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Kijelölt villamosenergiapiac-üzemeltető kijelölése

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (székhely: 1054 Budapest, Bajcsy
Zsilinszky út 52.; a továbbiakban: Hivatal) meghozta az alábbi
HATÁROZATOT.
A Hivatal a HUPX Magyar Szervezett Villamosenergia-piac Zártkörűen Működő
Részvénytársaságot (1134 Budapest, Dévai utca 26-28., adószáma: 13967808-2-41) mint a
másnapi és napon belüli kereskedési szolgáltatások nemzeti jogi monopóliumával rendelkező
szervezett villamosenergia-piaci engedélyest (a továbbiakban: Engedélyes) az egységes
másnapi és egységes napon belüli piac-összekapcsolással kapcsolatos feladatok ellátására
2019. december 15-től határozatlan időtartamra kijelölt villamosenergiapiac-üzemeltetőnek
jelöli ki.
Az Engedélyes az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 29. §
(1) bekezdése szerinti általános tételű eljárási illetéket lerótta.
A Hivatalnak egyéb eljárási költségről nem kellett rendelkeznie, mert az eljárás során ilyen
költség nem merült fel.
A határozat ellen közigazgatási per indítható a közléstől (kézbesítéstől) számított 30 (harminc)
napon belül, a keresetet a Fővárosi Törvényszékhez címezve a Hivatalhoz kell benyújtani. A
közigazgatási ügyekben eljáró bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz, tárgyalás
tartását az ügyfél a keresetlevelében kérheti.
A közigazgatási ügyekben eljáró bíróság – az ügy érdemére ki nem ható eljárási szabály
megsértésének kivételével – jogszabálysértés megállapítása esetén a közigazgatási döntést
– törvényben meghatározott kivételekkel – megváltoztatja, megsemmisíti, vagy hatályon kívül
helyezi; szükség esetén a közigazgatási döntés megsemmisítése vagy hatályon kívül
helyezése mellett a közigazgatási szervet új eljárásra kötelezi; illetve a közigazgatási szervet
marasztalja.
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A Hivatal intézkedik a véglegessé vált határozatnak a Hivatal honlapján történő közzétételéről.

