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A Kor mány ha tá ro za tai

A Kormány

2119/2008. (IX. 2.) Korm.

határozata

a villamosenergia-piaci verseny hatékonyságának
növeléséhez szükséges egyes intézkedésekrõl

1. A Kor mány

a) szük sé ges nek tart ja, hogy a Ma gyar Vil la mos Mû -
vek Zárt kö rû en Mû kö dõ Rész vény tár sa ság (a továb biak -
ban: MVM Zrt.) tu laj do no si be fo lyá sa – az ál lam i va gyon
ér té ké nek megõrzése és a ki egyen sú lyo zott mû kö dés ér de -
ké ben fo ko za to san – csök ken jen az át vi te li rend szerirá -
nyítási te vé keny ség re vo nat ko zó an,

b) az a) pont ban fog lal tak meg va ló sí tá sá nak elsõ lé pé -
se ként egyet ért az zal, hogy a Ma gyar Villamosenergia-

 ipari Át vi te li Rend szer irá nyí tó Zárt kö rû en Mû kö dõ Rész -
vény tár sa ság ki sebb sé gi rész vény cso mag ját az MVM Zrt.
a Ma gyar Nem ze ti Va gyon ke ze lõ Zárt kö rû en Mû kö dõ
Rész vény tár sa sá gon (a továb biak ban: MNV Zrt.) ke -
resztül ér té ke sít se,

c) fel hív ja a pénz ügy mi nisz tert, hogy az ér té ke sí tés ér -
de ké ben a szük sé ges lé pé se ket az MNV Zrt. út ján te gye
meg.

2. A vil la mos ener gia-ipa ri át vi te li há ló za ti rend szer irá -
nyí tó ma gyar or szá gi ki ala kí tá sá ról  szóló 1070/2005.
(VII. 8.) Korm. ha tá ro zat ha tá lyát vesz ti.

3. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te lét kö ve tõ na pon lép ha -
tály ba.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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A Ha tá ro za tok Tá rát szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal, a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel, el nö ke dr. Pet ré tei Jó zsef.
A szer kesz té sért fe le lõs: dr. Tor dai Csa ba. Bu da pest V., Kos suth tér 1–3.
Ki ad ja a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó. Fe le lõs ki adó: dr. Ko de la Lász ló el nök-ve zér igaz ga tó.
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., www.mhk.hu. Te le fon: 266-9290.

Elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adónál,
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., 1394 Bu da pest 62. Pf. 357, vagy fa xon 318-6668.
Elõ fi ze tés ben ter jesz ti a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó a FÁMA ZRt. köz re mû kö dé sé vel.
Te le fon: 235-4554, 266-9290/240, 241 mel lék. Ter jesz tés: te l.: 317-9999, 266-9290/245 mel lék.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. (be já rat a Do hány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti Köz löny
 Centrumban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), il let ve meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.

2008. évi éves elõ fi ze té si díj: 26 460 Ft áfá val. Egy pél dány ára: 525 Ft áfá val.
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08.2594 – Nyom ja a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó La jos mi zsei Nyom dá ja. Fe le lõs ve ze tõ: Bur ján Nor bert igaz ga tó.


