrd vonatkoz6hatArozatait;
a Hivatal6ltalkiadottirdnyelveket;
mindenr5 vonatkoz6
nrfiszaki
6s biztonsdgiel6ir6st;
a villamosenergia-ellStiisi
szab6lyzatokat;
6s
Uzletszabillyzatifi.

1.22.2. Az. Enged6lyeskUldndsern
koteles betartaniaz 1.23.1.pontban
foglaltak6ltalSnos6rv6nydnek
korlStozdsa
n6lkUla viltamosenergiarendszerjelent6szavararis a villamosenergia-ell6t6si
vSls6ghelyzet
eset6n szuks6ges int6;zked6sekr6l
sz6l6 2g1t2oo2. ixll.2r.)
Kormdnyrendelet
korldto2irsra
6s szUnetel6sre
vonatkoz6el6fr6sait,
az illet6kesminiszter,a l'{ivatal,vagy m6s 6ltal ezen jogszabillyok
alapjdn kozz6tettbSrmelyrendelkez6st,tovdbbd varamennyi,a
jogszabdlyi
szUks6g6llapotra
vonatkozd
e16ir6st.
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1.23. Ertesit6sirendelkez6sek
1.23.1. Aa.Engedelyes
6rtesit6si'
cime:
N6v:
Cim:
Tefefon:
Telefax
E-mail:

ATt-SzigetKft.
2310Szigetszentmikl6s,
Gy6rtelep
+36-24406-120
+36-24,406-1
10
director@atisziget.hu

1.23.2. Az Enged6lyes
megv5ltoztathatja
az 6rtesit6sicim6t,azonbanerr6la
Hivatalt halad6ktalanul6rtesiteni kdteles. Ae. 6rtesit6si cim
megvSltoz6sa
nemig6nyliazEnged6lym6dositds6t.

1.24.

(

Dijak

AE Enged6lyes kOteles a Hivatal r6sz6re megfizetni a
jogszabSlyokban
meghatdrozott
dijakat.

ll.

Jogorvoslat
A hatarozatellen bir6s6gifelulvizsg6latnak
van helye a k6zl6st6l
(k6zbesit6st6l)
sz5mitott30 (harminc)napon belul, a kereseteta
Hivatalhozkell benyujtani.A keresetneka v6grehajt6srahalaszt6
hatSlyanincs.

lll.

Erv6nyess6gitd5,vegyesrendelkez6sek

lll.1.

JelenEnged6ly2OO7.okt6ber
9. napjdt6lszdmitott106vig6rv6nyes.

tll.2.

AE Enged6lyesa m6dositoft 1gt2oo2.(x1.5.) szdm0 GKM-PM
egyUttesrendeletszerintiigazgat6siszo196ltat6si
dijatbefizette.

lll.3.

A Hivatalnakegy6b eljdrdsi koltsrig rnegt6rft6s6r6l
nem kellett
ddntenie,
mertaz elj6rdsior6n ilyenkolts6gnemmerultfel.
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A Hivatal int6zkedika hat6rozatnaka Hivatal honlapjdnt6rtdn6
kdzz6t6te1616l.
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INDOKOLAS

Az Eng-ed6lyes
2007.szeptember7-6nkelt 6s a Hivatalh
oz 20aT.szeptember
7. napiAnbe6rkezett
beadvdnySban
villamosenergia-kereskedelemre
vonatkoz6
mfikdd6siEnged6lyirdntik6relmetny0jtottbe a Hivatatnak.
A Hivatalaz Enged6lyesk6relm6t6s a k6relemal6t6maszt6s6ul
szolgdl6
okiratokat megvizsgdrta,s a reforytatottEnged6ryez6si
sordn
meg6llapitotta,hogy a k6relmez6 megfelel ; jogszabdlyokil;
"riaia" fogtatt
kdvetelm6nyeknek,
ez6rtaz Enged6lytkiadti.
E hatdrozatot
a Hivatar.aVET 10. s pgltFlan fograrthatdskdr6ben
etj6rvaa
3)
yFT !2. s,50.9 (1)bekezdes6ben,
si. s (i) 0 poniraban,59.
vataminta
s-ban
vhr.3441. g-ban6s 58. g-6banfogtattrenoetbiesekatapjdnn-ozta
il;

(.

nz grjriragikdlts6g16l
a kdzigazgatiisihat6sdgietjdrds6s szotgattat6s
dttatdnos
szab5lyair6t
sz6t6 2004.6vi cXL. t6rv6nyltova'noiatoan:
KEr) 7t. $ 1ry oo1
pontjaalapjdnkellettrendelkezni,
A.VET 9/A.S (11)bekezd6se
szeriint
a Hivatalhatdrozata
ellenfellebbez6snek
nincshelye,a hat1.rozat
felulvizsg
alagt a bir6s6gt6llehetk6rnia KET 109.s (1)
bekezd6s6ben
foglaltaknak
megfelel6en.
Az !1oed6ly kozzltetet6rea VET 9/A. s (10) bekezd6se6s a Vhr. 1/F. g-a
alapjdnkerUlsor.

o

Budapest,
2007.okt6ber9.

MEHvillamosenergia
Enged6lyez6si
6s Felugyeleti
osztdly
MEHiratt6r
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MUKODESI
ENGEDELY

1. szdm0mell6klet
az AT|€ziget Kft. enged6ty6hez

2008.december
be keil ny0jtani v-hr.3s. s (3) 0 szerinti,friggeflen
91-ig
'igazo6
1
min6s6gtanrisit6
dltal ellen6zdtimin6s6gugyi
rnirr", tan0sitds6t
okiratot.
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