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TÁRGY: A Bakonyi Erımő Zrt. 9/2003. számú határozattal kiadott villamos
energia termelıi mőködési engedélyének 6. számú módosítása.

A Magyar Energia Hivatal (1081 Budapest, Köztársaság tér 7. továbbiakban:
Hivatal) a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (továbbiakban:
VET) 91. § (2) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva a fenti ügyszámon
hivatalból lefolytatott közigazgatási hatósági eljárás keretében meghozta az
alábbi
HATÁROZATOT:
A Hivatal a Bakonyi Erımő Zrt. (8401 Ajka, Gyártelep Pf. 134; a továbbiakban:
Engedélyes) részére a 9/2003. számú határozatával kiadott, többször módosított
villamos energia termelıi mőködési engedélyt (továbbiakban: Engedély) az
alábbiak szerint módosítja.
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1. Az Engedély „I.1. Fogalom meghatározások” pontjában foglalt
szövegezés helyébe e határozat kiadásával egyidejőleg az alábbi
szövegezés lép:
I.1.

„Fogalom meghatározások
A jelen Engedélyben használt fogalmakon a villamos energiáról szóló
2007. évi LXXXVI. törvényben (továbbiakban: VET), a villamos
energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendeletben
(továbbiakban: Vhr.), és a VET felhatalmazása alapján kiadott további
jogszabályokban meghatározottakat, továbbá a nagybetővel használt
fogalmakon az Engedélyben meghatározott alábbi fogalmakat kell
érteni:
a) Engedélyköteles Tevékenység a VET 74. §-ában meghatározott
villamos energia - termelési tevékenység;
b) Érvényességi Idı a jelen Engedély III.1. pontjában meghatározott
idıtartam, ameddig az Engedély érvényben van;
c) Termelıi Eszköz (mint alapvetı eszköz) az összes olyan rendszer
és berendezés, ideértve többek között a 3. számú mellékletben
megnevezett erımővet, a 4. számú mellékletben felsorolt
termelıegységeket és ezek segédberendezéseit, az integrált
bányát, a villamos átalakító-, kapcsoló berendezéseket, a
telephelyen kívüli létesítményeket (pl. vízmő, zagytér, stb.), illetve
az összes egyéb olyan jogosultságot és eszközt, fizikai vagy
szellemi javakat (pl. szellemi tulajdonjog), amelyek
1) az Engedély kiadásakor, illetve azt követıen részben, vagy
egészben az Engedélyes tulajdonában vannak, vagy amelyeket
az Engedély Érvényességi Ideje alatt ilyen céllal részben, vagy
egészben megszerez, és amelyeket az Engedélyes villamos
energia termelésére telephelyén használ (beleértve a
hıszolgáltatással kapcsolt villamos energia termelést is); vagy
2) az Engedély kiadásakor részben vagy egészben az Engedélyes
tulajdonában vannak, vagy amelyeket az Engedély
Érvényességi Ideje alatt ilyen céllal részben vagy egészben
megszerez és amelyek a villamosenergia-rendszerben más
személyek használatában állnak;
d) Üzletszabályzat az Engedélyes jelen Engedély tárgyát képezı
tevékenységére vonatkozó üzletszabályzata.
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A jelen Engedélyben használt fogalmak I.1. pont szerinti tartalma és
jelentése – függetlenül attól, hogy az Engedély szövege milyen
számban, esetben, idıben vagy szóösszetételben használja –
változatlan.”

2. Az Engedély „I.2. Villamos energia termelıi jogok és kötelezettségek”
pontjában foglalt szövegezés helyébe e határozat kiadásával egyidejőleg az
alábbi szövegezés lép:
„I.2. Villamos energia termelıi jogok és kötelezettségek
Az Engedélyes a VET-ben és annak felhatalmazása alapján kiadott
jogszabályokban, valamint az Engedélyben foglaltak szerint végezheti
tevékenységét; jogokat gyakorolhat és kötelezettségek terhelik. Az
Engedélyben meghatározott kötelezettségek nem érintik az Engedélyes
más jogszabályokban meghatározott egyéb kötelezettségeit.
I.2.1.

