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Villamosenergia-kereskedelemi működési engedély

A Dunamenti Erőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (2440
Százhalombatta, Erőmű u. 2., cégjegyzékszám: Cg. 13-10-040106)
villamosenergia-kereskedelmi működési engedély 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:
A Hivatal a kérelemben foglaltaknak helyt ad, és
a DUNAMENTI ERŐMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
(továbbiakban: Engedélyes) részére az alábbi feltételekkel
VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI MŰKÖDÉSI ENGEDÉLYT
(továbbiakban: Engedély) ad.
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I.
I.1.

VILLAMOSENERGIAKERESKEDELMRE VONATKOZÓ
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A villamosenergia-kereskedelem általános feltételei
Fogalom meghatározások
A jelen Engedélyben használt fogalmakon a villamos energiáról szóló
2007. évi LXXXVI. törvényben (VET), a VET egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 273/2007. (X.19.) Kormányrendeletben (Vhr.),
és a VET felhatalmazása alapján kiadott további jogszabályokban
meghatározottakat, továbbá a nagybetűvel használt fogalmakon az
Engedélyben meghatározott alábbi fogalmakat kell érteni:
a) Érvényességi Idő: a jelen Engedély III.1. pontjában
meghatározott időtartam, ameddig az Engedély érvényben van;
b) Vevők: azok a szerződő felek, melyek az Engedélyestől villamos
energiát, vagy ehhez szorosan kapcsolódó egyéb szolgáltatást
vásárolnak.
A jelen Engedélyben használt fogalmak I.1. pont szerinti tartalma és
jelentése – függetlenül attól, hogy az Engedély szövege milyen
számban, esetben, időben vagy szóösszetételben használja –
azonosan értelmezendő.

I.2.

Villamosenergia-kereskedői jogok és kötelezettségek
Az Engedélyes a VET-ben és annak felhatalmazása alapján kiadott
jogszabályokban, valamint az Engedélyben foglaltak szerint végezheti
tevékenységét; jogokat gyakorolhat és kötelezettségek terhelik. Az
Engedélyben meghatározott kötelezettségek nem érintik az
Engedélyes
más
jogszabályokban
meghatározott
egyéb
kötelezettségeit.

I.2.1.

Az Engedélyes jelen Engedélye alapján jogosult villamos energiát
nem saját felhasználási célra, rendszeresen és üzletszerűen vásárolni
és értékesíteni, villamos energiát a Magyar Köztársaság határain
keresztül az ország területére be-, illetve onnan kiszállítani, emellett a
villamosenergia-értékesítéshez kapcsolódó szolgáltatásokat nyújtani,
illetve közvetíteni. Az Engedélyes ezen tevékenysége nem
eredményezhet
a
VET
138-139.
§-aiban
meghatározott
villamosenergia-ellátási zavart.

I.2.2.

Az Engedélyes a jelen Engedély alapján folytatott tevékenységét
mindenkor olyan színvonalon köteles teljesíteni, amely megfelel a
legfejlettebb hazai és nemzetközi gyakorlatnak, a VET és Vhr.
előírásainak, az Engedélyében és az üzletszabályzatában és a
villamosenergia-ellátási
szabályzatokban
meghatározott
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követelményeknek, továbbá a Hivatal által közzétett határozatokban
elrendelteknek.
I.2.3.

I.3.

Az Engedélyes a kötelező átvétel alá eső villamos energia átvétele
során a vonatkozó miniszteri rendelet, valamit a kereskedelmi
szabályzat rendelkezései szerint köteles eljárni.

Felhasználókkal kapcsolatos kötelezettségek

I.3.1.

Az Engedélyes a lakossági fogyasztók bejelentéseinek intézésére,
panaszok
kivizsgálására
és
orvoslására,
a
felhasználók
tájékoztatására,
valamint
a
hálózathasználattal
kapcsolatos
ügyintézés biztosítására a VET 47. §-ában, valamint a Vhr. 23. §-ában
foglaltak szerint ügyfélszolgálati irodát köteles működtetni (saját
szervezetén belül vagy megbízottja útján), ahol legalább munkaidőben
személyesen (ügyfélszolgálati munkatársak útján) a felhasználók
rendelkezésére áll. Az Engedélyes köteles az elérhetőségéről és az
ügyfélfogadás rendjéről a felhasználókat tájékoztatni. Amennyiben az
Engedélyes a VET és a Vhr. rendelkezései alapján ügyfélszolgálati
iroda létesítésére és működtetésére köteles, úgy az Engedélyes által
ellátott összes felhasználó jelen pontban szabályozott ügyeit is az
ügyfélszolgálati irodában kell intézni. Az Engedélyesnek biztosítania
kell a felhasználó részére a telefonon, illetve elektronikus úton történő
ügyintézést.