INDOKOLÁS

A Hivatal a 2015. december 10-én kelt 6334/2015 számú határozatával az Engedélyest a
kapacitásfelosztásra és a szűk keresztmetszetek kezelésére vonatkozó iránymutatás
létrehozásáról szóló, 2015. július 24-ei 2015/1222/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban:
CACM GL) 4. cikk (1) és (2) bekezdései alapján 2015. december 14-től 2019. december 14ig terjedő 4 éves határozott időtartamra kijelölt villamosenergiapiac-üzemeltetőnek jelölte ki. A
CACM GL 4. cikk (2) bekezdése szerinti kezdeti, első 4 éves kijelölési időszak a fentiek alapján
2019. december 14-én lejár.
Az Engedélyes 2019. augusztus 27-én beérkezett beadványában kérte a HUPX kijelölt
villamosenergiapiac-üzemeltető (a továbbiakban: NEMO) státuszának meghosszabbítását.
A Hivatal 2015. december 10-én kelt 6334/2015 számú határozata megállapította, hogy az
Engedélyes a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: VET)
76. § (1) bekezdés c) pontja és a CACM GL 5. cikk (2) bekezdése szerinti nemzeti
monopóliummal rendelkezik.
A CACM GL 5. cikkének (2) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik szerint „E rendelet
értelmezésében nemzeti jogi monopólium akkor létezik, ha a nemzeti jog kifejezetten
rendelkezik arról, hogy egy tagállamban vagy annak ajánlattételi övezetében csak egyetlen
egy jogalany nyújthat másnapi és napon belüli kereskedési szolgáltatásokat.”
A VET az alábbi, explicit rendelkezéseket tartalmazza:
3. § 56. „Szervezett villamosenergia-piac: a szervezett villamosenergia-piaci engedélyes által
működtetett, a regionális villamosenergia-forgalmat elősegítő kereskedési rendszer, amelyben
a villamosenergia-kereskedelem és az ahhoz kapcsolódó ügyletek megkötése és
lebonyolítása szabványosított formában történik;”
76. § (1) „A működési engedély kizárólagos jogot biztosít és kötelezettséget jelent […]
c) a szervezett villamosenergia-piaci engedélyesnek a szervezett villamosenergiapiac működtetésére”
178/F. § (1) „E törvény 76. § (1) bekezdés c) pontjának hatálybalépését követően –- a kiadott
és hatályos engedélyek visszavonásáig – további, szervezett villamosenergia-piaci működési
engedély nem adható ki.”
Mind a VET 76. § (1) bekezdése, mind pedig a 178/F. § (1) bekezdése 2011. június 11-től
hatályosak, azaz a CACM GL hatálybalépésének időpontjában a magyar hatályos jogi
szabályozás részét képezték; így a CACM GL hatálybalépésekor egyetlen engedélyes
rendelkezett szervezett villamosenergia-piaci működési engedéllyel, az Engedélyes.
A szervezett villamosenergia-piac kereskedési szolgáltatásainak típusáról a villamos
energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
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273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) rendelkezik, amelynek 27. §-a szerint
„A szervezett villamosenergia-piacon azonnali és határidős ügylet, illetve ezek kombinációja
köthető”.
Tekintettel arra, hogy az azonnali ügylet lefedi mind a napi, mind a napon belüli kereskedést,
így a jogi monopólium a CACM GL hatálya alá tartozó mindkét piaci szegmensre kiterjed.
A CACM GL szerinti előírásokkal összhangban lévő szabályokon felül a VET 55. §
(2) bekezdése szerint „A szervezett villamosenergia-piaci engedélyes a kereskedelmi
szabályzat, valamint a nemzetközi és kereskedelmi szabályzat rendelkezéseivel összhangban
köteles elkészíteni a szervezett villamosenergia-piacon folyó kereskedés szabályait
tartalmazó szervezett villamosenergia-piaci szabályzatot. A szervezett villamosenergia-piaci
szabályzatot és annak módosításait a Hivatal hagyja jóvá, elkészítésének, közzétételének
szabályait külön jogszabály tartalmazza.
Az egyedüli szervezett villamosenergia-piaci engedélyes szervezett villamosenergia-piaci
szabályzata nyilvános, a honlapján hozzáférhető és tartalmazza a díjaira vonatkozó számítási
módszertant.
A VET 76. §-ában foglalt, jogi monopóliumról szóló rendelkezés, valamint a szervezett
villamosenergia-piaci engedélyesre vonatkozó, a Vhr.-ben foglalt egyéb kötelezettségek és
szabályozás, továbbá a szervezett villamosenergia-piaci szabályzat alapján a Hivatal
megállapította, hogy az Engedélyes CACM GL 5. cikk (2) bekezdése szerinti nemzeti jogi
monopólium státusza változatlanul fennáll.
A CACM GL nem rendelkezik arról, hogy az első kijelölési időszakot követően milyen
időtartamra kerüljenek a kijelölt villamosenergiapiac-üzemeltetők ismételt, további kijelölésre,
továbbá a tagállami szabályozó hatóságok nem hivatalos egyeztetései eredményeként sem
volt egységes álláspont arra vonatkozóan, hogy 2019 decemberétől milyen időtávra kerüljenek
az érintett kijelölt villamosenergia-piac üzemeltetők újra kijelölésre.
A CACM GL 4. cikk (8) bekezdése szerint „A kijelölt villamosenergiapiac-üzemeltető
kijelölésének helye szerinti tagállam gondoskodik a kijelölés visszavonásáról, ha a kijelölt
villamosenergiapiac-üzemeltető nem felel meg a 6. cikk szerinti kritériumoknak és nem képes