Az Engedélyes jogosult az Engedély egyes termelıegységekre
vonatkozó érvényességi idıtartama alatt, azok felhasználásával a 4.
számú mellékletben az adott termelıegységre meghatározott
teljesítményen villamos energiát termelni, felhasználni és értékesíteni.

I.2.2.

Az Engedélyes mindenkor olyan minıségő villamos energiát köteles
termelni, amely megfelel a villamosenergia-ellátási szabályzatokban, az
Üzletszabályzatban (amennyiben rendelkezik üzletszabályzattal)
meghatározott követelményeknek, továbbá a Hivatal által közzétett
közérdekő határozatokban meghatározottaknak.

I.2.3.

Amennyiben a termelıi tevékenység végzéséhez más személy
eszközeinek használata szükséges és a felek erre vonatkozóan
szerzıdést kötnek egymással, úgy a szerzıdési feltételeknek meg kell
felelniük
a
jogszabályokban
és
a
villamosenergia-ellátási
szabályzatokban foglaltaknak. Szerzıdéskötés esetén a feleknek
lehetıség szerint rendelkezniük kell a használattal kapcsolatban
felmerülı költségek viselésérıl.

I.2.4.

Amennyiben az Engedélyes a villamos energia termelését
indokolatlanul visszatartja, úgy a Hivatal az Engedély I.13. pontjában
foglalt jogkövetkezményeket alkalmazza.

I.2.5.

Az Engedélyes az erımővi teljesítıképességére vonatkozó felajánlási
kötelezettségét a jogszabályokban, az ellátási szabályzatokban és a
Hivatal által kiadott határozatokban foglalt rendelkezések szerint
köteles teljesíteni.
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Az Engedélyes csak a Hivatal elızetes hozzájárulásával jogosult:
a) rendelkezésre álló nettó teljesítményének 1 (egy) évnél hosszabb
idıtartamú, több mint 10%-kal vagy 10 MW-tal, (mindig amelyik
több), történı csökkentésére akár esetenként, akár összességében;
vagy
b) bármely olyan intézkedés megtételére, vagy harmadik fél által
végrehajtandó intézkedéshez való hozzájárulás megadására, amely
az Engedélyes rendelkezésre álló nettó teljesítményének az elızı
pontban meghatározott csökkenéséhez vezethet,
feltéve, hogy más hatóságok jogszabály alapján kiadott határozatai
másként nem rendelkeznek.
A jelen pontban foglaltak nem mentesítik az Engedélyest a VET 82. §
(1) bekezdésében meghatározott Engedély beszerzése alól az erımő
villamos energia termelésének megszüntetése (villamos energia
termelésének felhagyása) esetén.

I.2.7.

Amennyiben
az
Engedélyes
villamosenergia-kereskedelmi
tevékenységet kíván folytatni, úgy – a Vhr. 88. §-ában foglaltak
figyelembe vételével – köteles a Hivataltól erre vonatkozó külön
engedélyt kérni.
Amennyiben a villamosenergia-rendszerben együttmőködı, egymással
szerzıdést kötı Engedélyesek szerzıdésének tárgyára hatósági
ármegállapítás vonatkozik, a felek kötelesek a villamos energia
kereskedelemmel
és
a
rendszerhasználattal
kapcsolatos
szerzıdéseiket a szerzıdéskötés napjától számított 15 napon belül a
Hivatalnak megküldeni.

I.2.8.

Az Engedélyes köteles tüzelıanyag beszerzési szerzıdéssel, és/vagy
saját tüzelıanyag-forrással rendelkezni.”

3. Az Engedély „I.3. Fogyasztókkal/Vevıkkel Kapcsolatos jogok és
kötelezettségek” pontjában foglalt szövegezés helyébe e határozat
kiadásával egyidejőleg az alábbi szövegezés lép:
„I.3. Lakossági fogyasztókkal, felhasználókkal kapcsolatos jogok és
kötelezettségek
Az Engedélyes köteles az Üzletszabályzatát a vevıi számára hiánytalanul
rendelkezésre bocsátani és a (a mindenkor hatályos szöveget) honlapján
hozzáférhetıvé tenni.”
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4. Az Engedély „I.4. A villamos energia termelıi tevékenység folytatásához
szükséges eszközök, azok fenntartása és az azokkal való rendelkezés”
pontjában foglalt szövegezés helyébe e határozat kiadásával egyidejőleg az
alábbi szövegezés lép:
„I.4. A villamos energia termelıi tevékenység folytatásához szükséges
eszközök, azok fenntartása
I.4.1.

