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Villamos energia termelıi mőködési engedély 2. számú módosítása

A Bakonyi Erımő Rt. Ajkai Erımő (8401 Ajka, Gyártelep, Cjsz: 19-10-500026)
mint villamos energia termelıi engedélyesnek (a továbbiakban Engedélyes) a
9/2003. számú villamos energia termelıi mőködési engedély (a továbbiakban:
Engedély) módosítására vonatkozó kérelme alapján, a Magyar Energia Hivatal
(1081 Budapest, Köztársaság tér 7. a továbbiakban: Hivatal) a fenti ügyszámon
lefolytatott államigazgatási eljárás keretében meghozta az alábbi
HATÁROZATOT:
I.

A Hivatal az Engedélyt az alábbiak szerint módosítja:
1.) Az Engedély III. pontját kibıvíti a következı III. 2. ponttal: „A Hivatal a VET
10. § k) bekezdése alapján az Engedély 9. számú mellékletében foglaltak
szerint állapítja meg az Engedélyestıl megújuló energiaforrásból elıállított
villamos energia kötelezıen átveendı mennyiségét.”
2.) Az Engedélyt kibıvíti a 9. számú melléklettel.
3.) Az Engedély III.2. pontjának számozása III.3-ra változik.

II.
Az Engedély e határozattal nem érintett részei változatlan tartalommal
érvényesek.
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A határozat felülvizsgálata iránt a közléstıl (kézbesítéstıl) számított 30 (harminc)
napon belül kereset nyújtható be a Fıvárosi Bírósághoz mint közigazgatási
bírósághoz. A kereset a Hivatalnál is benyújtható. A keresetnek a határozat
végrehajtására halasztó hatálya van.
A Hivatal intézkedik a határozatnak a Hivatal honlapján történı közzétételérıl.

A HATÁROZAT 5 OLDALBÓL ÁLL.

2

2006. MÁJUS 31.

MAGYAR ENERGIA HIVATAL
HATÁROZAT SZÁMA: 268/2006.

