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Villamos energia termel i m ködési engedély

A Dunamenti Er m Rt. (2440 Százhalombatta, Er m u. 2.) 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 DUNAMENTI ER M

RT.

(továbbiakban: Engedélyes) részére az alábbi feltételekkel
VILLAMOS ENERGIA TERMEL I M KÖDÉSI ENGEDÉLYT
(továbbiakban:
végrehajtását.

Engedély)
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A villamosenergia-termelés m ködési feltételei

Fogalom meghatározások
A jelen Engedélyben használt fogalmakon a villamos energiáról szóló
2001. évi CX. törvényben (továbbiakban: VET), a villamos energiáról
szóló 2001. évi CX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
szóló 180/2002. (VIII.23.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Vhr.), és
a VET felhatalmazása alapján kiadott további jogszabályokban
meghatározottakat, továbbá a nagybet vel használt fogalmakon az
Engedélyben meghatározott alábbi fogalmakat kell érteni:
a) Engedélyköteles Tevékenység a VET 51. § (1) pontjában
ilyenként meghatározott tevékenység;
b) Érvényességi Id a jelen Engedély III.1. pontjában meghatározott
id tartam, ameddig az Engedély érvényben van;
c) Termel i Eszköz az összes olyan rendszer és berendezés,
ideértve többek között a 3. számú mellékletben megnevezett
er m vet, a 4. számú mellékletben felsorolt termel egységeket és
ezek segédberendezéseit, az integrált bányát, a villamos átalakító
-, kapcsoló berendezéseket, a telephelyen kívüli létesítményeket
(pl. vízm , zagytér, stb), illetve az összes egyéb olyan
jogosultságot és eszközt, fizikai vagy szellemi javakat (pl. szellemi
tulajdonjog), amelyek
1) az Engedély kiadásakor, illetve azt követ en részben, vagy
egészben az Engedélyes tulajdonában vannak, vagy az
Engedély Érvényességi Ideje alatt ilyen céllal részben, vagy
egészben megszerez, és amelyeket az Engedélyes villamos
energia termelésére telephelyén használ (beleértve a
h szolgáltatással 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 villamosenergiarendszerben más személyek használatában állnak;
d) Üzletszabályzat az Engedélyes jelen Engedély tárgyát képez
tevékenységére vonatkozó üzletszabályzata.
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e) Távközlési Rendszer a VET 13. § (2) bekezdése, valamint a Vhr.
25. § (1) bekezdése szerinti rendszer(ek), illetve annak egyes
elemei ideértve különösen azon átviteltechnikai rendszereket,
kapcsoló berendezéseket, távközl végberendezéseket továbbá
más er forrásokat, amelyek jelek továbbítását teszik lehet vé
meghatározott végpontok között vezetéken, rádión, optikai vagy
elektromágneses közeg felhasználásával;
A jelen Engedélyben használt fogalmak I.1. pont szerinti tartalma és
jelentése – függetlenül attól, hogy az Engedély szövege milyen
számban, esetben, id ben vagy szóösszetételben használja –
változatlan.

I.2.

Villamos energia termel i 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 termel egységekre
vonatkozó érvényességi id tartama alatt, azok felhasználásával a 4.
számú mellékletben az adott termel egységre meghatározott
teljesítményen villamos energiát termelni, felhasználni és értékesíteni.

I.2.2.

Az Engedélyes mindenkor olyan min ség villamos energiát köteles
termelni, amely megfelel a villamosenergia-ellátási szabályzatokban,
az Üzletszabályzatban meghatározott követelményeknek, továbbá a
Hivatal által közzétett közérdek határozatokban meghatározottaknak.

I.2.3.