Az Engedélyes villamos energia termelıi tevékenységének végzéséhez
az Engedély 4. számú mellékletében felsorolt termelıegységek
elengedhetetlenül szükségesek, és azokkal az Engedélyesnek az
Engedély érvényességi idıtartama alatt folyamatosan rendelkeznie kell.

I.4.2.

Az Engedélyes a villamosenergia-rendszer együttmőködése és a
közcélú hálózatokhoz való hozzáférés biztosítása érdekében köteles
valamennyi Termelıi Eszközre vonatkozóan a karbantartási, javítási,
felújítási munkákat és fejlesztéseket idıben elvégezni, valamint
gondoskodni a szükséges készletekrıl és tartozékokról, és az erımő
terv szerinti üzemeltetéséhez szükséges egyéb mőszaki feltételeket
biztosítani.

I.4.3.

Az Engedélyesnek – díj ellenében – az átviteli rendszerirányítóval
egyeztetve biztosítania kell a rendszerhasználók részére az egyenlı
bánásmód követelményének megfelelıen a tulajdonában lévı átviteliés/vagy elosztó hálózati elemekhez való hozzáférést.

I.4.4.

Azon Termelıi Eszközök felsorolását, amelyek átvitel és/vagy elosztás
céljára is szolgálnak vagy a villamosenergia-rendszerben mások
használatában is állnak, a 6. számú melléklet tartalmazza.”

5. Az Engedély „I.5. Mérési adatgyőjtı rendszerek, távközlési hálózat
használat” pontjában foglalt szövegezés helyébe e határozat kiadásával
egyidejőleg az alábbi szövegezés lép:
„I.5. Mérési adatgyőjtı rendszerek, távközlési hálózat használat
I.5.1.

Az Engedélyes köteles a jelen pontban hivatkozott mérési adatgyőjtı
rendszerek, távközlési hálózati rendszer karbantartási, javítási, felújítási
munkáit, valamint fejlesztését idıben elvégezni. Az Engedélyes köteles
a mérési adatgyőjtı rendszerekre és a távközlési hálózat használatára
az átviteli rendszerirányítóval kötendı szerzıdések megkötésére
irányuló tárgyalások, ajánlat elfogadása, valamint a szerzıdéskötéshez
szükséges feltételek kialakítása során jóhiszemően eljárni úgy, hogy
magatartása segítse elı a villamosenergia-rendszer üzembiztonságát,
az ellátás biztonságát, a legkisebb költség elvének érvényesítését.

I.5.2.

Az Engedélyes jogosult az elszámolási méréshez szükséges, más
engedélyesek tulajdonában álló eszközök használatára, ha erre
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vonatkozóan a felek között megállapodás jön létre. A használati
jogosultság a megbízható és valós adatgyőjtéshez szükséges mértékő
(beleértve ésszerő tartalékkapacitást is) kapacitás tekintetében áll fenn.
I.5.3. A távközlési rendszerek és a mérési adatgyőjtı rendszerek használatával
összefüggı szerzıdések megkötése és teljesítése során biztosítani
kell:
a) a távközlési rendszerek és a mérési adatgyőjtı rendszerek
mőködésének biztonságát;
b) a távközlési rendszerek, és a mérési adatgyőjtı rendszerekhez a
rendszerirányító és az általa megbízott személy(ek) hozzáférését;
c) a távközlési rendszerekben, és a mérési adatgyőjtı rendszerekben
tárolt, illetve továbbított adatok eredetiségének, változatlanságának
fenntartását, továbbá olyan kezelését, hogy azokhoz jogosulatlan
személyek ne férhessenek hozzá.”
6. Az Engedély „I.7. Az Engedélyes Engedélyköteles Tevékenysége egyes
elemeinek más személy által történı végzése” pontjában foglalt
szövegezés helyébe e határozat kiadásával egyidejőleg az alábbi
szövegezés lép:
„I.7. Az Engedélyes Engedélyköteles Tevékenysége egyes elemeinek más
személy által történı végzése
I.7.1.