I.3.2.

Abban az esetben, ha az Engedélyes ügyfélszolgálati iroda
létesítésére és működtetésére nem köteles, úgy a felhasználók az
I.3.1. pontban meghatározott ügyeit az Engedélyes a székhelyén
(gazdasági társaság vagy fióktelep bejegyzett székhelye) köteles
intézni, amelynek részletes feltételeiről a felhasználót a
villamosenergia-vásárlási szerződés aláírását megelőzően köteles
tájékoztatni.

I.3.3.

Amennyiben az Engedélyes ügyfélszolgálati iroda működtetésére
kötelezett, úgy üzletszabályzatát az ügyfélszolgálati irodában köteles
kifüggeszteni, valamint kérésre hiánytalanul rendelkezésre bocsátani.
Az Engedélyes köteles az üzletszabályzatát a vevői számára
hiánytalanul rendelkezésre bocsátani és a mindenkor hatályos
szöveget a honlapján hozzáférhetővé tenni.

I.3.4.

Az Engedélyes köteles a hatályos jogszabályokban és az
üzletszabályzatában meghatározott módon a felhasználói érdekek
képviseletét ellátó társadalmi szervezetekkel együttműködni, és
üzletszabályzatának módosítása során a Vhr. 51. §-ában foglaltak
szerint eljárni.
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I.3.5.

Az Engedélyes köteles az üzletszabályzatában a villamosenergiaellátási szabályzatoknak a felhasználókra vonatkozó rendelkezéseit
érvényesíteni. Amennyiben a jogszabályok, a villamosenergia-ellátási
szabályzatok, illetve a Hivatal határozatainak irányadó rendelkezései
változnak, úgy az Engedélyes a változások hatályba lépésével
egyidejűleg köteles az üzletszabályzatát szükség esetén módosítani
és a megváltozott előírásokkal összhangba hozni, továbbá köteles azt
a Hivatalnak a VET 72. § (3) bekezdése alapján jóváhagyásra
benyújtani.

I.3.6.

Az Engedélyes köteles a szociálisan rászoruló fogyasztó fizetési
kedvezményre vonatkozó kérelmét 15 napon belül érdemben
megválaszolni. Amennyiben a fogyasztó a részletfizetési, illetve
fizetési haladékra vonatkozó megállapodás feltételeit megszegi, az
Engedélyes jogosult a részletfizetési vagy fizetési haladékra
vonatkozó megállapodás azonnali hatályú felmondására.

I.3.7.

Az Engedélyesnek a szociálisan rászoruló fogyasztók részére
részletfizetés, fizetési kedvezmény biztosítása mellett – az elosztói
engedélyessel történő egyeztetés mellett – fel kell ajánlania az előre
fizető mérő felszerelésének lehetőségét. Amennyiben a fogyasztó
részletfizetési kedvezményben vagy fizetési haladékban részesült, és
annak feltételeit nem teljesíti, az Engedélyes a további fogyasztást
előre fizető mérő felszereléséhez kötheti. Az Engedélyes köteles a
Vhr. 31. § (8) bekezdésében meghatározott igazolás kiadására. Az
Engedélyes – az elosztó hálózati engedélyessel együttműködve –
gondoskodik az előre fizető mérők működtetésének (feltöltésének) az
ügyfélszolgálatain és elektronikus úton történő biztosításáról.

I.3.8.

Az Engedélyes a szociálisan rászoruló fogyasztó villamosenergiaellátását csak a Vhr. 32. § (6) bekezdésében foglalt feltételek
fennállása esetén szüntetheti meg.

I.3.9.

Az Engedélyes köteles biztosítani a fogyatékkal élő fogyasztót
megillető különleges bánásmódot a Vhr. 34. § (4) bekezdésének
megfelelően. A fogyasztó által igényelt szolgáltatást a fogyasztó
részére a nyilvántartásba vételt követő legkésőbb 30. naptól kell
biztosítani.