Amennyiben a termel i tevékenység végzéséhez más személy
eszközeinek használata szükséges és a felek erre vonatkozóan
szerz dést kötnek egymással, úgy a szerz dési feltételeknek meg kell
felelniük
a
jogszabályokban
és
a
villamosenergia-ellátási
szabályzatokban foglaltaknak. Szerz déskötés esetén a feleknek
lehet ség szerint rendelkezniük kell a használattal kapcsolatban
felmerül költségek viselésér l.

I.2.4.

Amennyiben az Engedélyes a villamos energia termelését
indokolatlanul visszatartja, úgy a Hivatal az Engedély I.14. pontjában
foglalt jogkövetkezményeket alkalmazza.
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I.2.5.

Az Engedélyes a VET 17. § (1) bekezdés szerinti kötelezettségének a
2. számú mellékletben meghatározott mértékig köteles eleget tenni. A
villamos energia értékesítés feltételeit villamos energia adásvételi
szerz désben kell rögzíteni.

I.2.6.

Az Engedélyes csak a Hivatal el zetes hozzájárulásával jogosult:
a) rendelkezésre álló nettó teljesítményének 1 (egy) évnél hosszabb
id tartamú, több mint 10%-kal vagy 10 MW-tal, (mindig amelyik
több),
történ
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
el z 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 5455. §-ban meghatározott Engedély beszerzése alól az er m villamos
energia termelésének megszüntetése (villamos energia termelésének
felhagyása) esetén.

I.2.7.

Amennyiben
az
Engedélyes
villamosenergia-kereskedelmi
tevékenységet kíván folytatni, úgy – a Vhr. 10. § (4) bekezdésében
foglaltak figyelembe vételével – köteles a Hivataltól erre vonatkozó
külön engedélyt kérni.
Amennyiben
a
villamosenergia-rendszerben
együttm köd ,
egymással szerz dést köt Engedélyesek szerz désének tárgyára
hatósági ármegállapítás vonatkozik, a felek kötelesek a villamos
energia kereskedelemmel és a rendszerhasználattal kapcsolatos
szerz déseiket a szerz déskötés napjától számított 15 napon belül a
Hivatalnak megküldeni.

I.2.8.

A VET 3. § 23. szerinti hosszú távú szerz dések újratárgyalásában az
Engedélyes a 183/2002. (VIII. 23.) Kormány rendeletben foglaltaknak
megfelel en köteles együttm ködni a közüzemi nagykeresked vel.

I.2.9.

Közüzemi termelése biztosításának mértékéig az Engedélyes köteles
tüzel anyag szerz déssel, és/vagy saját tüzel anyag-forrással
rendelkezni.

I.2.10.

Engedélyes köteles a rendszerirányítóval a Vhr. 9. számú melléklet 7.
pontja szerint üzemviteli megállapodást kötni, amelyben rendelkezni
kell:
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a) a rendszerirányító által adott utasítások teljesítéséb l ered ,
valamint
b) a rendszerirányító által adott utasítások jogellenes nem
teljesítéséb l ered
károkért való felel sség viselésének szabályairól is.

I.3.

Fogyasztókkal / Vev kkel kapcsolatos jogok és kötelezettségek
Az Engedélyes köteles az Üzletszabályzatot a vev i számára
hiánytalanul rendelkezésre bocsátani és a honlapján hozzáférhet vé
tenni.

I.4.

A villamos energia termel i tevékenység folytatásához szükséges
eszközök, azok fenntartása és az azokkal való rendelkezés

I.4.1

Az Engedélyes villamos energia termel i tevékenységének
végzéséhez az Engedély 4. számú mellékletében felsorolt Termel i
Eszközök elengedhetetlenül szükségesek. Ezen eszközöknek az
Engedélyes kizárólagos tulajdonát kell képeznie.

I.4.2.

A 4. számú mellékletben felsorolt Termel i Eszközökkel való – a Vhr.
1. § 1. pontjában meghatározott – rendelkezés csak a Hivatal által az
Engedélyesnek adott el zetes hozzájárulásával, az abban
meghatározott feltételekkel történhet.

I.4.3.