a megfelelést visszaállítani hat hónapon belül azt követően, hogy erre vonatkozó értesítést
kapott a kijelölő hatóságtól.” A VET 96. § (1) bekezdés d) pont da) és db) pontjai az
engedélyezés tekintetében írnak elő rendelkezéseket, azonban ezek a rendellkezések a
kijelölt villamosenergia-piac üzemeltető vonatkozásában is alkalmazhatóak, és nagyon
hasonlóak a CACM GL előzőekben említett rendelkezéséhez. E szerint „A Hivatal az
engedélyes törvényben, kormányrendeletben, e törvény végrehajtására kiadott külön
jogszabályokban, a 714/2009/EK rendeletben, az Európai Bizottság által a 714/2009/EK
rendelet alapján kiadott általános hatályú közvetlenül alkalmazandó uniós jogi aktusban, uniós
jogi rendelkezésben, az Ügynökség az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynökségéről
szóló, 2009. július 13-i 713/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban:
713/2009/EK rendelet) alapján kiadott kötelező erejű határozatában, a villamosenergia-ellátási
szabályzatokban, valamint az üzletszabályzatában, vagy a Hivatal által kiadott határozatokban
meghatározott kötelezettségeinek megszegése esetén […]
d) köteles visszavonni az engedélyt, ha:
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da) az engedélyes a kötelezettségeinek nem képes eleget tenni, illetőleg a
villamosművet az ellátás biztonságát, az élet-, egészség-, üzem- és
vagyonbiztonságot, illetve a környezetet súlyosan veszélyeztető módon üzemelteti,
db) az engedély kiadásának feltételei már nem állnak fenn, és azok megfelelő
határidőn belül nem pótolhatók,”
A Hivatal a kérelmet és annak alátámasztásául szolgáló okiratokat megvizsgálta, és a
lefolytatott kijelölési eljárás során megállapította, hogy az Engedélyes megfelel a CACM GL
6. cikkében és vonatkozó jogszabályokban foglalt követelményeknek, ezért a rendelkező
részben foglaltak szerint döntött, és az Engedélyest 2019. december 15-ei dátummal
kezdődően, határozatlan időtartamra kijelölt villamosenergiapiac-üzemeltetővé jelöli ki az
egységes másnapi és egységes napon belüli piac-összekapcsolással kapcsolatos feladatok
ellátására.
E határozatot a Hivatal a VET 159. § (3) bekezdés 9. pont a) pontjában és a CACM GL
4. cikk (3) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva az általános közigazgatási rendtartásról
szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 80. § (1) bekezdése, valamint a 81. § (1)
bekezdése alapján hozta meg. E határozat a VET 3. § 56. pontjában, az 55. §
(2) bekezdésében, a 76. § (1) bekezdés c) pontjában, a 178/F. § (1) bekezdésében, valamint
a CACM GL 4-6. cikkeiben foglalt rendelkezéseken alapul.
A Hivatal feladat- és hatáskörét a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló
2013. évi XXII. törvény (a továbbiakban: MEKH Tv.) 3. § (2) bekezdés c) pontja és
(3) bekezdése, a VET 159. § (3) bekezdés 9. pont a) pontja, továbbá a CACM GL 4. cikk
(3) bekezdése, illetékességét a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai
és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 1. §
(2) bekezdés b) pontja és 1. § (3) bekezdés b) pontja, illetve a MEKH Tv. 1. §-a és 5/D. §
(2) bekezdése határozza meg. Az eljárás speciális szabályait a CACM GL, a MEKH Tv. és a
VET tartalmazza.
Az eljárási költségről az Ákr. 81. § (1) bekezdése és 124-130. §-ai, továbbá az Itv. 29. §
(1) bekezdésében foglaltak szerint kellett rendelkezni.
Az eljárásra irányadó ügyintézési határidő a MEKH Tv. 5/D. § (4) alapján 75 nap. A Hivatal
eljárásában a MEKH Tv. 5/F. § (1) bekezdése értelmében nincs helye sommás eljárásnak, az
Ákr. 43. § (8) bekezdés a) pont aa) alpontja és Ksztv. 1. § (3) bekezdés b) pontja szerint függő
hatályú döntés meghozatalának sincs helye.
A jogorvoslat igénybevételével kapcsolatos tájékoztatás az Ákr. 81. § (1) bekezdésén alapszik.
Az Ákr. 116. § (4) bekezdés a) pontja a Hivatal döntésével szemben kizárja a fellebbezést. Az
Ákr. 112. §-a és a 114. § (1) bekezdése a jelen döntés ellen közigazgatási per indítását teszi
lehetővé.
A perindítás határideje a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a
továbbiakban: Kp.) 39. § (1) bekezdésén alapszik. A tárgyalás tartására és az eljáró bíróságra
vonatkozó tájékoztatást a Hivatal az Ákr. 81. § (1) bekezdése és a Kp. 77. § (2) bekezdése,
valamint a 12. § (2) bekezdés a) pontja és a 13. § (11) bekezdése alapján adta meg.
Az Ákr. 82. § (1) bekezdése és a 85. § (5) bekezdése alapján a véglegesség a döntés
közlésével áll be. A véglegessé vált, záradékkal ellátott határozatot VET 168. § (8) bekezdése
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alapján a Hivatal a honlapján közzé teszi. Az Engedélyes a határozatról hiteles másolatot
kérhet.
Budapest, 2019. november

dr. Dorkota Lajos
elnök
nevében és megbízásából

Dr. Grabner Péter
energetikáért felelős elnökhelyettes
s.k.

Kapják:
HUPX Zrt.
MEKH Villamosenergia-felügyeleti és Árszabályozási Főosztály
MEKH Irattár
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