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A 95/1999. számú határozattal kiadott távhőtermelői működési engedély 4.
módosítása

A Magyar Energia Hivatal – 1081 Budapest, Köztársaság tér 7. - (a továbbiakban: Hivatal) a
távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.) 4. §-ának (1)
bekezdés a) pontjában foglalt hatáskörében eljárva meghozta a következő

HATÁROZATOT.
A Hivatal a Bakonyi Erőmű Részvénytársaság - 8401 Ajka, Gyártelep - (a továbbiakban:
Engedélyes) - részére 1999. október 20-án a 95/1999. számú határozattal kiadott többször
módosított távhőtermelői működési engedély módosítása iránti kérelmének helyt ad, és a részére
kiadott távhőtermelői működési engedélyt az alábbiak szerint módosítja:
Az engedélyes neve az engedélyben és a mellékletekben az alábbira módosul:
Bakonyi Erőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(Rövidített elnevetése: Bakonyi Erőmű Zrt.)
A jelen módosító határozat mellékletét képezi az engedély névváltozással módosított „A”, „B”,
„C” és „D” melléklete.
Az engedély fentiekben foglalt módosítása az engedély egyéb rendelkezéseit nem érinti.
A Hivatal intézkedik a határozatnak a Hivatal honlapján történő közzétételéről.
Engedélyes a módosított 19/2002. (XI. 5.) számú GKM-PM együttes rendelet szerinti igazgatási
szolgáltatási díjat befizette.
A Hivatalnak egyéb eljárási költség megtérítéséről nem kellett döntenie, mert az eljárás során
ilyen költség nem merült fel.
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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.

INDOKOLÁS
Az Engedélyes 1999. október 20. napján kelt 95/1999. számú határozattal távhőtermelői
működési engedélyt kapott a Hivataltól.
Az Engedélyes 2006. augusztus 23-án kelt és 2006. augusztus 31-én érkezett levelében jelentette
be cégneve változását, és kérte a 95/1999. számú határozattal kiadott távhőtermelői működési
engedély módosítását. A kérelemhez csatolta a Veszprém Megyei Bíróság mint Cégbíróság 2006.
június 15-én kelt végzését.
A Hivatal az Engedélyes kérelmét, valamint a kérelem alátámasztásául szolgáló
dokumentumokat megvizsgálta, és jelen határozat rendelkező részének megfelelően az adatokat
átvezette.
A Tszt. 5. § (1) bekezdése szerint a Hivatal határozata ellen fellebbezésnek nincs helye, a
határozat felülvizsgálatát a bíróságtól lehet kérni a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 109. § (1)
bekezdésében foglaltaknak megfelelően.
Az eljárási költségről a Hivatal a Ket. 72. § (1) dd) pontja alapján rendelkezett.
Az Engedély közzétételére a Tszt. végrehajtására kiadott 157/2005. (VIII. 15.) Korm.
rendeletben (a továbbiakban: Tszt.-Vhr.) 8. § alapján kerül sor.
E határozatot a Hivatal a Tszt. 4. § (1) a) pontjában foglalt hatáskörében eljárva adta ki.
Budapest, 2006. október 6.
Horváth J. Ferenc
elnök
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