Az Engedélyes a villamosenergia-rendszer együttm ködése és a
közcélú hálózatokhoz való hozzáférés biztosítása érdekében köteles
valamennyi Termel i Eszközre vonatkozóan a karbantartási, javítási,
felújítási munkákat, fejlesztéseket id ben elvégezni, valamint
gondoskodni a szükséges készletekr l és tartozékokról, és az er m
terv szerinti üzemeltetéséhez szükséges egyéb m szaki feltételeket
biztosítani.

I.4.4.

Az Engedélyesnek – díj ellenében – a rendszerirányítóval egyeztetve
biztosítani kell a tulajdonában lév átviteli- és/vagy elosztó hálózati
elemekhez
való
diszkriminációmentes
hozzáférést
a
rendszerhasználók részére.

I.4.5.

Azon Termel i Eszközök felsorolását, amelyek átvitel és/vagy elosztás
céljára is szolgálnak vagy a villamosenergia-rendszerben mások
használatában is állnak, a 6. számú melléklet tartalmazza.
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I.4.6.

Az eszközökkel való – Vhr. 1. § 1. pontjában meghatározott –
rendelkezés nem veszélyeztetheti az Engedélyes Engedélyköteles
Tevékenységét.

I.4.7.

Ha a jelen pontban hivatkozott eszközökkel való rendelkezés a jelen
pont szabályaival összhangban történik, az nem jelenti azt, hogy az
Engedélyes ne lenne köteles az Engedélyköteles Tevékenység más
személlyel történ végzésének I.7. pontbeli szabályainak is megfelelni.

I.5.

Mérési adatgy jt rendszerek, távközlési hálózat használat

I.5.1.

Az Engedélyes tulajdonában lév , a Vhr. 24. §. (1) bekezdésében
hivatkozott, elszámolási méréshez szükséges mérési adatgy jt
rendszerek (a továbbiakban: Mérési Adatgy jt
Rendszerek)
használatára, valamint a hálózathasználati díjak meghatározásánál az
árhatóság által figyelembe vett, a Vhr. 25. § (1) bekezdésében
hivatkozott távközlési hálózati elemek használatára az Engedélyest a
rendszerirányítóval szemben szerz déskötési kötelezettség terheli. A
Engedélyes a rendszerirányítóval köteles a Vhr. 24-25.§-ai alapján
kötend szerz dések megkötésére irányuló tárgyalások, ajánlat
elfogadása, valamint a szerz déskötéshez szükséges feltételek
kialakítása
során
jóhiszem en
eljárni,
figyelemmel
az
üzembiztonságra, az ellátás biztonságára, és különös tekintettel a
legkisebb költség elvének érvényesítésére. Az Engedélyes köteles a
jelen pontban hivatkozott mérési adatgy jt rendszerek, távközlési
hálózati rendszer karbantartási, javítási, felújítási munkáit, valamint
fejlesztését id ben elvégezni.

I.5.2.

A Távközlési Rendszerek és a Mérési Adatgy jt Rendszerek
használatával összefügg szerz dések megkötése és teljesítése
során biztosítani kell:
a) a Távközlési Rendszerek és a Mérési Adatgy jt Rendszerek
m ködésének biztonságát,
b) a Távközlési Rendszerek, illetve a Mérési Adatgy jt Rendszerek
használatának és az ezekhez történ
hozzáférésnek a
zavartalanságát, ideértve a rendszerirányító és az általa megbízott
személy(ek) hozzáférését is,
c) a Távközlési Rendszerekben, illetve a Mérési Adatgy jt
Rendszerekben tárolt, illetve továbbított adatok eredetiségének,
változatlanságának fenntartását, továbbá olyan kezelését, hogy
azokhoz jogosulatlan személyek ne férhessenek hozzá.
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Min ségbiztosítási rendszer
Az Engedélyes a villamos energia termel i tevékenység valamennyi
elemére vonatkozó, független min ségtanúsító szervezet által
ellen rzött min ségbiztosítási rendszert köteles létrehozni és
m ködtetni. E rendszernek biztosítania kell a jelen Engedélyben
foglalt tevékenységre irányadó jogszabályok, és egyéb el írások
betartásának az ellen rzését és ellen rizhet ségét.