Amennyiben az Engedélyes az Engedély 4. számú mellékletében
felsorolt termelıegységek üzemeltetését, vagy a karbantartását más
személyekkel kívánja végeztetni, errıl elızetesen, írásban tájékoztatni
köteles a Hivatalt.

I.7.2.

A tájékoztatásnak tartalmaznia kell különösen a tervezett jogügylet
leírását, értékét, az érintett tevékenység részletes bemutatását, és a
szerzıdés megkötésének tervezett idıpontját. A Hivatal jogosult egyéb
dokumentum, információ, adat bekérésére is.

I.7.3.

Az Engedélyes köteles biztosítani, hogy a más személy által végzett
tevékenységet az Engedély, a VET, az alkalmazandó egyéb
jogszabályok,
a
villamosenergia-ellátási
szabályzatok
és
Üzletszabályzata rendelkezéseivel összhangban végezzék. Az
Engedélyes a más személy által végzett tevékenységért úgy felel,
mintha azt maga végezte volna.

I.7.4.

A jelen pont hatálya alá tartozó jogügyletek kiegészítése, módosítása
esetén az Engedélyes jelen pont szabályai szerint köteles eljárni.”
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7. Az Engedély „I.8. Kapcsolódó és másodlagos tevékenységek” pontjában
foglalt szövegezés helyébe e határozat kiadásával egyidejőleg az alábbi
szövegezés lép:
„I.8. Egyéb tevékenységek
Az Engedélyes villamos energia - termelés körébe nem tartozó tevékenysége
nem veszélyeztetheti az Engedélyes villamos energia termelıi tevékenységének
végzését.”
8. Az Engedély „I.9. Egyéb jogok és kötelességek” pontjában foglalt
szövegezés helyébe e határozat kiadásával egyidejőleg az alábbi
szövegezés lép:
„I.9. Egyéb jogok és kötelességek
I.9.1.

Az Engedélyes köteles mérlegkört alakítani, vagy valamely
mérlegkörhöz csatlakozni. Ha egyik mérlegkörhöz sem csatlakozik,
egyszemélyes mérlegkörnek minısülhet az erre vonatkozó szabályok
szerint (jogszabályok, Hivatal határozatai, ellátási szabályzatok). Ebben
az esetben az Engedélyes az egyszemélyes mérlegkör felelıse.

I.9.2.

Amennyiben az Engedélyes mérlegkör-felelıs, úgy köteles szerzıdést
kötni a rendszerirányítóval, s annak tényét a megkötéstıl számított 15
napon belül a Hivatalnak bejelenteni.

I.9.3.

A mérlegkör-felelısi feladatokat az Engedélyes a jogszabályokban, az
Engedélyben,
a
villamosenergia-ellátási szabályzatokban,
az
Üzletszabályzatában és a létrejött szerzıdésben foglaltak szerint
köteles ellátni.

I.9.4. Az Engedélyes az Európai Parlament és Tanács villamos energia
határokon keresztül történı kereskedelme esetén alkalmazandó
hálózati hozzáférési feltételekrıl szóló 1228/2003/EK Rendeletben
(2003. június 26.) foglaltak végrehajtása érdekében köteles
együttmőködni – az erımővi adatok publikálása céljából - az átviteli
rendszerirányítóval.”
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9. Az Engedély „I.10. Adatszolgáltatási és információadási kötelezettség”
pontjában foglalt szövegezés helyébe e határozat kiadásával
egyidejőleg az alábbi szövegezés lép:
„I.10. Adatszolgáltatási és információadási kötelezettség
I.10.1.

A villamosenergia-termelés folyamatosságának, biztonságának és elıírt
színvonalának fenntartása, a jelen Engedély, a VET és a vonatkozó
jogszabályokban foglaltak betartásának ellenırzése érdekében a
Hivatal jogosult ellenırizni az Engedélyes tevékenységével és
üzletmenetével összefüggı valamennyi adatot, nyilvántartást és
dokumentumot - beleértve az üzleti titkot tartalmazó információt is -,
jogosult ezekrıl másolatot és kivonatot készíteni, az Engedélyestıl
esetenként, illetve rendszeresen – írásban, elektronikusan,
adathordozón vagy egyéb formában, csoportosításban és módon
szolgáltatandó – megállapított határidıre információt, adatot kérni.