I.3.10.

A VET 64. § (5) bekezdésének megfelelően a fogyatékkal élő
fogyasztót fizetési késedelem vagy nem fizetés esetén nem lehet a
villamosenergia-ellátásból kikapcsolni. Amennyiben a fogyatékkal élő
fogyasztó a részletfizetési lehetőség, illetve a kapott fizetési haladék
ellenére sem rendezi a tartozását, a további vételezést az Engedélyes
előre fizető mérő felszereléséhez kötheti. Az ilyen esetben az előre
fizető mérő felszerelésének költségei az Engedélyest terhelik, és az
előre fizető mérő használatával vételezett villamos energia ára nem
haladhatja meg azt az árat, amelyet a fogyatékkal élő fogyasztó a
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villamosenergia-vásárlási szerződése alapján, az előre fizető mérő
hiányában fizetne.

I.4.

Más engedélyesekkel, valamint a háztartási
üzemeltetőivel kapcsolatos egyéb kötelezettségek

kiserőművek

I.4.1.

Az Engedélyes a felhasználók részére történő folyamatos,
biztonságos és előírt színvonalú villamosenergia-ellátás érdekében
köteles az elosztó hálózati engedélyessel és az átviteli
rendszerirányítóval együttműködni.

I.4.2.

Az Engedélyes köteles a VET 13. § (1) bekezdésében, a 68. §-ában
és a Vhr. 114. §-ában foglaltak végrehajtása során más
engedélyesekkel együttműködni.

I.4.3.

A háztartási méretű kiserőmű üzemeltetőjével, mint felhasználóval az
Engedélyes a hálózatba betáplált és onnan vételezett villamos energia
elszámolásának vonatkozásában a Vhr., valamint a villamos energia
rendszerhasználati díjakra vonatkozó jogszabály rendelkezései szerint
köteles megállapodni.

I.5.

Minőségbiztosítási rendszer
Az Engedélyes a villamosenergia-kereskedelmi tevékenység
valamennyi elemére vonatkozó, független minőségtanúsító szervezet
által ellenőrzött minőségbiztosítási rendszert köteles létrehozni. E
rendszernek biztosítania kell a jelen Engedélyben foglalt
tevékenységre irányadó jogszabályok és egyéb előírások
betartásának az ellenőrzését és ellenőrizhetőségét.

I.6.

Egyéb
jogok
és
kötelességek,
további
tevékenységek,
mérlegkörrel kapcsolatos jogok és kötelezettségek

I.6.1

Az Engedélyes köteles mérlegkört alakítani, vagy valamely
mérlegkörhöz csatlakozni. Ha az Engedélyes egyik mérlegkörhöz sem
csatlakozik, önálló mérlegkörnek minősül, ebben az esetben köteles a
mérlegkör-felelősi feladatokat ellátni.

I.6.2.

A mérlegkör-felelősi illetve mérlegkör tagi feladatokat az Engedélyes a
jogszabályokban, az Engedélyben, a villamosenergia-ellátási
szabályzatokban és a létrejött szerződésben foglaltak szerint köteles
ellátni.
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Amennyiben az Engedélyes mérlegkör-felelősi feladatok lát el, köteles
az átviteli rendszerirányítóval mérlegkör szerződést, a mérlegkör
tagokkal mérlegkör tagsági szerződést kötni. E szerződéseknek meg
kell felelniük:
a)

az együttműködés szempontjából a villamosenergia-ellátási
szabályzatokban,
az
átviteli
rendszerirányító
üzletszabályzatában, az Engedélyes saját jóváhagyott
üzletszabályzatában foglalt feltételeknek,

b)

a mérlegköri tagok jogaival, illetve kötelezettségeivel
kapcsolatos
jogszabályokban
előírt,
valamint
a
villamosenergia-ellátási
szabályzatokban
és
az
üzletszabályzatában meghatározott követelményeknek.

I.6.4.

Amennyiben
az
Engedélyes
mérlegkör-felelős,
akkor
üzletszabályzatában rendelkeznie kell a közte és a mérlegkör tagjai
közötti kapcsolattartás szabályairól.

I.6.5.

