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HATÁROZAT SZÁMA: 364/2007

TÁRGY:

Villamos energia termelıi mőködési engedély 4. számú módosítása

A Bakonyi Erımő Zrt. (8401 Ajka Pf. 134.) mint villamos energia termelıi
engedélyesnek (a továbbiakban: Engedélyes) a 9/2003. számú határozattal
kiadott és a 395/2004, 94/2005, 511/2006. számú határozatokkal módosított
villamos energia termelıi mőködési engedély (a továbbiakban: Engedély)
módosítása iránti kérelme alapján, a Magyar Energia Hivatal (1081 Budapest,
Köztársaság tér 7. a továbbiakban: Hivatal) a fenti ügyszámon lefolytatott
közigazgatási hatósági eljárás keretében meghozta az alábbi

HATÁROZATOT

I.

A Hivatal a kérelemnek helyt ad és az Engedélyt az alábbiak szerint
módosítja:

I.1.

Az Engedély „9.” számú mellékletében lévı adatok e határozat kiadásával
egyidejőleg törlésre kerülnek és helyükbe e határozat kiadásával a jelen
határozat elválaszthatatlan részét képezı módosított melléklet lép.

I.2.

Az egyes telephelyeken a módosított 9. számú mellékletben szereplı
mennyiségektıl eltérhetnek, avval, hogy a két telephelyen a kötelezıen
átveendı villamos energia mennyiség együttesen a 95 GWh-t nem
haladhatja meg.
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II.

MŐKÖDÉSI ENGEDÉLY
4. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

BAKONYI ERİMŐ ZRT.
AJKAI ERİMŐ

Az Engedély e határozattal nem érintett részei változatlan tartalommal
érvényesek.

Az Engedélyes a módosított 19/2002. (XI.5.) számú GKM-PM együttes rendelet
szerinti igazgatási szolgáltatási díjat befizette.
A Hivatalnak egyéb eljárási költség megtérítésérıl nem kellett döntenie, mert az
eljárás során ilyen költség nem merült fel.
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.
A Hivatal intézkedik a határozatnak a Hivatal honlapján történı közzétételérıl.

INDOKOLÁS

Az Engedélyes 2003. január 1. napján 9/2003 számú határozattal (melyet a
Hivatal 395/2004, 94/2005, 511/2006.. számú határozatokkal módosított) termelıi
mőködési engedélyt kapott a Hivataltól.
Az Engedélyes 2006. december 19-én érkezett, majd 2007. január 31-én
módosított levelében kérte az 511/2006. számú határozat módosítását.
Kérelmében elıadta, hogy a Bakonyi Erımő Zrt. két telephellyel rendelkezik, Ajkai
Erımő és Inotai Erımő. Ezen két erımő külön-külön kapott határozatot a 2010-ig
megújuló energiaforrásból elıállított villamos energia kötelezıen átveendı
mennyiségérıl. Az Engedélyes mőködése alapvetıen a két telephelyen folytatott
tevékenységek összehangolásán alapul. Ennek érdekében kéri a megújuló
energiaforrásból elıállított villamos energia kötelezıen átveendı mennyiségének
módosítását oly módon, hogy az Engedélyes Bakonyi Erımő Zrt. számára
jóváhagyott együttes mennyiséget a két telephelyen lévı erımőve együttesen
teljesíthesse.
A kötelezıen átveendı villamos energia mennyiségére az Engedélyes a két
telephelyére összesen 95 GWh-t kapott. Ezen mennyiséget a két telephelyén
termelt kötelezıen átveendı villamos energia mennyiség nem haladhatja meg. A
jelen határozat elválaszthatatlan részét képezı módosított 9. számú melléklet
tartalmazza az egyes telephelyeken kötelezıen átveendı villamos energia
mennyiséget.
A Hivatal 2007. április 5-én kelt levelében kérte az Engedélyestıl annak
bemutatását, hogy hogyan változik az Ajkai erımő üzleti tervében a biomassza
tüzelés érdekében történt beruházás megtérülése annak függvényében, hogy az
Inotai erımő részére megállapított villamos energia mennyiséget az Ajkai
erımőben állítják elı.
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MŐKÖDÉSI ENGEDÉLY
4. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

BAKONYI ERİMŐ ZRT.
AJKAI ERİMŐ

A kért dokumentumot Engedélyes 2007. május 23-án benyújtotta a Hivatalhoz,
mely igazolta a kérelem indokoltságát.
A Hivatal az Engedélyes kérelmét és a tanulmány eredményét elfogadta, mivel a
kérelem a korábban számára a 511/2206. és 567/2006. számú határozatokban
megállapított összes mennyiséget nem változtatja meg.
A Hivatal az Engedélyes kérelmét elfogadta, mivel a kérelem a korábban számára
a 511/2206. és 567/2006. számú határozatokban megállapított összes
mennyiséget nem változtatja meg.
A Hivatal felhívja az Engedélyes figyelmét az 56/2002. GKM rendelet 4/A. § (7)
bekezdésének betartására.
A Hivatal - tekintettel a villamos energia termelés folyamatosságára - a villamos
energiáról szóló 2001. évi CX. törvény (továbbiakban VET 10. § (k) bekezdése és
a 66. § alapján a rendelkezı részben foglaltak szerint hozta meg határozatát.
Az eljárási költségrıl a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket) 72.§ (1) dd) pontja
alapján kellett rendelkezni.
A VET 9. § (11) bekezdése szerint a Hivatal határozata ellen fellebbezésnek nincs
helye, a határozat felülvizsgálatát a bíróságtól lehet kérni a Ket 109.§ (1)
bekezdésében foglaltaknak megfelelıen.
E határozat közzétételére a VET 9/A.§ (1) bekezdése, és a Vhr. 1/F. §-a alapján
kerül sor.
Budapest 2007. június 29.

Horváth J. Ferenc
elnök
Kapják:
Bakonyi Erımő Zrt.
E.ON Észak-dunántúli Áramszolgáltató Zrt.
MAVIR Zrt.(tájékoztatásul)
MEH Villamos Energia Engedélyezési és Felügyeleti Osztály
MEH Irattár
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TERMELİI MŐKÖDÉSI ENGEDÉLY
4. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA
MÓDOSÍTOTT 9. SZ. MELLÉKLETE

BAKONYI ERİMŐ ZRT.
AJKAI ERİMŐ

Módosított
9. számú melléklet
a Bakonyi Erımő Zrt. Ajkai Erımő Engedélyéhez

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

Átveendı mennyiség [GWh]
55
55
55
55
55

Az Inotai Erımőben megújuló energiaforrásból termelt villamos energia
kötelezıen átveendı mennyisége
Év
2007.
2008.
2009.
2010.

Átveendı mennyiség [GWh]
40
40
40
40

Az egyes telephelyeken a jelen mellékletben szereplı mennyiségektıl
eltérhetnek, avval, hogy a két telephelyen a kötelezıen átveendı villamos
energia mennyiség együttesen a 95 GWh-t nem haladhatja meg.
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