I.10.2.

Az Engedélyes a VET, a Vhr, a vonatkozó jogszabályok és a Hivatal
határozatai, illetve egyedi felhívása alapján köteles esetenként és
rendszeresen a Hivatal által elıírt formában, csoportosításban és
módon (írásban, elektronikusan, adathordozón vagy egyéb módon)
határidıre információt, adatot szolgáltatni.

I.10.3.

Az Engedélyes a többi engedélyessel és rendszerhasználóval szemben
fennálló adatszolgáltatási és információadási kötelezettségének a
jogszabályokban és a villamosenergia-ellátási szabályzatokban
meghatározottak szerint köteles eleget tenni.

I.10.4.

Az Engedélyes évente egy alkalommal köteles a Hivatal számára
Engedélyköteles Tevékenységérıl mőszaki jelentést készíteni és azt a
Hivatalnak március 31-ig írásban, valamint elektronikus formában,
és/vagy adathordozón benyújtani.
A mőszaki jelentésnek az elızı évre vonatkozóan elemezni és
összesíteni kell a következıket:
1) a villamos energia termelésére és értékesítésére vonatkozó
tevékenységet;
2) a termelés színvonalát, a javításra tett intézkedéseket;
3) az elıfordult üzemzavarok összefoglaló jelentését; és
4) a Termelıi Eszközök állapotváltozását (beleértve az új,
felújított, megszőnt elemek leírását);
5) az 1228/2003/EK Rendelet (2003. június 26.) alapján
nyilvánosságra hozott adatok körét, formáját, gyakoriságát;
6) Az Engedélyes tájékoztatást ad azokról az intézkedésekrıl,
melyeket – az energia-végfelhasználás hatékonyságáról és az
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energetikai szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a
Tanács 2006/32/EK irányelve (2006. április 5.) 7. cikkében
foglaltak szerint – annak érdekében tett, hogy az általa ellátott
felhasználók képesek legyenek javítani energiafelhasználásuk
hatékonyságát (pl. tájékoztató anyagok, tanácsadói szolgálat
mőködtetése, stb.).
I.10.5. Az Engedélyes évente egy alkalommal köteles a Hivatal számára
engedélyköteles tevékenységérıl gazdasági beszámolót (mérleg,
eredmény kimutatás, kiegészítı jelentés,) készíteni, és azt a Hivatalnak
a cégbírósághoz történı megküldésével egyidıben benyújtani.
I.10.6.

Az Engedélyes köteles a Hivatalt külön felszólítás nélkül haladéktalanul
tájékoztatni, majd egyedi leíró és értékelı jelentést tenni a Hivatal külön
határozatában foglaltaknak megfelelıen, az alábbi esetekben:
a) jelentıs környezetszennyezıdés következik be;
b) az Engedélyest terrorcselekmény éri;
c) az egész erımő váratlanul kiesik;
d) 50 MW-nál nagyobb teljesítıképességő erımőegység üzemzavar
miatti kiesése.”

10. Az Engedély „I.11. Tevékenységek szétválasztása, könyvelése, egyenlı
elbánás elve” pontjában foglalt szövegezés helyébe e határozat kiadásával
egyidejőleg az alábbi szövegezés lép:
„I.11. Tevékenységek szétválasztása, könyvelése, egyenlı bánásmód elve
I.11.1.

Az Engedélyes köteles eszközeit és forrásait, bevételeit és ráfordításait
Engedélyköteles Tevékenységenként, illetve nem Engedélyköteles
Tevékenységei
vonatkozásában
az
irányadó
jogszabályok
rendelkezései szerint, a Vhr. 20. számú mellékletében megfogalmazott
követelményeknek megfelelıen belsı számvitelében elkülöníteni,
könyvelni, illetve nyomon követhetıvé tenni.

I.11.2.

A versenysemlegesség, a hátrányos megkülönböztetés tilalma
érdekében az Engedélyes Engedélyköteles Tevékenysége körében
köteles biztosítani, hogy az azonos típusú engedélyesek és
rendszerhasználók a részérıl csak és kizárólag ugyanazon adatokhoz,
információkhoz férhessenek hozzá.”
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11. Az Engedély „I.13. Az Engedély módosítása” pontjában foglalt
szövegezés helyébe e határozat kiadásával egyidejőleg az alábbi
szövegezés, illetve számozás lép:
„I.12. Az Engedély módosítása
I.12.1.