I.7.

Az Engedélyes Engedélyköteles Tevékenysége egyes elemeinek
más személy által történ végzése

I.7.1.

Az Engedélyes Engedélyköteles Tevékenységének egyes elemeit,
vagy kapcsolódó tevékenységét kizárólag a jelen I.7. pontban foglalt
feltételekkel jogosult más személyekkel végeztetni.

I.7.2.

Amennyiben az Engedélyes Engedélyköteles Tevékenységének
egyes elemeit vagy kapcsolódó tevékenységét más személyekkel
kívánja végeztetni, err l el zetesen, kell id ben, írásban tájékoztatni
köteles a Hivatalt.

I.7.3.

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

I.7.4.

Amennyiben a tervezett jogügylet a villamos energia termel i
tevékenység jelent s részét érinti – függetlenül attól, hogy az
Engedélyes a tevékenység(ek)r l egy vagy több szerz désben vagy
jogügylet keretében kíván rendelkezni –, úgy az Engedélyes az I.7.5I.7.8 pontokban foglaltak szerint köteles eljárni.

I.7.5.

Kizárólag a jelen I.7. pont szempontjából a villamos energia termel i
tevékenység jelent s része az a tevékenység (vagy tevékenységek
összessége), amely nélkül az Engedélyes nem lenne képes
biztonságos, zavartalan és megfelel színvonalú villamos energia
termel i tevékenység végzésére, függetlenül attól, hogy a
tevékenység(ek)r l egy vagy több szerz désben, vagy jogügylet
keretében kíván rendelkezni.

I.7.6.

Az Engedélyes az I.7.4. pontban megjelölt jogügyletekre vonatkozóan
köteles nyilvános pályázatot kiírni és azt legalább egy országos
napilapban meghirdetni, továbbá a hirdetményt tartalmazó lappéldányt
a Hivatalnak a megjelenést követ 8 napon belül megküldeni. A
pályázat kötelez tartalmi elemeként meg kell határozni az ajánlattételi
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határid t, a teljesítés határidejét vagy a szerz dés id tartamát,
valamint a pályázat elbírálásának szempontjait, különös tekintettel a
legkisebb költség elvének érvényesülésére. Az Engedélyes az adott
tevékenység végzésére csak a pályázat nyertesével köthet
szerz dést. Amennyiben az Engedélyes, illetve az a tevékenység,
melyet az Engedélyes más személlyel kíván végeztetni a
közbeszerzésekr l szóló 1995. évi XL. törvény (továbbiakban: Kbt.)
hatálya alá tartozik, az Engedélyes a pályázat kiírása és a
szerz déskötés során köteles a Kbt. el írásainak megfelel en eljárni.
I.7.7.

Amennyiben a jogügylet a villamos energia termel i tevékenység
jelent s részét érinti, úgy a pályázat nyertesével megkötött szerz dés
létrejöttéhez a Hivatal jóváhagyása (hatósági jóváhagyás) szükséges.

I.7.8.

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.7.9.

A jelen pont hatálya alá tartozó jogügyletek kiegészítése, módosítása
esetén az Engedélyes jelen pont szabályai szerint köteles eljárni.

I.8.

Kapcsolódó és másodlagos tevékenységek
Az Engedélyes kapcsolódó és másodlagos tevékenysége nem
veszélyeztetheti az Engedélyes villamos energia termel i
tevékenységének végzését, a folyamatos, biztonságos és el írt
színvonalú villamosenergia-ellátást és a villamosenergia-rendszer
m ködését.

