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Villamos energia termelés szüneteltetésére vonatkozó engedély

A Bánhida Erőmű Kft. (2800 Tatabánya Környei u. 38.) 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 BÁNHIDA ERŐMŰ KFT.
(továbbiakban: Engedélyes) részére az alábbi feltételekkel engedélyezi a
VILLAMOS ENERGIA TERMELÉSI TEVÉKENYSÉG SZÜNETELTETÉSÉT
(továbbiakban: Engedély).
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I.

ENGEDÉLY TERMELŐI TEVÉKENYSÉG

BÁNHIDA ERŐMŰ KFT.

SZÜNETELTETÉSÉRE

A villamosenergia-termelés szüneteltetésének feltételei

Jelen engedély nem helyettesíti az Engedélyes részére 183/2006. számon 2006.
március 27-én kiadott villamosenergia termelői működési engedélyt, hanem az
abban foglaltakat a szüneteltetés idejére kiegészíti.
A működési engedély e határozattal nem érintett része változatlanul érvényes.

I.1.

Fogalom meghatározások

A jelen Engedélyben használt fogalmakon a villamos energiáról szóló 2001. évi CX.
törvényben (továbbiakban: VET), a VET törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 180/2002 (VIII.23.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Vhr.), és
a VET felhatalmazása alapján kiadott egyéb jogszabályokban meghatározottakat,
továbbá a működési engedélyben használt fogalmakat kell érteni.

I.2.

Jogok és kötelezettségek

Az Engedélyes a VET-ben és annak felhatalmazása alapján kiadott
jogszabályokban, valamint az Engedélyben foglaltak szerint szüneteltetheti
tevékenységét; jogokat gyakorolhat, és kötelezettségek terhelik. Az Engedélyben
meghatározott kötelezettségek nem érintik az Engedélyes más jogszabályokban
meghatározott egyéb kötelezettségeit.
I.2.1.

A villamosenergia-termelés szüneteltetéséhez kapcsolódó jogok és
kötelezettségek

I.2.1.1.

Ha az Engedélyes a szüneteltetést követően az eredetileg engedélyezettnél
kisebb kapacitással kíván tovább működni, akkor működési engedélyének
módosítását kell kérnie.

I.2.1.2.

Amennyiben a termelői tevékenység végzéséhez más személy eszközeinek
használata szükséges és a felek erre vonatkozóan szerződést kötnek
egymással, úgy a szerződési feltételeknek meg kell felelniük a
jogszabályokban
és
a
villamosenergia-ellátási
szabályzatokban
foglaltaknak. Szerződéskötés esetén a feleknek lehetőség szerint
rendelkezniük kell a használattal kapcsolatban felmerülő költségek
viseléséről.

A HATÁROZAT 8 OLDALBÓL ÁLL

2

2006. március 31.

MAGYAR ENERGIA HIVATAL
HATÁROZAT SZÁMA: 185/2006

I.2.1.3.

ENGEDÉLY TERMELŐI TEVÉKENYSÉG

BÁNHIDA ERŐMŰ KFT.

SZÜNETELTETÉSÉRE

Az I.2.1.2 pontban foglaltak nem mentesítik az Engedélyest a VET 54.§ (1)
bekezdésében és a Vhr 47-48.§-aiban meghatározott Engedély beszerzése
alól a villamosenergia-termelés és/vagy erőmű megszüntetése esetén.

I.2.2. A villamos energia termelői tevékenység folytatásához szükséges
eszközök, azok fenntartása és az azokkal való rendelkezés
I.2.2.1.

Az Engedélyes a villamosenergia-rendszer együttműködése érdekében a
szüneteltetés időtartama alatt köteles a szüneteltetésben érintett
valamennyi termelőeszköz karbantartási, javítási, fenntartási, felújítási
munkáit úgy elvégezni, és gondoskodni a szükséges készletekről,
tartozékokról, hogy az erőmű terv szerinti újraindításához, valamint az
Engedélyes hálózati eszközeinek a közcélú hálózatokhoz való hozzáférés
biztosítása érdekében szükséges összes műszaki feltételek rendelkezésre
álljanak.

I.2.2.2.

Az Engedélyesnek a rendszerirányítóval egyeztetve, a szüneteltetés ideje
alatt is biztosítania kell a tulajdonában lévő átviteli- és/vagy elosztó hálózati
elemekhez való diszkriminációmentes hozzáférést a rendszerhasználók
részére.

I.2.2.3.

A szüneteltetett tevékenység tervezett folytatásához a Hivatal – a Vhr. 54.
§ szerinti – jóváhagyását megfelelő időben kell kérni, az előírt
dokumentumok egyidejű benyújtásával.

