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HATÁROZAT SZÁMA:       9020 /2018. 
 
 
 
TÁRGY: Kötelező átvételi jogosultság megállapítása és a 456/2006. számú 

kiserőművi összevont engedély 2. számú módosítása 
 
 
 
A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (1054 Budapest Bajcsy-Zsilinszky 
út 52.; a továbbiakban: Hivatal) meghozta az alábbi 
 
 
 

HATÁROZATOT: 
 
 
 

A Hivatal a Tiszavíz Vízerőmű Energetikai Korlátolt Felelősségű Társaság (4450 
Tiszalök Vízerőmű, Cg.15-09-065269., adószám: 10923452-2-15, a továbbiakban: 
Engedélyes) kötelező átvételi jogosultság megállapítására irányuló kérelmének helyt ad 
és a  456/2006. számú határozattal kiadott kiserőművi összevont engedélyt – a Tiszalöki 
Vízerőmű vonatkozásában - (a továbbiakban: Engedély) az alábbiak szerint módosítja: 

 

I. E határozat kiadásával egyidejűleg az Engedély 8. számú melléklete helyébe e 
határozat 1. számú melléklete lép. 

II. Amennyiben Engedélyes a jelen Határozat tárgyát képező vagy azt érintő 
beruházásaihoz kapcsolódóan a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 
(a továbbiakban: VET) 11. §-ának (7) bekezdése szerinti, jelen határozatban 
figyelembe vettől eltérő mértékű egyéb támogatásra válik jogosulttá (beleértve a 
hálózati csatlakozási díjból kapott kedvezményt is), úgy azt a Hivatalnak köteles 8 
napon belül bejelenteni (a támogatás mértékét igazoló hiteles dokumentumokat 
csatolva) és köteles kérelmezni a kötelező átvétel alá eső villamos energia 
mennyiségének és a kötelező átvétel időtartamának módosítását. Kérelméhez 
köteles mellékelni az elnyert támogatási összeget is figyelembe vevő, aktualizált 
üzleti tervét. 
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III. Az Engedély e határozattal nem érintett részei változatlan tartalommal maradnak 
hatályban 

 

Az Engedélyes a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási 
szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak 
és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére 
vonatkozó szabályokról szóló 1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet (a továbbiakban: DR) 
kérelem benyújtásakor hatályos szövegének 1. melléklet II. B) 118. pontja szerinti 
igazgatási szolgáltatási díjat (200 eFt, azaz kettőszázezer forint) megfizette. 
 
A Hivatalnak egyéb eljárási költség megtérítéséről nem kellett döntenie, mert az eljárás 
során ilyen költség nem merült fel.  
 
A határozat ellen közigazgatási per indítható a közléstől (kézbesítéstől) számított 30 
(harminc) napon belül, a keresetet a Fővárosi Törvényszékhez címezve a Hivatalhoz kell 
benyújtani. A közigazgatási ügyekben eljáró bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül 
határoz, tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevelében kérheti.  

A közigazgatási ügyekben eljáró bíróság – az ügy érdemére ki nem ható eljárási szabály 
megsértésének kivételével – jogszabálysértés megállapítása esetén a közigazgatási 
döntést – törvényben meghatározott kivételekkel – megváltoztatja, megsemmisíti, vagy 
hatályon kívül helyezi; szükség esetén a közigazgatási döntés megsemmisítése vagy 
hatályon kívül helyezése mellett a közigazgatási szervet új eljárásra kötelezi; illetve a 
közigazgatási szervet marasztalja.  

A Hivatal intézkedik a véglegessé vált határozatnak a Hivatal honlapján történő közhírré 
tételéről. 

 

 

INDOKOLÁS 

 
 

A Hivatal 2006. augusztus 17-én a 456/2006. számú határozattal kiserőművi összevont 
engedélyt adott az Engedélyes részére, melyet a 95/2011. számú határozattal módosított.  

Az Engedélyes 2016. december 27-én érkeztetett beadványában [VFEO-777/1/2017] és 
[VEFO-2214/1/2017] kérte a Tiszalöki Vízerőmű telephelyén megvalósítani tervezett 0,26 
MW villamos teljesítményű naperőművére a kötelező átvétel időtartamának és a kötelező 
átvétel alá eső villamos energia mennyiségének megállapítását. 
 

A Hivatal 2017. január 30-án kelt végzésében [VFEO-777/2/2017] [VEFO-2214/2/2017] 
hiánypótlásra hívta fel az Engedélyest. 
 
Az Engedélyes 2017. március 3-án érkeztetett [VFEO-2214/3/2017.] érkeztetett 
beadványában megküldte a hiányzó dokumentumok egy részét. 
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Az Engedélyes 2017. május 2-án érkeztetett [VFEO-777/6/2017.] beadványában kérte a 
hiánypótlási határidő 90 nappal történő meghosszabbítását. 
 
