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A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út
52.; a továbbiakban: Hivatal) az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. (1081 Budapest, II.
János Pál pápa tér 20., cégjegyzékszám: 01-10-140263) mint villamosenergia kereskedelmi
engedélyes (a továbbiakban: Engedélyes) a H 647/2021. számú határozat (a
villamosenergia-kereskedelemre vonatkozó működési engedély 1. számú módosítása)
kijavítása tárgyában hivatalból indult eljárásban meghozta az alábbi
VÉGZÉST:
A H 647/2021. számú határozat I. pontjában a „A Hivatal az MVM Next Energiakereskedelmi
Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.,
cégjegyzékszám: 01-10-140263) mint villamosenergia-kereskedelmi engedélyes” szöveg
helyébe a „A Hivatal az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. (1081 Budapest, II. János Pál
pápa tér 20., cégjegyzékszám: 01-10-140263) mint villamosenergia-kereskedelmi
engedélyes” szöveg kerül.
A H 647/2021. számú határozat I.1. pontjában az „MVM Next Energiakereskedelmi Zártkörűen
Működő Részvénytársaság” szöveg helyébe az „ MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.” szöveg
kerül.
A H 647/2021. számú határozat I.2. pontjában a „Név: MVM Next Energiakereskedelmi
Zártkörűen Működő Részvénytársaság” szöveg helyébe a „Név: MVM Next
Energiakereskedelmi Zrt.” szöveg kerül.
A döntés kijavítással érintett része ellen közigazgatási pernek van helye a közléstől számított
30 (harminc) napon belül, a keresetet a Fővárosi Törvényszéknek címezve a Hivatalhoz kell
benyújtani. A keresetnek a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs.
A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, amennyiben egyik fél sem kérte tárgyalás tartását,
és azt a bíróság nem tartja szükségesnek. Tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben
kérheti.
A Hivatalnak eljárási költségről nem kellett rendelkeznie, mert az eljárás során ilyen költség
nem merült fel.
A Hivatal intézkedik a jelen végzésnek a Hivatal honlapján történő közzétételéről.
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KIJAVÍTÁSA

KERESKEDELEMRE VONATKOZÓ
MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY 1. SZÁMÚ
MÓDOSÍTÁSÁNAK JÓVÁHAGYÁSA

INDOKOLÁS
A Hivatal 2021. február 16-án a H 647/2021. számú határozattal jóváhagyta az Engedélyes
villamosenergia-kereskedelemre vonatkozó működési engedélyének 1. számú módosítását.
A H 647/2021. számú határozat kézhezvételét követően az Engedélyes észlelte, hogy a
határozat I. pontjában a cég neve három alkalommal nem megfelelően szerepel.
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.)
90. § (1) és (2) bekezdése alapján, ha a döntésben elírás, illetve számítási hiba van, és az
nem hat ki az ügy érdemére, a hatóság a döntést kijavítja. A kijavítást a hatóság közli azzal,
akivel az eredeti döntést közölte.
Az Ákr. 90. § (3) bekezdése szerint a döntés kijavítással érintett része ellen ugyanolyan
jogorvoslatnak van helye, mint az eredeti döntés ellen volt.
Jelen döntés az Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján a közlés napján véglegessé válik.
Az Ákr. 116. § (4) bekezdés a) pontja a Hivatal döntésével szemben kizárja a fellebbezést. Az
Ákr. 112. §-a és az Ákr. § 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)
bekezdései, valamint a Kp. 12. § (2) bekezdés a) pontja és a 13. § (11) bekezdése alapján
adta meg.
Budapest, elektronikus bélyegző szerint
Bárdi Barnabás
főosztályvezető
s.k.
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