I.3.

Adatszolgáltatási és információadási kötelezettség

I.3.1.

A villamosenergia-termelés folyamatosságának, biztonságának és előírt
színvonalának fenntartása, a jelen Engedély, a VET és a vonatkozó
jogszabályokban foglaltak betartásának ellenőrzése, érdekében a Hivatal
jogosult ellenőrizni az Engedélyes tevékenységével és üzletmenetével, a
szüneteltetéssel összefüggő valamennyi adatot, nyilvántartást és
dokumentumot - beleértve az üzleti titkot tartalmazó információt is -,
jogosult ezekről másolatot, és kivonatot készíteni, az Engedélyestől
esetenként, illetve rendszeresen – írásban, elektronikus formában,
adathordozón vagy egyéb formában, csoportosításban és módon
szolgáltatandó – információt, adatot kérni.

I.3.2.

Az Engedélyes évente egy alkalommal köteles a Hivatal számára
Engedélyköteles Tevékenységéről, valamint a szüneteltetéssel kapcsolatos
tevékenységéről beszámolót készíteni és azt a Hivatalnak minden év
március 31-ig írásban, valamint elektronikus formában, és/vagy
adathordozón benyújtani. A beszámoló tartalmazza a szüneteltetés eltelt
idejére és a még hátralevő idejére vonatkozó műszaki, gazdasági
információkat.
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I.4.

ENGEDÉLY TERMELŐI TEVÉKENYSÉG

BÁNHIDA ERŐMŰ KFT.

SZÜNETELTETÉSÉRE

Környezetvédelmi kötelezettségek betartása

Az Engedélyes a szüneteltetés ideje alatt is köteles folyamatosan betartani a
környezetvédelmi előírásokat, különös tekintettel a rekultivációs (helyreállítási)
kötelezettségekre.

I.5.

Díjak
Az 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.

I.6.

Mellékletek

A jelen Engedély melléklete az Engedély elválaszthatatlan részét képezik:
1. számú melléklet

II.

Az engedélyes azon erőművének adatai, amelynél a
villamos energia termelést szünetelteti

Jogorvoslat

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.

III.
III.1.

Érvényességi Idő és vegyes rendelkezések
Jelen Engedély 2006. március 31. napjától 2009. március 31. napjáig
érvényes.
III.2. A Hivatal intézkedik a határozatnak a Hivatal honlapján történő
közzétételéről.
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ENGEDÉLY TERMELŐI TEVÉKENYSÉG

BÁNHIDA ERŐMŰ KFT.

SZÜNETELTETÉSÉRE

INDOKOLÁS

Az Engedélyes 2005. december 21. napján kelt és a Hivatalhoz 2005. december 23.
napján beérkezett beadványában villamos energia termelői működési tevékenység
szüneteltetése iránti kérelmet nyújtott be a Hivatalnak.
Az Engedélyes részére a Hivatal 183/2006. sz. határozattal villamosenergia termelői
működési engedélyt adott.
A Hivatal az Engedélyes kérelmét és a kérelem alátámasztásául szolgáló okiratokat
megvizsgálta, s a lefolytatott Engedélyezési eljárás során megállapította, hogy a
kérelem megfelel a jogszabályokban foglalt követelményeknek, ezért az Engedélyt
kiadta.
Az Engedélyezési eljárás során a Hivatal megállapította, hogy az Engedélyes
villamosenergia termelési tevékenységének 3 év időtartamra való szüneteltetése a
villamosenergia rendszer működését és az ellátás biztonságát nem veszélyezteti.
E határozatot a Hivatal a VET 10.§ a) pontjában foglalt hatáskörében eljárva a VET
54.§ (1) bekezdésében és a Vhr. 51-52-53. §-aiban foglalt rendelkezések alapján
hozta.
E határozat közzétételére a VET 9/A. § (10) bekezdése és a Vhr 1/F. §-a alapján
kerül sor.
Az eljárási költségről a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: KET) 72. § (1) dd) pontja
alapján kellett rendelkezni.
A VET 9/A. § (11) bekezdése szerint a Hivatal határozata ellen fellebbezésnek nincs
helye, a határozat felülvizsgálatát a bíróságtól lehet kérni a KET 109. § (1)
bekezdésében foglaltaknak megfelelően.

Budapest, 2006. március 31.

Horváth J. Ferenc
elnök
Kapják:
Bánhida Erőmű Kft.
MAVIR (rendszerirányító) tájékoztatásul
MEH Villamosenergia Engedélyezési és Felügyeleti Osztály
MEH irattár
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