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A Magyar Energia Hivatal útmutatója 
a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (VET) 106. § 

végrehajtása kapcsán a Hivatal eljárásáról 
 
 
Bevezetés 
 
A VET 2008. szeptember 1-jén hatályba lépő 106. §-a nyilvános értékesítési kötelezettséget ír 
elő a 20 MW feletti névleges teljesítőképességű termelők, és a termelői kapacitással, illetve 
termelőtől származó energiával rendelkező villamosenergia-kereskedők számára. Az 
értékesíteni kívánt mennyiséget és az értékesítés részletes szabályait a fenti engedélyesek 
kötelesek a Hivatalhoz jóváhagyásra benyújtani. Az értékesítési szabályzatot a Hivatal 
módosíthatja, amennyiben azok akadályozzák a hatékony versenyt, vagy egyes 
felhasználókkal, engedélyesekkel szemben indokolatlan megkülönböztetést tesznek lehetővé.  
 
Jelen útmutató célja az értékesítésre kerülő mennyiség és az értékesítési szabályok Hivatal 
által történő jóváhagyása, illetve módosítása során alkalmazott eljárások részletes ismertetése. 
Az útmutató nem vonatkozik a jelentős piaci erővel rendelkező engedélyesre kirótt aukciós 
kötelezettség alá eső villamos energia mennyiségének meghatározására, és ezen 
villamosenergia-mennyiség értékesítési szabályzatának Hivatal általi jóváhagyására.  
 
 
A VET 106. § szerinti értékesítésre és így a hivatal jóváhagyási eljárására kötelezett 
piaci szereplők köre 
 
A Hivatal a következő értékesítésre kötelezett alanyok körében várja a jóváhagyási 
eljárásokat:  

a) azok a 20 MW feletti névleges teljesítőképességű termelők, melyek 2008. szeptember 
25-én rendelkeznek 2009-re még nem értékesített kapacitással vagy villamos 
energiával; 

b) azok a villamosenergia-kereskedők, melyek 2008. szeptember 25-én termelőtől 2009-
re vásárolt és még nem tovább-értékesített kapacitással vagy villamos energiával 
rendelkeznek.  

 
A Hivatal az eljárása során – a VET 106.§. szempontjából - értékesített kapacitásnak tekinti, 
és ezért nem kéri számon a VET 106.§. szerinti értékesítési kötelezettséget a következő 
esetekben: 

a) a 20 MW feletti névleges teljesítőképességű termelőkre a 2009-re közvetlenül 
felhasználóknak, vagy villamosenergia-kereskedőnek 2008. szeptember 25-ig 
értékesített kapacitásaik mértékéig; 

b) a 20 MW feletti névleges teljesítőképességű termelőkre a 2009. év során kötelező 
átvétel keretében történő (várható) villamosenergia-értékesítéseik mértékéig; 

c) a termelői kapacitással, vagy termelőtől vásárolt villamos energiával rendelkező 
kereskedőkre ezen termelői kapacitások, illetve villamos energia terhére 2008. 
szeptember 25-ig történő értékesítéseik mértékéig; 

 
 
Hogyan határozza meg a Hivatal a nyilvános értékesítési kötelezettség alá eső villamos 
energia mennyiségét?  
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Az értékesítési kötelezettség a közvetlenül termelőtől (2009-es szállításra) vásárolt, 2008. 
szeptember 25-ig más módon nem értékesített villamos energiára vonatkozik. Más módon 
értékesített (tehát az értékesítési kötelezettség alá nem tartozó) villamos energiának minősül  

a) az aláírt villamos energia értékesítési szerződés keretében értékesített villamos energia 
(adásvétel vagy vételi jog (opció) útján értékesített villamos energia),  

b) a kötelező érvényű ajánlat adásával ajánlati kötöttség alá eső villamos energia. 
 
 
Milyen határidőket alkalmaz a Magyar Energia Hivatal (MEH) a benyújtott értékesítési 
mennyiségek és szabályzatok jóváhagyásakor? 
 