A mérlegkör-szerződés felmondása esetén az Engedélyes, mint
mérlegkör-felelős köteles együttműködni a mérlegkör tagjaival annak
érdekében, hogy a mérlegkör tagjai jelentősebb hátrányok nélkül
csatlakozhassanak egy másik mérlegkörhöz.

I.7.

Tevékenységek és szolgáltatások dokumentálása

I.7.1.

Az Engedélyes köteles olyan nyilvántartási eljárást kidolgozni és
alkalmazni, mely biztosítja a villamosenergia-elszámolás elemeinek,
ezen belül a kiegyenlítő energia és a kötelező átvétel alá eső villamos
energia elszámolási elemeinek, valamint a más megbízásából
közvetített hálózati és értékesített egyéb szolgáltatásoknak az
elkülönített rögzítését. Az Engedélyes nyilvántartási rendszerének
biztosítania kell továbbá az értékesített termékek és szolgáltatások
fajtánként és felhasználónként, illetve engedélyesenként elkülönülten
történő nyilvántartását.

I.7.2.

Az Engedélyes köteles biztosítani, hogy a villamosenergiakereskedelemmel és kapcsolódó tevékenységeivel kapcsolatos adatok
a rögzítésüktől számított 5 naptári évig ellenőrizhetőek legyenek.

I.7.3.

Abban az esetben, ha a VET 51. § (1) bekezdésben szabályozott
esetek valamelyike bekövetkezik, az Engedélyes az I.7.1. pontban
meghatározott nyilvántartást a Hivatal erre vonatkozó határozatában
foglaltak szerint az arra kijelölt engedélyesnek átadni.
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Az Engedélyes által kibocsátott számla tartalma
Amennyiben az Engedélyes a felhasználó hálózathasználati
szerződését megbízottként vagy bizományosként kezeli, köteles a
villamosenergia-rendszer használatáért fizetendő díjakat, valamint a
VET 147. §-ában részletezett egyéb pénzeszközök díját a számlán
külön feltüntetni.
Ezen, a számla részletezésére vonatkozó rendelkezéseket az
Engedélyes köteles üzletszabályzatában rögzíteni.

I.9.

Minta ajánlat
Amennyiben az Engedélyes egyetemes szolgáltatásra jogosult
felhasználókat lát el, akkor köteles ezen felhasználói körre minta
ajánlatot készíteni olyan tartalommal és formában, hogy az
összehasonlítható legyen az egyetemes szolgáltatók ajánlatával.

I.10.

Adatszolgáltatási és információadási kötelezettség

I.10.1

A villamosenergia-kereskedelem folyamatosságának, biztonságának
és előírt színvonalának fenntartása, az Engedély, a VET és a
vonatkozó jogszabályokban foglaltak betartásának ellenőrzése
érdekében a Hivatal jogosult ellenőrizni az Engedélyes
tevékenységével és ahhoz kapcsolódó üzletmenetével összefüggő
valamennyi adatot, nyilvántartást és dokumentumot – beleértve az
üzleti titkot tartalmazó információt is –, jogosult ezekről másolatot és
kivonatot készíteni, az Engedélyestől esetenként, illetve rendszeresen
– írásban, elektronikusan, adathordozón vagy egyéb formában,
csoportosításban és módon szolgáltatandó – információt, adatot kérni,
adatszolgáltatást előírni, aminek az Engedélyes köteles határidőre
eleget tenni.

I.10.2.

Az Engedélyes a többi engedélyessel és rendszerhasználóval
szemben
fennálló
adatszolgáltatási
és
információadási
kötelezettségének a jogszabályokban és a villamosenergia-ellátási
szabályzatokban meghatározottak szerint köteles eleget tenni.

I.10.3.

Az Engedélyes évente egy alkalommal köteles a Hivatal számára
jelentést készíteni és azt a Hivatalnak március 31-ig írásban és
elektronikusan, illetve adathordozón benyújtani. A jelentésnek az
előző évre vonatkozóan elemezni és összesíteni kell a tárgyévi
villamos energia forgalmat, ezen belül ki kell térni a kötelező átvétel
alá eső villamos energia és az igénybe vett kiegyenlítő energia
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mennyiségére. A jelentésnek tartalmaznia kell az Engedélyesnek a
folyó évre és az azt követő évre vonatkozó üzleti tervét.
I.10.4.