A Hivatal az Engedélyt a VET, a Vhr. rendelkezései alapján és egyéb, a
jogszabályokban meghatározott esetekben és feltételekkel az
Engedélyes írásbeli kérelmére, vagy hivatalból módosíthatja.

I.12.2.

A teljesítménynövelés, bıvítés megvalósulása után az Engedélyes a
próbaüzem záró jegyzıkönyvének keltét követı 30 napon belül köteles
kérelmezni a mőködési Engedélye módosítását.

I.12.3.

Az Engedély mellékleteiben nyilvántartott adatokban bekövetkezett
változások esetén, a változás bekövetkeztétıl számított 30 napon belül
az Engedélyes köteles kérelmezni az Engedély módosítását [a
módosításokat jelölı korrektúrázott formában papírra nyomtatva és
elektronikus úton (pl. e-mail, floppy, CD) is meg kell küldeni].”

12. Az Engedély „I.14. Jogkövetkezmények az Engedély feltételeinek be
nem tartása esetén” pontjában foglalt szövegezés helyébe e határozat
kiadásával egyidejőleg az alábbi szövegezés, illetve számozás lép:
„I.13. Jogkövetkezmények az Engedély feltételeinek be nem tartása esetén
I.13.1.

Amennyiben az Engedélyes jogszabályban, Engedélyben, a Hivatal
által kiadott más határozataiban, továbbá a villamosenergia-ellátási
szabályzatokban, az üzletszabályzatban meghatározott kötelezettségét
megszegi úgy a Hivatal a jogszabályokban meghatározott
jogkövetkezményeket alkalmazhatja.

I.13.2.

Az I.13.1. pont szerinti kötelezettség megszegésének minısül, ha az
Engedélyes az Engedélyben és a Hivatal más határozataiban
meghatározott dokumentumokat, adatszolgáltatásokat nem az elıírt
határidıre, formában, vagy tartalommal nyújtja be a Hivatalnak.”
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13. Az Engedély „I.15. Az Engedély visszavonása” pontjában foglalt
szövegezés helyébe e határozat kiadásával egyidejőleg az alábbi
szövegezés, illetve számozás lép:
„I.14. Az Engedély visszavonása
A Hivatal az Engedélyt a jogszabályokban meghatározott esetekben
visszavonhatja.”
14. Az Engedély „I.16. Jogok, kötelezettségek jogszabályok és egyéb
elıírások betartása” pontjában foglalt szövegezés helyébe e határozat
kiadásával egyidejőleg az alábbi szövegezés, illetve számozás lép:
„I.15. Jogok, kötelezettségek jogszabályok és egyéb elıírások betartása
I.15.1.

Az Engedélyes az Érvényességi Idı alatt mindenkor köteles betartani a
hatályos
jogszabályi
rendelkezéseken
kívül
a
következı
rendelkezéseket:
(1) a jelen Engedélyt;
(2) a Hivatal rá vonatkozó határozatait;
(3) a Hivatal által kiadott irányelveket;
(4) minden vonatkozó mőszaki és biztonsági elıírást;
(5) a villamos energia-ellátási szabályzatokat;
(6) az Üzletszabályzatot;
(7) a rendszerirányító jogszabályok, vagy ellátási szabályzatok
alapján kiadott utasításait.

I.15.2. Az Engedélyes különösen köteles betartani az I.15.1. pontban foglaltak
általános érvényének korlátozása nélkül a villamosenergia-rendszer
jelentıs zavara és a villamosenergia-ellátási válsághelyzet esetén
szükséges intézkedésekre vonatkozó jogszabály(ok) korlátozásra és
szünetelésre vonatkozó elıírásait, az illetékes miniszter, a Hivatal, vagy
más által ezen jogszabály(ok) alapján közzétett bármely rendelkezést,
továbbá valamennyi, a szükségállapotra vonatkozó jogszabályi elıírást.”
15. Az Engedély „I.19. Mellékletek” pontjában felsoroltak közül az 1. számú
(A Hivatalnak benyújtandó dokumentumok); a 2. számú (Az erımő
kapacitás adatai); és a 7. számú (Közvetlenül az erımőtıl villamos energiát
vételezı közüzemi szolgáltatók) mellékletek törlésre kerültek.