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 min sül. Ebben az esetben az
Engedélyes az egyszemélyes mérlegkör felel se.

I.9.2.

Amennyiben az Engedélyes mérlegkör-felel s, úgy köteles szerz dést
kötni a rendszerirányítóval, s annak tényét a megkötést l számított 15
napon belül a Hivatalnak bejelenteni.
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A mérlegkör-felel si feladatokat az Engedélyes a jogszabályokban, az
Engedélyben, a villamosenergia-ellátási szabályzatokban, az
Üzletszabályzatában és a létrejött szerz désben foglaltak szerint
köteles ellátni.

Adatszolgáltatási és információadási kötelezettség

I.10.1.

A villamosenergia-termelés folyamatosságának, biztonságának és
el írt színvonalának fenntartása, a jelen Engedély, a VET és a
vonatkozó jogszabályokban foglaltak betartásának ellen rzése
érdekében a Hivatal jogosult ellen rizni az Engedélyes
tevékenységével és üzletmenetével összefügg valamennyi adatot,
nyilvántartást és dokumentumot - beleértve az üzleti titkot tartalmazó
információt is -, jogosult ezekr l másolatot és kivonatot készíteni, az
Engedélyest l esetenként, illetve rendszeresen – írásban,
elektronikusan, adathordozón vagy egyéb formában, csoportosításban
és módon szolgáltatandó – megállapított határid re 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 el írt formában, csoportosításban és
módon (írásban, elektronikusan, adathordozón vagy egyéb módon)
határid re 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 Tevékenységér l beszámolót készíteni és azt a
Hivatalnak március 31-ig írásban, valamint elektronikus formában,
és/vagy adathordozón benyújtani.
a) A beszámolónak az el z évre vonatkozóan elemezni és
összesíteni kell a következ ket:
1) a villamos energia termelésére és értékesítésére vonatkozó
tevékenységet;
2) a termelés színvonalát, a javításra tett intézkedéseket;
3) az el fordult üzemzavarok összefoglaló jelentését; és
4) a Termel i Eszközök állapotváltozását (beleértve az új,
felújított, megsz nt elemek leírását).
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b) A beszámolónak tartalmaznia kell a rövid távú (3 éves) és a folyó
év üzleti tervét, amelynek részei a gazdasági adatok mellett:
1) a tervezett rendelkezésre álló nettó teljesítmény;
2) a tervezett leállások, amelyek hosszabbak az üzemi
szabályzatban megállapított nagyjavítási id szaknál; és
3) a tárgyi eszközök fejlesztési el irányzatai, amennyiben ez
meghaladja a 200 millió Ft-ot vagy a beépített eszközök bruttó
értékének 0,5%-át, de mindenkor a kevesebbet.
c) Az Engedélyes köteles a Hivatal részére a beszámoló részeként
benyújtani a kapcsolt vállalkozásaival az el z évben kötött
szerz déseinek másolatát, valamint kapcsolt vállalkozásaival
kötött és az el z évben teljesített szerz déseinek teljesülését
igazoló dokumentumok másolatát olyan módon, hogy a teljesítést
igazoló dokumentumok az adott szerz déshez egyértelm en
hozzárendelhet k legyenek (a szerz dés tárgyának, keltének és a
szerz déses felek megjelölésével).
Az Engedélyes 2003. március 31-ig köteles a Hivatal részére
benyújtani – e határozat kiadásakor hatályos – mindazon fenti
dokumentumokat (kapcsolt vállalkozásaival kötött szerz dések és
teljesítési igazolások másolatai), amelyek az Érvényességi Id
kezdete el tti id szakban keletkeztek, vagy arra vonatkoznak és a
Hivatalnak még nem nyújtották be azokat.
I.10.5.

Az Engedélyes minden év október 31-ig köteles a Hivatal részére
írásban benyújtani az Engedély 2. számú mellékletének a következ
üzleti évre vonatkozóan aktualizált változatát. A 2. számú melléklet e
pont szerinti aktualizálása és Hivatalhoz történ benyújtása nem
min sül az Engedély módosításának.