MŐKÖDÉSI ENGEDÉLY 2. SZÁMÚ
MÓDOSÍTÁSA

BAKONYI ERİMŐ RT.
AJKAI ERİMŐ

INDOKOLÁS:
Az Engedélyes 2003. január 1. napján termelıi mőködési engedélyt kapott a
Hivataltól, melyet a Hivatal 395/2004. számú határozatában módosított. Az
Engedélyes 2005. szeptember 8-án kelt levelében kérte, hogy a VET 10. § k)
bekezdése alapján a Hivatal állapítsa meg számára a tıle megújuló
energiaforrásból elıállított villamos energia kötelezıen átveendı mennyiségét.
Az Engedélyes kérelmében elıadta, hogy 2003. óta foglalkozik megújuló
energiaforrásból (biomasszából) villamos energia termeléssel és ezt a
tevékenységét a jövıben is folytatni kívánja.
Az Európai Unió egyik energiapolitikai célkitőzése, hogy a megújuló
energiaforrásokból elıállított villamos energia részarányának a teljes közösségi
energiafogyasztáshoz képest 2010-ig el kell érnie a 22,1 %-ot (2001/77/EK
irányelv). A vonatkozó irányelv kiegészítését Magyarország a csatlakozási
szerzıdés (2004. évi XXX. Törvény I. melléklet II. mellékletének 12.A.8. pontja)
kihirdetésével olyan módon fogadta el, hogy 2010-re a bruttó villamosenergiafelhasználás 3,6 %-át (1600 GWh) termeljük megújuló energiaforrások
segítségével. A Hivatal rendelkezésére álló adatok alapján a 2010-re vállalt
részarányt Magyarország 2005. évben már teljesítette.
A villamosenergia-rendszer kereskedelmi elszámolása és így a rendszerszintő
szolgáltatások elszámolása - az EU tagállamaihoz hasonló módon, a Vhr. 27.27/A. §-ai szerint – a mérlegköri elszámolás szabályai szerint történik. A VET 43. §
(5) és a 45. § (4) bekezdései alapján a kötelezıen átvett villamos energia
elszámolása a közüzemi mérlegkörben történik. Tekintettel a közüzemi mérlegkör
csökkenı méretére, továbbá arra, hogy a VET hatályba lépése elıtt kötött
szerzıdéseik szerint, ebben a mérlegkörben van lekötve mindazon 50 MW feletti
beépített teljesítménnyel rendelkezı termelı, akinek igénybevétele a
villamosenergia-rendszer fizikai szabályozásának nélkülözhetetlen feltétele, ezért
mőszakilag és a villamosenergia-piac mőködése miatt korlátos a megújuló
energiaforrásból és hulladékból nyert energiával elıállított villamos energia átvételi
lehetısége.
Tekintettel arra, hogy az Engedélyes a VET módosításáról szóló 2005. évi LXXIX.
törvény hatálybalépését megelızıen részben vagy egészében megújuló
energiaforrásból termelt villamos energiát, ezért a villamos energiáról szóló 2001.
évi CX. törvény végrehajtásáról szóló 180/2002. (VIII. 23.) Korm. Rendelet
módosításáról szóló 246/2005. (XI. 10.) Korm. Rendelet 60. § (1) bekezdése,
valamint a VET 97. § a) pontja alapján a Hivatal a kötelezıen átveendı villamos
energia mennyiségének meghatározásához a következıket vette figyelembe:
a) A megelızı idıszak üzemi eseményeinek hatásaival korrigált
villamosenergia-értékesítési adatokat (értékesítési átlagár, értékesítési
árbevétel, értékesítési mennyiség).
b) Az Engedélyesnek a biomassza tüzeléshez szükséges beruházási döntései
a 2003. január 1-jétıl hatályos kötelezı átvétel rendelet nyújtotta gazdasági
környezet (átvételi ár és támogatási idıtartam) ismeretében történtek. A
legkisebb költség elvének alkalmazásából következik, hogy az Engedélyes
éves szintő árbevétele a hatályos (a VET által megemelt) átvételi árakkal se
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legyen magasabb, mint a 2005. évi LXXIX. törvény hatálybalépését
megelızı idıszakban. Ellenkezı esetben a megemelt átvételi ár többlet
gazdasági teljesítmény nélkül a villamosenergia-fogyasztók által
finanszírozandó többlet jövedelmet eredményezne, amely nem volt célja a
jogalkotónak.
c) Az átvételi kötelezettség alá esı villamos energia átvételének szabályairól
és árainak megállapításáról szóló 56/2002. (XII. 29.) GKM rendelet (a
továbbiakban: Rendelet) 6. § (4) bekezdése értelmében a 2005. évi LXXIX.
törvény hatálybalépését megelızı idıszakban meghirdetett támogatási
rendszer 2010. december 31-én hatályát veszti, ezért a VET módosítás
hatályba lépésekor üzemelı erımővek esetén a kötelezıen átveendı
mennyiséget is erre az idıszakra állapította meg a Hivatal.
d) A VET 125. § (6) bekezdés szerint az 50 MW-ot meghaladó megújuló
energiaforrásokat hasznosító erımővek támogatási rendszerét a kisebb
erımővektıl elkülönítetten kell meghatározni.
A VET 129. § (1)-(3) bekezdései rendelkeznek arról, hogy a törvény egyes
módosításai az európai uniós jogszabályoknak való megfelelést szolgálják. A 129.
§ (1) bekezdés szerint a hatályos VET részlegesen felel meg a 2003/54/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelveknek.
A Hivatal felhívja az engedélyes figyelmét arra, hogy a teljes piaci liberalizáció
következtében egyes engedélyköteles energetikai tevékenységek – fogalmilag –
megszőnnek, illetve átalakulnak, ami kihatással lehet az engedélyesek közötti
szerzıdéses kapcsolatokra is.
A Hivatal a kérelem jogosságát megvizsgálta és a villamos energiáról szóló
módosított 2001. évi CX. törvény (a továbbiakban VET) 10. § (k) bekezdése
alapján adta ki a jelen határozatát.
A Hivatal felhívja az Engedélyes figyelmét, hogy 2007. július 1-jétıl várhatóan
megszőnik a közüzemi szektor.
A kérelem beadásakor hatályos VET 9. § (4) c) pontja szerint a Hivatal határozata
ellen kizárólag bírói úton van helye jogorvoslatnak az államigazgatási eljárás
részletes szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény 72. § (1) bekezdésében
foglaltaknak megfelelıen.
E határozat közzétételére a VET 9/A. § (10) bekezdése és a Vhr 1/F. §-a alapján
kerül sor.
Budapest 2006. május 31.

Horváth J. Ferenc
elnök
Kapják:
Bakonyi Erımő Rt.
MEH Villamosenergia Engedélyezési és Felügyeleti Osztály
MEH Irattár
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9. számú melléklet
a Bakonyi Erımő Rt. Ajkai Erımő Engedélyéhez

Az Engedélyestıl megújuló energiaforrásból termelt villamos energia
kötelezıen átveendı mennyisége
Év
2006.
2007.
2008.
2009.
2010.

Átveendı mennyiség [GWh]
34,6
34,6
34,6
34,6
34,6
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