A jelentés részeként az Engedélyes tájékoztatást ad azokról az
intézkedésekről,
melyeket
–
az
energia-végfelhasználás
hatékonyságáról és az energetikai szolgáltatásokról szóló, az Európai
Parlament és a Tanács 2006/32/EK irányelve (2006. április 5.) 7.
cikkében foglaltak szerint – annak érdekében tett, hogy az általa
ellátott felhasználók képesek legyenek javítani energiafelhasználásuk
hatékonyságát (pl. tájékoztató anyagok, tanácsadói szolgálat
működtetése, stb.).

I.10.5.

Az Engedélyes köteles a Hivatalnak haladéktalanul írásban
bejelenteni, ha valamely tevékenységét más személlyel végezteti,
pontosan megjelölve az erre irányuló szerződés tárgyát, értékét,
időtartamát és a feleket.

I.10.6.

Az Engedélyes a beszámolási évre vonatkozó üzleti tevékenységéről
köteles rendszeres, éves információszolgáltatást nyújtani írásban és
elektronikus formában a VET 105. § (2) bekezdésében rögzített
határidőre és tartalommal.

I.11.

Egyes tevékenységek szétválasztása, könyvelése
Az Engedélyes köteles eszközeit és forrásait, bevételeit és
ráfordításait a VET 74. § (1) bekezdésben meghatározott
engedélyköteles tevékenységenként, illetve nem engedélyköteles
tevékenységei
vonatkozásában
az
irányadó
jogszabályok
rendelkezései szerint, a Hivatal által – a VET 103-105. §-ok és a Vhr.
kapcsolódó rendelkezései alapján – kiadott irányelvnek megfelelően
belső számvitelében elkülöníteni, könyvelni és nyomon követhetővé
tenni.

I.12.

Pénzügyi biztosíték
Az Engedélyes köteles a Vhr. 6. §-a alapján az átviteli rendszerirányító
üzletszabályzatában meghatározott pénzügyi biztosítékot az Engedély
Érvényességi Ideje alatt fenntartani.
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Az Engedély módosítása

I.13.1.

A Hivatal az Engedélyt a VET, a Vhr. rendelkezései alapján és egyéb,
a jogszabályokban meghatározott esetekben és feltételekkel az
Engedélyes írásbeli kérelmére vagy hivatalból módosíthatja.

I.13.2.

Az Engedély mellékleteiben nyilvántartott adatokban bekövetkezett
változások esetén, a változás bekövetkeztétől számított 30 napon
belül az Engedélyes köteles kérelmezni az Engedély módosítását [a
módosításokat jelölő korrektúrázott formában, papírra nyomtatva és
elektronikus úton (pl. e-mail, floppy, CD) is meg kell küldeni].

I.14.

Jogkövetkezmények az Engedély feltételeinek be nem tartása
esetén

I.14.1.

Amennyiben az Engedélyes jogszabályban, Engedélyben, a Hivatal
által kiadott más határozataiban, továbbá a villamosenergia-ellátási
szabályzatokban,
az
üzletszabályzatban
meghatározott
kötelezettségét megszegi, úgy a Hivatal a jogszabályokban
meghatározott jogkövetkezményeket alkalmazhatja.

I.14.2.

A I.14.1. pont szerinti kötelezettség megszegésének minősül, ha az
Engedélyes az Engedélyben és a Hivatal más határozataiban
meghatározott dokumentumokat, adatszolgáltatásokat nem az előírt
határidőre vagy formában, vagy tartalommal nyújtja be a Hivatalnak.

I.15.

Az Engedély visszavonása
A Hivatal az Engedélyt a jogszabályokban meghatározott esetekben
visszavonhatja.

I.16.
I.16.1.

Jogok, kötelezettségek, jogszabályok és egyéb előírások betartása
Az Engedélyes az Érvényességi Idő alatt mindenkor köteles betartani
a hatályos jogszabályi rendelkezéseken kívül:
a) a jelen Engedélyt;
b) a Hivatal rá vonatkozó határozatait;
c) a Hivatal által kiadott irányelveket;
d) minden rá vonatkozó műszaki és biztonsági előírást;
e) a villamosenergia-ellátási szabályzatokat,
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f)
I.16.2.

I.17.

az üzletszabályzatát.