I.10.6.

Az Engedélyes köteles a Hivatalt külön felszólítás nélkül
haladéktalanul szóban tájékoztatni, majd egyedi leíró és értékel
jelentést tenni a Hivatal külön határozatában foglaltaknak
megfelel en, az alábbi esetekben:
a) jelent s környezetszennyez dés következik be;
b) az Engedélyest terrorcselekmény éri;
c) az egész er m váratlanul kiesik.

I.10.7.

Az Engedélyes köteles a Hivatalnak naptári negyedévenként írásban
bejelenteni, ha Engedélyköteles Tevékenységét vagy annak valamely
elemét más személlyel végezteti, pontosan megjelölve az erre irányuló
szerz dés tárgyát, értékét, id tartamát és a feleket. Az Engedélyes az
Érvényességi Id t megel z en kötött – e határozat kiadásakor
hatályos – ilyen tárgyú szerz déseir l 2003. március 31-ig köteles a
Hivatalt tájékoztatni.
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Tevékenységek szétválasztása, könyvelése, egyenl elbánás 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 Hivatal által - a Vhr. 90. § (4)
bekezdése alapján - kiadott irányelvnek megfelel en bels
számvitelében elkülöníteni, könyvelni, illetve nyomon követhet vé
tenni.

I.11.2.

Az Engedélyes köteles rendszeres, éves információszolgáltatásként
nyilatkozatot adni – a Vhr. 90. § (3) bekezdésében rögzített határid re
– arról, hogy az Engedélyes a VET 101. §-ában, a Vhr. 90. §-ában,
valamint
az
ott
hivatkozott
irányelvben
meghatározott
követelményeknek megfelelt.

I.11.3.

A versenysemlegesség, a hátrányos megkülönböztetés tilalma, az
üzembiztonság, az ellátás biztonsága, a fogyasztók védelme, valamint
a legkisebb költség elvének érvényesülése érdekében az Engedélyes
Engedélyköteles Tevékenysége körében köteles biztosítani, hogy:
a) az azonos típusú engedélyesek és rendszerhasználók a részér l
azonos, diszkriminációmentes szolgáltatásban és azonos
elbánásban részesüljenek;
b) az azonos típusú engedélyesek és rendszerhasználók a részér l
csak és kizárólag ugyanazon adatokhoz, információkhoz
férhessenek hozzá,
c) kapcsolt vállalkozása sem közvetlenül, sem közvetve ne
részesüljön, és ne részesülhessen el nyben.

I.12.

Környezetvédelmi kötelezettségek betartása
Az Engedélyes a határozat kézhezvételét követ 90 napon belül
köteles a Hivatalnak tájékoztatás céljából benyújtania:
a) Alkalmazott környezeti audit és menedzsment rendszer
bemutatása (Környezetközpontú Irányítási Rendszer, EMAS);
b) a környezetvédelmi kötelezettségeinek teljesítését szolgáló
pénzügyi fedezet meglétére, képzésére vonatkozó részletes
tájékoztatás, megjelölve, hogy milyen helyreállításhoz (pl.
rekultiváció, kármentesítés) szükséges;
c) a környezeti károkozásra is kiterjed felel sségbiztosítás.
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Az Engedély módosítása

I.13.1.

A Hivatal az Engedélyt a VET 66. §, a Vhr. 76-77. § alapján és egyéb
a jogszabályokban meghatározott esetekben és feltételekkel, az
Engedélyes írásbeli kérelmére vagy hivatalból módosíthatja.

I.13.2.

A teljesítménynövelés, b vítés megvalósulása után az Engedélyes a
próbaüzem záró jegyz könyvének keltét követ 30 napon belül
köteles kérelmezni a m ködési Engedélye módosítását.

I.13.3.

