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Elsődleges energiaforrás megváltoztatására vonatkozó engedély

A Vértesi Erőmű Rt. (2841 Oroszlány Pf. 23) mint villamos energia termelői
engedélyes
(továbbiakban:
Engedélyes)
elsődleges
energiaforrás
megváltoztatására vonatkozó engedély iránti kérelme alapján a Magyar Energia
Hivatal (1081 Budapest, Köztársaság tér 7., továbbiakban: Hivatal) a fenti
ügyszámon lefolytatott államigazgatási eljárás keretében meghozta az alábbi
HATÁROZATOT
A Hivatal a kérelemben foglaltaknak helyt ad, és
a Vértesi Erőmű Rt.
részére, az alábbi feltételekkel,
AZ ELSŐDLEGES ENERGIAFORRÁS MEGVÁLTOZTATÁSÁT
ENGEDÉLYEZI
(továbbiakban: Engedély).
I.

Az elsődleges energiaforrás megváltoztatásának feltételei

I.1.

Az Engedély tárgya
A 24/2003. sz. Hivatali határozatban (villamos energia termelői működési
engedélyben) meghatározott erőműben:
a.) tüzelőanyagként biomassza és szén, valamint
b.) begyújtásra, illetve támasztó tüzelésre olaj
felhasználásának engedélyezése.
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Fogalom meghatározások
A jelen Engedélyben használt fogalmakon a villamos energiáról szóló 2001.
évi CX. törvényben (VET), a villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény
egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 180/2002. (VIII.23.)
Kormányrendeletben (Vhr.), és a VET felhatalmazása alapján kiadott
további jogszabályokban meghatározottakat, továbbá a nagybetűvel
használt fogalmakon az Engedélyben meghatározott alábbi fogalmakat kell
érteni:
a)

Engedélyköteles Tevékenység: a VET 51.§ (1) bekezdésében
ilyenként meghatározott tevékenység;

b)

Érvényességi Idő: a jelen Engedély III.1. pontjában meghatározott
időtartam, ameddig az Engedély érvényben van;

c)

Projekt: az Engedélyes által megvalósítani tervezett, a jelen
Engedély I. számú mellékletében meghatározottakat, valamint az
engedélykérelemmel benyújtott dokumentumban szereplő műszaki
leírást jelenti;

d)

Elsődleges Energiaforrás Választás: a VET 54. § (1)
bekezdésében meghatározott, az Engedélyes kérelmére a Hivatal
által határozatban jóváhagyott, adott erőműre vonatkozó tüzelőanyag
kijelölést jelenti;

e)

Elsődleges Energiaforrás Megváltoztatás jelenti az Elsődleges
Energiaforrás Választástól a Vhr 46. § (2) bekezdésében
meghatározottak szerinti eltérést;

A jelen Engedélyben használt fogalmak tartalma és jelentése – függetlenül
attól, hogy az Engedély szövege milyen számban, esetben, időben vagy
szóösszetételben használja – változatlan.
I.3.

Jogok és kötelezettségek
Az Engedélyes a VET-ben és annak felhatalmazása alapján kiadott
jogszabályokban, valamint az Engedélyben foglaltak szerint jogokat
gyakorolhat és kötelezettségek terhelik. Az Engedélyben meghatározott
kötelezettségek nem érintik az Engedélyes más, jogszabályokban
meghatározott kötelezettségeit.
a)

Az Engedélyes az Engedély Érvényességi Ideje alatt jogosult, a jelen
Engedély I. számú mellékletében, valamint az engedélykérelmi
dokumentációban meghatározottak szerint a jelenlegi olajról és
szénről olaj, szén és biomasszára történő tüzelőanyag változtatást
végrehajtani az erőműben. A Projekt megvalósítása után a
próbaüzem záró jegyzőkönyvének keltét követő 30 napon belül az
Engedélyes köteles kérelmezni a működési engedélye módosítását.

b)