A HATÁROZAT 14 OLDALBÓL ÁLL.

11

2008. JANUÁR 1.

MAGYAR ENERGIA HIVATAL
HATÁROZAT SZÁMA: 4/2008.

TERMELİI MŐKÖDÉSI ENGEDÉLY
MÓDOSÍTÁSA

BAKONYI ERİMŐ ZRT.
AJKAI ERİMŐ

16. Az Engedély „II. Jogorvoslat” pontjában foglalt szövegezés helyébe e
határozat kiadásával egyidejőleg e határozat jogorvoslatra vonatkozó
szövegezése lép.
17. A 15/2003. számú határozat indoklásában foglalt szövegezés helyébe e
határozat kiadásával egyidejőleg e határozat indoklása lép.
18. A 15/2003. számú határozat 3. számú mellékletének 3. pontjából a
„Közüzemi és” szövegrész törlésre kerül.
19. Az Engedély e határozatban foglalt módosítással nem érintett részei
változatlan tartalommal érvényesek.
A határozat ellen bírósági felülvizsgálatnak van helye a közléstıl (kézbesítéstıl)
számított 30 (harminc) napon belül, a keresetet a Hivatalhoz kell benyújtani. A
keresetnek a végrehajtásra halasztó hatálya nincs.
Az Engedélyest igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettség nem terheli.
A Hivatalnak egyéb eljárási költség megtérítésérıl nem kellett döntenie, mert az
eljárás során ilyen költség nem merült fel.
A Hivatal intézkedik a határozatnak a Hivatal honlapján történı közzétételérıl.
INDOKOLÁS
A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVIII. törvény 178. § (2) bekezdésében
foglalt rendelkezés szerint a törvény hatálybalépése nem érinti az Engedély
érvényességét. A VET 91. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezés szerint a
Hivatal hivatalból módosíthatja az Engedélyt a jogszabályokkal való összhang
megteremtése érdekében.
A VET és a Vhr. rendelkezéseivel való összhang megteremtése céljából
szükségessé vált az Engedély módosítása.
A rendelkezı rész 1. pontjához: A jogszabályváltozás miatt a Hivatal a fogalmi
rendelkezéseket módosította, különös tekintettel a jogszabályok és a jogszabályi
elıírások számozásának módosulására.
A rendelkezı rész 2. pontjához: A jogszabályváltozás miatt a Hivatal a közüzemi
nagykereskedıvel
kapcsolatos
rendelkezéseket
megszüntette,
illetve
módosította.
A rendelkezı rész 3. pontjához: A jogszabályváltozás miatt a Hivatal a szakasz
címét módosította, a szöveget pedig az új jogszabályoknak megfelelıen
pontosította.
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A rendelkezı rész 4. pontjához: A jogszabályváltozás miatt - mivel az Alapvetı
Eszközökkel való rendelkezés az új jogszabályok szerint nem igényli a Hivatal
elızetes jóváhagyását - a Hivatal az elıírásokat módosította.
A rendelkezı rész 5. pontjához: A jogszabályváltozás miatt a hivatkozott
jogszabályi helyek számozása módosult, ezért a Hivatal a szöveget módosította.
A rendelkezı rész 6. pontjához: A jogszabályváltozás miatt a Hivatal az
elıírásokat módosította, mivel a kiszervezés az új jogszabályok szerint nem
igényli a Hivatal elızetes jóváhagyását.
A rendelkezı rész 7. pontjához: A jogszabályváltozás miatt – mivel az ide
vonatkozó fogalmak megváltoztak - a Hivatal a szakasz címét módosította, a
szöveget pedig az új jogszabályoknak megfelelıen pontosította.
A rendelkezı rész 8. pontjához: A jogszabályváltozás miatt a Hivatal a szöveget
az új jogszabályoknak megfelelıen pontosította és kiegészítette az
1228/2003/EK rendeletben elıírtak betartására vonatkozó rendelkezéssel.
A rendelkezı rész 9. pontjához: A jogszabályváltozás miatt a Hivatal a szöveget
az új jogszabályoknak megfelelıen módosította, a közüzem megszőnése miatti