Az Engedély mellékleteiben nyilvántartott adatokban bekövetkezett
változások esetén, a változás bekövetkeztét l számított 30 napon
belül az Engedélyes köteles kérelmezni az Engedély módosítását.

I.14.

Jogkövetkezmények az Engedély feltételeinek be nem tartása
esetén

I.14.1.

A Hivatal az Engedélyes Engedélyben, jogszabályokban, illet leg a
villamosenergia-ellátási
szabályzatokban
meghatározott
kötelezettségeinek megszegése esetén a VET 67-68. §-ban, a Vhr.
78-79. §-ban, valamint egyéb a jogszabályokban meghatározott
jogkövetkezményeket alkalmazhat.

I.14.2.

Az Engedélyes köteles a jelen Engedély 1. számú mellékletében
meghatározottakat az ott megjelölt határid n belül a Hivatalhoz
benyújtani.
Amennyiben az Engedélyes e kötelezettségét részben vagy egészben
nem teljesíti, úgy a Hivatal a VET 67. §-a alapján az Engedélyessel
szemben bírságot szabhat ki, illetve az Engedélyt visszavonhatja.

I.15.

Az Engedély visszavonása
A Hivatal az Engedélyt az Engedélyes írásbeli kérelmére, illetve
hivatalból a jogszabályokban meghatározott esetekben vonhatja
vissza.

I.16.
I.16.1.

Jogok, kötelezettségek jogszabályok és egyéb el írások betartása
Az Engedélyes az Érvényességi Id alatt mindenkor köteles betartani
a hatályos jogszabályi rendelkezéseken kívül:
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
I.16.2.

I.17.

DUNAMENTI ER
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a jelen Engedélyt;
a Hivatal rá vonatkozó határozatait;
a Hivatal által kiadott irányelveket;
minden rá vonatkozó m szaki és biztonsági el írást;
a villamosenergia-ellátási szabályzatokat;
Üzletszabályzatát.

Értesítési rendelkezések
Az Engedélyes értesítési címe:

Név:
Cím:
Telefon:
Telefax:
E-mail:

I.18.

I M KÖDÉSI ENGEDÉLY

Az Engedélyes különösen köteles betartani az I.16.1. pontban
foglaltak általános érvényének korlátozása nélkül a villamosenergiarendszer jelent s zavara és a villamosenergia-ellátási válsághelyzet
esetén szükséges intézkedésekre vonatkozó jogszabály(ok)
korlátozásra és szünetelésre vonatkozó el írásait, az illetékes
miniszter, a Hivatal, vagy más által ezen jogszabály(ok) alapján
közzétett
bármely
rendelkezést,
továbbá
valamennyi
a
szükségállapotra vonatkozó jogszabályi el írást.

I.17.1.

I.17.2.

TERMEL

Dunamenti Er m Rt.
2440 Százhalombatta, Er m u. 2.
+36-23-544-150
+36-23-354-381
kuhl@dert.hu
Az Engedélyes megváltoztathatja az értesítési címét, azonban err l 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.

I.19.

Mellékletek
A jelen Engedély következ mellékletei az Engedély elválaszthatatlan
részét képezik:
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1. számú melléklet
2. számú melléklet
3. számú melléklet
4. számú melléklet
5. számú melléklet

6. számú melléklet

7. számú melléklet
8. számú melléklet

II.