Az Engedélyes a jelen Engedély alapján biztosított jogait és
kötelezettségeit mindenkor a jogszabályokban és a villamosenergiaellátási szabályzatokban meghatározott követelményeknek, továbbá
a Hivatal által közzétett közérdekű határozatokban elrendelteknek
megfelelően köteles gyakorolni.
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c)

A tüzelőanyag beszerzése során az Engedélyes köteles megfelelni a
VET 3. § 28. pontjában meghatározott legkisebb költség elvének.

d)

Az Engedélyes a Hivatal előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem
térhet el az erőmű tüzelőanyagának megváltoztatása során a
mellékletben meghatározottaktól és azon tervektől és más
dokumentumoktól, amelyeket a jelen Engedély iránti kérelmének
részeként a Hivatalnak benyújtott.

e)

A Hivatal felhívja az Engedélyes figyelmét arra, hogy a teljes piaci
liberalizáció következtében egyes engedélyköteles energetikai
tevékenységek – fogalmilag – megszűnnek, illetve átalakulnak, ami
kihatással lehet az engedélyesek közötti szerződéses kapcsolatokra
(beleértve a közüzemi nagykereskedővel kötött, illetve kötendő
megállapodásokat is).

Adatszolgáltatási és információadási kötelezettségek
a)

A jelen Engedély, a VET és a vonatkozó jogszabályokban foglaltak
betartásának ellenőrzése érdekében a Hivatal jogosult az
Engedélyestől információt, adatot kérni.

b)

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

Az Engedély módosítása
A Hivatal az Engedélyt a VET 66. §, a Vhr. 76. § alapján és egyéb,
jogszabályokban meghatározott esetekben és feltételekkel, az Engedélyes
írásbeli kérelmére vagy hivatalból módosíthatja. Az Engedély
mellékleteiben nyilvántartott adatok tartalmában bekövetkezett változások
esetén, a változás bekövetkezésétől számított 30 napon belül az
Engedélyes köteles kérelmezni az Engedély módosítását.

I.6.

I.7.

Jogkövetkezmények az Engedély feltételeinek be nem tartása esetén
a)

A Hivatal az Engedélyes Engedélyében, jogszabályokban, a
villamosenergia-ellátási szabályzatokban, az Üzletszabályzatában
illetőleg a Hivatal által kiadott határozatokban meghatározott
kötelezettségeinek megszegése esetén a VET 10/A. és 68. §-ban a
Vhr. 1/C §-ában, valamint egyéb, jogszabályokban előírt
jogkövetkezményeket alkalmazhat.

b)

A Hivatal az Engedélyt a VET 10/A. § (1) c) és d) pontjaiban,
valamint a Vhr. 39. § (3) bekezdésében meghatározott esetekben
vonhatja vissza.

Jogok és kötelezettségek, jogszabályok és egyéb előírások betartása
Az Engedélyes mindenkor köteles betartani a hatályos jogszabályi
rendelkezéseken kívül:
a)

a jelen Engedélyt;
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b)

a Hivatal rá vonatkozó határozatait;

c)

a Hivatal által kiadott irányelveket;

d)

minden rá vonatkozó műszaki és biztonsági előírást;

e)

a villamosenergia-ellátási szabályzatokat.

Értesítési rendelkezések
a)

Az Engedélyes értesítési címe:
Név:
Cím:
Telefon:
Telefax:
E-mail:

b)

I.9.

TÜZELŐANYAG MEGVÁLTOZTATÁSÁRA

Vértesi Erőmű Rt.
2841 Oroszlány, Pf. 23
+36-34-366 806
+36-34-361 191
vaslas@vert.hu

Az Engedélyes megváltoztathatja az értesítési címét, azonban erről a
Hivatalt haladéktalanul értesíteni köteles. Az értesítési cím
megváltozása nem igényli az Engedély módosítását.

Díjak
Az Engedélyes köteles a Hivatal részére megfizetni a jogszabályokban
meghatározott díjakat.