rendelkezéseket megszüntette.
A rendelkezı rész 10. pontjához: A jogszabályváltozás miatt a Hivatal a szöveget
az új jogszabályoknak megfelelıen pontosította, mivel a hivatkozott jogszabályi
helyek számozása módosult.
A rendelkezı rész 11. pontjához: A jogszabályváltozás miatt a Hivatal a szöveget
az új jogszabályoknak megfelelıen – mivel a hivatkozott jogszabályi helyek
számozása módosult - pontosította, illetve a bekezdést átszámozta.
A rendelkezı rész 12. pontjához: A jogszabályváltozás miatt a Hivatal a szöveget
az új jogszabályoknak megfelelıen – mivel a hivatkozott jogszabályi helyek
számozása módosult - pontosította, illetve a bekezdést átszámozta.
A rendelkezı rész 13. pontjához: A jogszabályváltozás miatt a Hivatal a szöveget
az új jogszabályoknak megfelelıen egyszerősítette, illetve a bekezdést
átszámozta.
A rendelkezı rész 14. pontjához: A jogszabályváltozás miatt a Hivatal a szöveget
az új jogszabályoknak megfelelıen – mivel a hivatkozott jogszabályi helyek
számozása módosult - pontosította, illetve a bekezdést átszámozta.
A rendelkezı rész 15. pontjához: A jogszabályváltozás miatt a Hivatal az 1, 2, 7.
számú mellékleteket törölte.
A rendelkezı rész 16. pontjához: Az Engedély és e módosító határozat egységes
szerkezetben való alkalmazása érdekében az értelmezési zavarok elkerülése
céljából a Hivatal a jogorvoslatra vonatkozó szövegezést megfelelıen
módosította.
A rendelkezı rész 17. pontjához: Jogszabályváltozás miatt és az értelmezési
zavarok elkerülése céljából szükségessé vált az Engedély eredeti indoklásának a
módosítása, ezért a Hivatal az indoklásra vonatkozó szövegezést megfelelıen
módosította; e módosítással az Engedély eredeti indoklásának helyébe lépı új
indoklás megfelelıen követi a változásokat (pl. fogalmak, jogszabályi hivatkozási
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helyek, hatásköri, díjfizetési, közzétételi szabályok stb.). A módosítással az
Engedély megfelel a hatályos jogszabályokban foglalt követelményeknek.
A rendelkezı rész 18. pontjához: A jogszabályváltozás miatt a Hivatal a szöveget
módosította.
E határozatot a Hivatal a VET 91. § (2) bekezdésében foglalt hatáskörében
eljárva adta ki.
E határozat a VET 21. § (2), (4), (5). bekezdése, a VET 40-42. §-a, a VET 72. §a, a VET 83. §-a, a VET 94. §-a, a VET 96. §-a, a VET 138-139. §-a, a VET 150154. §-a, a Vhr. 20. §-a, valamint a Vhr. 86. §-aiban foglalt rendelkezéseken
alapul.
A Hivatal e határozatot 2007. december 19-én hivatalból indult és lefolytatott
közigazgatási hatósági eljárás keretében hozta meg, ezért az Engedélyest a
Magyar Energia Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékérıl, valamint az
igazgatási szolgáltatási és a felügyeleti díj fizetésének szabályairól szóló
91/2007. (XI. 20.) GKM rendelet alapján igazgatási és szolgáltatási díjfizetési
kötelezettség nem terheli.
Az eljárási költségrıl a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 72. § (1) dd)
pontja alapján kellett rendelkezni.
A VET 168. § (10) bekezdése szerint a Hivatal határozata ellen fellebbezésnek
nincs helye, a határozat felülvizsgálatát a bíróságtól lehet kérni a Ket. 109. § (1)
bekezdésében foglaltaknak megfelelıen.
A határozat közzétételére a VET 168. § (9) bekezdésében és a Vhr 118. §-ában
foglaltak alapján kerül sor.
Budapest, 2008. január 1.

Horváth J Ferenc
elnök
Kapják:
Bakonyi Erımő Zrt.
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