TERMEL

I M KÖDÉSI ENGEDÉLY

DUNAMENTI ER

M

A Hivatalnak benyújtandó dokumentumok
Az er m kapacitás adatai
Az Engedélyes és az Engedély tárgyát képez
er m összefoglaló adatai
A termel egységek adatai
Villamos energia átadás-átvételi mérési pontok,
csatlakozási pontok és tulajdoni határok az
Engedélyes és az elosztó hálózati engedélyes
vagy az átviteli hálózati engedélyes között.
A közcélú átviteli/elosztó hálózat részét képez
Termel i
Eszközök,
melyek
mások
használatában is állnak
Közvetlenül az er m t l villamos energiát
vételez közüzemi szolgáltatók
Az er m vi alállomás adatai és tulajdonviszonya

Jogorvoslat
E határozat ellen a kézbesítést l számított 30 (harminc) napon belül
bírói úton van helye jogorvoslatnak. A határozat felülvizsgálatát a
Hivatalnál vagy közvetlenül a F városi Bíróságnál benyújtott,
megfelel
eljárási
illetékkel
ellátott
keresetlevéllel
lehet
kezdeményezni. A határozat ellen közigazgatási úton nincs helye
jogorvoslatnak. Jelen határozat azonnal végrehajtható.

III.

Érvényességi Id és vegyes rendelkezések

III.1.

Jelen Engedély 2003. január 1. napjától 2015. december 31. napjáig
érvényes.

III.2.

Az Engedély kiadásával egyidej leg a Hivatal gondoskodik e
határozatnak a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium hivatalos
lapjában történ közzétételér l.
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INDOKOLÁS

Az Engedélyes 2002. augusztus 21. napján kelt és a Hivatalhoz 2002.
augusztus 22. napján beérkezett beadványában villamos energia termel i
m ködési Engedély iránti kérelmet nyújtott be a Hivatalnak.
A Hivatal az Engedélyes kérelmét és a kérelem alátámasztásául szolgáló
okiratokat megvizsgálta, s a lefolytatott Engedélyezési eljárás során
megállapította, hogy a kérelmez - amennyiben az Engedély 1. számú
mellékletében foglalt kötelezettségeit teljesíti - megfelel a jogszabályokban
foglalt követelményeknek, ezért az Engedélyt kiadta.
A kérelmez a Magyar Energia Hivatal igazgatási szolgáltatási díjairól és a
felügyeleti díj fizetésének szabályairól szóló 19/2002. (XI.5.) GKM-PM együttes
rendelet 1. § (1) a) és II. B) melléklet 10. pontja szerinti eljárási díjat befizette.
E határozatot a Hivatal a VET 10. § a) pontjában foglalt hatáskörében eljárva a
VET 50. § (1), 51.§ (1) a) pontja 56. §, 102. § és a Vhr. 33-34-35. §, 49-50. §ban foglalt rendelkezések alapján hozta meg.
A Hivatal által 1995. augusztus 10-én kiadott és utóbb többször módosított
9/1995 számú határozat (villamos energia termel i m ködési engedély a VET
és a Vhr. 2003. január 1-jei hatályba lépésével egyidej leg érvényét veszíti.
E határozat joger s és azonnal végrehajtható. A határozat azonnali
végrehajthatóságát az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló
1957. évi IV. tv. (Áe.) 72. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a Hivatal
közérdekre való tekintettel rendelte el. A Hivatal megállapítása szerint feltétlenül
szükséges, hogy 2003. január 1-jével a villamosenergia-ipar egyik legfontosabb
résztvev je a jogszabályok és ezen Engedély által szabályozott keretek között
kezdje meg tevékenységét, ami kiemelten fontos a fogyasztók, az egyes
engedélyesek, továbbá a rendszerhasználók folyamatos és biztonságos
villamos-energia ellátása, illetve az ezekhez kapcsolódó nemzetgazdasági,
társadalmi érdek szempontjából.
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A VET 9. § (3) bekezdése szerint a Hivatal határozata ellen kizárólag bírói úton
van helye jogorvoslatnak az Áe. 72. § (1) bekezdésében foglaltaknak
megfelel en.
Az Engedély közzétételére a VET 9. § (4) bekezdése alapján kerül sor.
Budapest, 2003. január 01.

Dr. Kaderják Péter
elnök

Kapják:
Dunamenti Er m Rt.
MEH Villamosenergia Engedélyezési és Felügyeleti Osztály
MEH irattár
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