II.

Jogorvoslat
A határozat felülvizsgálata iránt a közléstől (kézbesítéstől) számított 30
(harminc) napon belül kereset nyújtható be a Fővárosi Bírósághoz mint
közigazgatási bírósághoz. A kereset a Hivatalnál is benyújtható. A
keresetnek a határozat végrehajtására halasztó hatálya van.

III.

Vegyes rendelkezések
a)

Jelen Engedély 2006. február 15. napjától számított 3 évig érvényes.
Az Engedély Érvényességi Ideje az Engedélyes kérelmére egy
alkalommal legfeljebb két évvel hosszabbítható meg.

b)

A Hivatal intézkedik a határozatnak a Gazdasági és Közlekedési
Minisztérium hivatalos lapjában történő közzétételéről.
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INDOKOLÁS
Az Engedélyes 2003. január 1-jén 24/2003. számú határozattal működési
engedélyt kapott villamos energia termelésére.
A 2005. október 19-én érkezett beadványában az Engedélyes kérte a tüzelőanyag
megváltoztatásának engedélyezését.
Kérelmében előadta, hogy biomasszának minősülő anyagféleségek hazai
barnaszénnel történő együttégetését tervezi 2006-tól kezdődően az Oroszlányi
Erőmű 1-es, 2007-től pedig a 2-es kazánjaiban is. Az eltüzelendő biomassza
részaránya a terveik szerint eléri majd a kazánba bevitt hőmennyiség 30 %-át
kazánonként. A szükséges biomassza jelentős részének beszállítására hosszú
távú tüzelőanyag szállítási szerződést kötöttek a Vértesi Erdészeti és Faipari Rtvel. A biomassza további részének beszállítására mezőgazdasági művelésből
származó tüzelőanyagból, nyilvános pályázatot követően hosszú távú szerződés
megkötését tervezik. A biomassza felhasználásával termelt villamos energia
átvételére a Magyar villamos Művek ZRt-vel, mint közüzemi nagykereskedővel
szándékoznak megállapodást kötni.
A Hivatal 2005. október 28-án kelt levelében hiánypótlást írt elő, 2005. november
30-i határidővel, amit az Engedélyesnek az időközben bekövetkezett jogszabály
módosulás miatt nem kellett teljesítenie.
A Hivatal felhívja az Engedélyes figyelmét, hogy a VET 125.§ (6) bekezdése
szerint az 50 MW-ot meghaladó megújuló energiaforrásokat hasznosító erőművek
támogatási rendszerét a kisebb erőművektől elkülönítetten kell meghatározni.
Az Engedélyes kérelméhez mellékelte a 180/2002. (VIII. 23) Kormányrendeletben
előírtakat.
A kérelmező a Magyar Energia Hivatal igazgatási szolgáltatási díjairól és a
felügyeleti díj fizetésének szabályairól szóló 19/2002 (XI. 5.) számú GKM-PM
együttes rendelet 1. § és II. melléklet 12. pontja szerinti eljárási díjat befizette.
E határozatot a Hivatal a VET 10. § a) pontjában foglalt hatáskörében eljárva a
VET 50. § (1) bekezdésében, 51. § (1) b) pontjában, valamint a Vhr. 46. §-ában
foglalt rendelkezések alapján a Vhr. 33. § (2) bekezdésének figyelembevételével
adta ki.
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 megfelelően.
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E határozat közzétételére a VET 9. § (6) bekezdése, valamint a Magyar Energia
Hivatal közérdekű határozatainak közzétételére vonatkozó szabályokról szóló
34/2002. (XII. 17.) GKM rendelet 1. § (1) bekezdésében foglaltak alapján kerül sor.

Budapest, 2006. március 8.

Horváth J. Ferenc
elnök
Kapják:
Vértesi Erőmű Rt.
MEH Villamosenergia Engedélyezési és Felügyeleti Osztály
MEH Irattár
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