Értesítési rendelkezések
Az Engedélyes értesítési címe:

Név:
Cím:
Telefon:
Telefax:
E-mail:

I.18.

DUNAMENTI ERŐMŰ ZÁRTKÖRŰEN
MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Az Engedélyes különösen köteles betartani az I.16.1. pontban
foglaltak általános érvényének korlátozása nélkül az Európai
Parlament és Tanács villamos energia határokon keresztül történő
kereskedelem esetén alkalmazandó hálózati hozzáférési feltételekről
szóló 1228/2003/EK Rendeletét (2003. június 26.), a villamosenergiarendszer jelentős zavara és a villamosenergia-ellátási válsághelyzet
esetén
szükséges
intézkedésekre
vonatkozó
jogszabályok
korlátozásra és szünetelésre vonatkozó előírásait, az illetékes
miniszter, a Hivatal, vagy más által ezen jogszabály(ok) alapján
közzétett
bármely
rendelkezést,
továbbá
valamennyi,
a
szükségállapotra vonatkozó jogszabályi előírást.

I.17.1.

I.17.2.

VILLAMOSENERGIAKERESKEDELMRE VONATKOZÓ
MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY

Dunamenti Erőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
2440 Százhalombatta, Erőmű u. 2.
+36-23-544-161
+36-23-354-381
CsibaP@dert.hu
Az Engedélyes megváltoztathatja az értesítési címét, azonban erről a
Hivatalt haladéktalanul értesíteni köteles. Az értesítési cím
megváltozása nem igényli az Engedély módosítását.

Díjak
Az Engedélyes köteles a Hivatal részére megfizetni a jogszabályokban
meghatározott díjakat.

II.

Jogorvoslat
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.
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Érvényességi Idő, vegyes rendelkezések

III.1.

Jelen Engedély a kiadás napjától számított 10 évig érvényes.

III.2.

Az Engedélyes a Magyar Energia Hivatal igazgatási szolgáltatási
díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási és a
felügyeleti díj fizetésének szabályairól szóló 91/2007. (XI.20.) GKM
rendelet szerinti igazgatási szolgáltatási díjat befizette.

III.3.

A Hivatalnak egyéb eljárási költség megtérítéséről nem kellett
döntenie, mert az eljárás során ilyen költség nem merült fel.

III.4.

A Hivatal intézkedik a határozatnak a Hivatal honlapján történő
közzétételéről.

III.5.

2010. szeptember 30-ig be kell nyújtani a Vhr. 15. számú melléklet 7.
pontja szerinti, ellenőrzött minőségbiztosítási rendszer tanúsítását
igazoló okiratot.
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INDOKOLÁS
Az Engedélyes 2009. június 29-én kelt és a Hivatalhoz 2009. június 30-án
beérkezett beadványában villamosenergia-kereskedelmi működési engedély
iránti kérelmet nyújtott be a Hivatalnak.
A Hivatal az Engedélyes kérelmét és a kérelem alátámasztásául szolgáló
okiratokat megvizsgálta, s a lefolytatott Engedélyezési eljárás során
megállapította, hogy a kérelmező megfelel a jogszabályokban foglalt
követelményeknek, ezért az Engedélyt kiadta.
E határozatot a Hivatal a VET 159. § a) pontjában foglalt hatáskörében eljárva
adta ki. E határozat a VET 75. § (1) bekezdése, a VET 74. § (1) e) pontja, a
VET 88. § (1)-(2) bekezdései, valamint a Vhr. 52-55. §-ai és a Vhr. 79. §-ában
foglalt rendelkezéseken alapul.
Az eljárási költségről a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 72. § (1) dd)
pontja alapján kellett rendelkezni.
A VET 168. § (10) bekezdése szerint a Hivatal határozata ellen fellebbezésnek
nincs helye, a határozat felülvizsgálatát a bíróságtól lehet kérni a Ket. 109. § (1)
bekezdésében foglaltaknak megfelelően.
A határozat közzétételére a VET 168. § (9) bekezdése és a Vhr. 118. §-a
alapján kerül sor.

Budapest, 2009. július 29.

Horváth J Ferenc
elnök

Kapják:
Dunamenti Erőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
MEH Villamosenergia Engedélyezési és Felügyeleti Osztály
MEH Irattár

1 példány
1 példány
1 példány
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