A vonatkozó Hivatali jóváhagyás ügyintézési határideje 20 nap. Az értékesítendő mennyiség 
és az értékesítési szabályok benyújtási határideje egyaránt október 1, azonban a törvény nem 
írja elő a mennyiség és a szabályzat együttes benyújtását. Az értékesítendő mennyiség 
jóváhagyásra való benyújtására legkorábban szeptember 25-én kerülhet sor, az értékesítési 
szabályok jóváhagyásra történő benyújtására azonban korábban is lehetőség van. A Hivatal 
ezen tájékoztató közzétételétől számítva kész az engedélyes által alkalmazandó értékesítési 
szabályok jóváhagyására. Az értékesítési szabályok jóváhagyása önmagában nem kötelezi az 
engedélyest nyilvános értékesítésre. Erre akkor kötelezett, ha szeptember 25-én a 106.§ 
hatálya alá eső kapacitással illetve villamos energiával rendelkezik. Az érintett termelői, 
illetve kereskedői engedélyeseknek (a jelentős piaci erővel rendelkező engedélyes kivételével) 
lehetőségük van egységesen alkalmazandó értékesítési szabályok jóváhagyásra történő 
benyújtására.  
 
 
Milyen kritériumoknak kell megfelelniük a Hivatalhoz jóváhagyásra benyújtott 
értékesítési szabályoknak? 
 
A törvény nyilvános értékesítésre kötelezi az érintett engedélyeseket. A nyilvános értékesítést 
a törvény „mindenki számára hozzáférhető módon” történő értékesítésként határozza meg. 
Amennyiben tehát egy értékesítési szabály(zat) mindenki számára egyenlő lehetőséget biztosít 
a meghirdetett villamos energia megvásárlására, az értékesítés módja – a Hivatal eljárásában –  
kielégíti a nyilvánosság követelményét. Az értékesítési felhívás két országos napilapban és az 
engedélyes honlapján történő közzététele a nyilvánosság megfelelő szintjét képes biztosítani. 
A Hivatal a jogszabályban megfogalmazott általános követelményt kielégítő értékesítési 
módokat jóváhagyja, amennyiben azok nem vezethetnek versenykorlátozó vagy 
diszkriminatív értékesítésre.  
 
 
Milyen körülmények közt dönthet a Hivatal az értékesítési szabály(ok) módosításáról? 
 
A Hivatalnak kizárólag a törvényben meghatározott esetekben van lehetősége a benyújtott 
értékesítési szabályok módosítására. Ilyen esetnek minősül, ha az értékesítés szabályai 
akadályozzák a hatékony versenyt (versenykorlátozás), vagy egyes felhasználókkal, 
engedélyesekkel szemben indokolatlan megkülönböztetés (diszkrimináció) alkalmazását 
teszik lehetővé. A Hivatal az értékesítési szabályok versenykorlátozó hatásának megítélésekor 
azt vizsgálja, hogy az értékesítési szabály lehetővé teszi-e a versenytörvényben 
megfogalmazott versenykorlátozó magatartások gyakorlását. Az indokolatlan 
megkülönböztetés vizsgálata komplex, de a Hivatal különös figyelmet fordít az esetleges 
magas piacra lépési korlátok alkalmazása esetére. 
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Milyen következményekkel jár a sikertelen értékesítés? 
 
Sikertelen értékesítésnek tekinti a Hivatal, ha az eladó gondossága ellenére 
 

a) a nyilvános értékesítés meghirdetését követően nem érkezik értékelhető ajánlat,  
b) az eladó és vevő között mindkét fél részéről jóhiszeműen folytatott tárgyalások során 

nem sikerül megállapodásra jutni.  
 
Sikertelen értékesítés esetén az eladó jogosult a nem értékesített villamos energiát szabadon 
értékesíteni.  
 
 
 
2008. augusztus 8.  
 


