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HATÁROZAT SZÁMA: 95/2004.

Tárgy: A 17/2003. számú határozat (működési engedély) 1. számú módosítása

Az EMA-POWER Kft. (2400 Dunaújváros, Vasmű tér 1-3.; a továbbiakban:
„Engedélyes”) kérelme alapján – villamosenergia-termelői működési engedély
módosítása tárgyában – a fenti ügyszámon lefolytatott államigazgatási eljárás
keretében a Magyar Energia Hivatal (a továbbiakban: „Hivatal”) meghozta a
következő
HATÁROZATOT:

I.

A Hivatal a 17/2003. számú határozatát (a továbbiakban: „Engedély”) az
alábbiak szerint módosítja:
a) Az Engedély I.2.10. pontja e határozat kiadásával egyidejűleg törlésre kerül.
b) Az Engedély I.9. pontja e határozat kiadásával egyidejűleg törlésre kerül.
c) Az Engedély 3., 4. számú Mellékleteiben szereplő adatok e határozat
kiadásával egyidejűleg törlésre kerülnek és helyükbe a jelen határozat
elválaszthatatlan részét képező módosított mellékletek lépnek.

II.

Az Engedély e határozatban foglalt módosítással nem érintett részei változatlan
tartalommal érvényesek.

A Határozat 8 oldalból áll.
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A Hivatal jelen határozat kiadásával egyidejűleg gondoskodik annak a Gazdasági és
Közlekedési Minisztérium hivatalos lapjában történő közzétételéről.
A határozat felülvizsgálata iránt a közléstől (kézbesítéstől) számított 30 (harminc)
napon belül kereset nyújtható be a Fővárosi Bírósághoz mint közigazgatási
bírósághoz. A keresetnek a határozat végrehajtására halasztó hatálya van.
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INDOKOLÁS:

Az Engedélyes részére a Hivatal a 17/2003. sz. határozatával villamosenergiatermelői működési engedélyt adott.
E határozat rendelkező részében foglalt módosítások, illetve kiegészítések előírására
a VET, a Vhr., valamint a villamosenergia-ellátási szabályzatokban foglalt
rendelkezésekkel való összhang megteremtése érdekében van szükség.
1)

Az üzemviteli megállapodással kapcsolatban a Hivatal a MAVIR Rt.-vel
történt konzultációt követően a következőket állapította meg:
a)

A MAVIR Rt.-nek nincs üzemirányítási kapcsolata az Engedélyessel.

b)

Az Engedélyes nem szolgáltat a MAVIR Rt. részére elszámolási mérési
adatokat.

c)

Az Engedélyes nem rendelkezik csatlakozási és/vagy elszámolási
ponttal a közcélú hálózathoz.

d)

Az Engedélyes a közcélú hálózat vonatkozásában szerződéses
jogviszonyban nem áll.

A fentiek figyelembe vételével a MAVIR Rt. az Engedélyessel nem tud
üzemviteli megállapodást kötni.
2)

A mérlegköri tagsággal kapcsolatban a Hivatal a MAVIR Rt.-vel történt
konzultációt követően — a fenti tényeken kívül — a következőket állapította
meg:
a)

A Kereskedelmi Szabályzat (KSZ) IV./1.4.1. (e) pontja kimondja, hogy
„Minden elszámolási pontnak tartoznia kell egy mérlegkörhöz és egy
adott elszámolási pont csak egy mérlegkörhöz tartozhat.”

b)

Elosztó hálózati, illetve átviteli hálózati csatlakozási és/vagy
elszámolási pont hiányában egy esetleges menetrend adás esetén az
attól való eltérés nem mérhető, és a kiegyenlítő energia felhasználása
sem számolható el.

A fentiekből következik, hogy az Engedélyes fizikai lehetőségei miatt nem
kötelezhető mérlegkör tagságra. Ugyanakkor megállapítható, hogy mivel az
Engedélyes teljes termelését a DUNAFERR Energiaszolgáltató Kft. számára
értékesíti — aki rendelkezik csatlakozási és/vagy elszámolási ponttal a
közcélú hálózathoz — ezért a DUNAFERR Energiaszolgáltató Kft. csak úgy
tud megbízható adatokat szolgáltatni a mérlegkör felelőse részére, ha ismeri
az Engedélyes termelési programját.
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Továbbá, a 2003. november 3-án érkezett beadványában az Engedélyes kérte a III.
helyszámú kazán törlését az Engedélyből, mivel 2003. november 1-től véglegesen
leállítja azt. Egyben bejelentette, hogy környezetvédelmi okok miatt 2003. november
1-jétől megszünteti a kátrányolaj tüzelés lehetőségét.
Fentiek alapján a Hivatal – a VET 10. § a) pontjában foglalt hatáskörében eljárva – a
rendelkező részben foglaltak szerint módosította az Engedélyt.
E határozat jogerős.
A VET 9. § (3) bekezdése szerint a Hivatal határozata ellen kizárólag bírói úton van
helye jogorvoslatnak az Áe. 72. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.
Az Engedély közzétételére a VET 9. § (4) bekezdése, valamint a Magyar Energia
Hivatal közérdekű határozatainak közzétételére vonatkozó szabályokról szóló
34/2002. (XII.17.) GKM rendelet 1. § 14. pontja alapján kerül sor.

Budapest, 2004. január 9.

Horváth J. Ferenc
elnök

Kapják:
EMA-POWER Kft.
MEH Villamosenergia Engedélyezési és Felügyeleti Osztály
MEH Távhő Engedélyezési és Felügyeleti Osztály
MEH irattár
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