A Hivatal 2017. június 19-én kelt végzésében [VFEO-777/7/2017] a hiánypótlásra nyitva 
álló határidőt 90 nappal meghosszabbította. 
 

Az Engedélyes az utolsó hiányzó dokumentumot a 2018. június 26-án érkeztetett 

beadványában [VFEO-2030/4/2018] nyújtotta be. 

 

 

Az Engedélyes erőműve a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával 
termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező 
átvételéről és átvételi áráról szóló 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 
KÁTR) 4. § (2) bekezdése alá tartozik, mivel  

a) a kötelező átvételi jogosultságra irányuló kérelme 2016. december 29. dátummal 
beérkezett a Hivatalhoz, és  

b) megújuló energiaforrásból (napenergiából) állít elő villamos energiát és a Hivatal 
jelen határozata a KÁTR hatálybalépését követően került kiadásra, és 

c) az erőműegység 20 MW-nál nem nagyobb névleges teljesítőképességű, és  
d) az Engedélyes nyilatkozata alapján nem használt berendezések kerülnek 

beépítésre.  

A kötelező átvételi árak a fentieknek megfelelően a KÁTR 1. sz. mellékletének 2. b) 
pontjában meghatározott bázisárakon alapulnak. 
 
A VET kérelem benyújtásakor hatályos szövegének 11. § (4) bekezdése alapján nem 
piaci áron történő kötelező átvétel legfeljebb az adott beruházás adott átvételi árak melletti 
megtérüléséig lehetséges. 
 
A KÁTR kérelem benyújtásakor hatályos szövegének 6. § (8) bekezdése szerint a Hivatal 
energiaforrásonként és termelési eljárásonként számítja ki a megtérülési időt az ésszerű 
telephelyválasztás, a legkisebb költség elve és a legjobb elérhető technológia alapján 
megvalósított és működtetett beruházások (hazai és nemzetközi) adatainak, valamint a 
kérelmezőre vonatkozó, KÁTR szerinti átvételi árak figyelembevételével.  
 
A kötelező átvétel időtartamának, illetve az átvétel alá eső villamos energia 
mennyiségének megállapításához valamennyi kérelmezőnek be kell nyújtania az erőmű 
tervezett élettartamára szóló üzleti tervét. A Hivatal részben ezen üzleti tervek alapján, 
részben egyéb forrásból származó műszaki és gazdasági információk alapján 
meghatározza, hogy az egyes energiaforrásokat és termelési eljárásokat képviselő, 
hatékonyan működő erőművek számára milyen hosszú kötelező átvételi idő lenne indokolt 
az adott átvételi árak mellett. A kötelező átvétel időtartamának megállapítása során tehát 
a Hivatal nem csupán a kérelmező által beadott üzleti tervet veszi figyelembe. A Hivatal a 
megtérülés számításának módszertani kereteit honlapján közzétette. 
 
A Hivatal a legfeljebb 2,5 MW villamos teljesítményű kategóriában 25 éves benchmark 
kötelező átvételi időtartamot vett figyelembe a napelemes erőművek részére. 
 
A KÁTR kérelem benyújtásakor hatályos szövegének 6. § (10) bekezdése alapján 
amennyiben egy adott beruházás a VET kérelem benyújtásakor hatályos szövegének 11. 



 

MAGYAR ENERGETIKAI ÉS 
KÖZMŰ-SZABÁLYOZÁSI HIVATAL 

HATÁROZATSZÁM: 9020/2018 

KISERŐMŰVI ÖSSZEVONT  

ENGEDÉLY 
2. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA 

TISZAVÍZ VÍZERŐMŰ KFT. 
TISZALÖKI VÍZERŐMŰ 

 

 

 

A HATÁROZAT 6 OLDALBÓL ÁLL. 4 2018. július 

 

§ (5) bekezdése szerinti egyéb támogatásban is részesül, akkor a Hivatal az adott 
beruházás esetében módosított megtérülési időt határoz meg.  
 
Az Engedélyes benyújtott kérelme alapján a Hivatal az alábbi egyéb támogatásokat vette 
figyelembe: 

 Kedvezmény a hálózati csatlakozási díjból: 0 eFt 

 Egyéb támogatás 
o 0 eFt, 
o Forrása: Nem releváns 

A fenti támogatás a beruházási költség 0,00%-át teszi ki. 
 
A kötelező átvétel alá eső villamos energia évenkénti mennyisége benchmark értékek 
alapján került megállapításra. 
 

A KÁTR 6. § (2) bekezdése alapján 2016. január 1-jét követően benyújtott, napelemes 
erőműre vonatozó kötelező átvételi kérelem esetén a kötelező átvételre való jogosultság 
megszűnik, ha a villamosenergia-termelés nem kezdődik meg a kereskedelmi üzem 
kérelemben meghatározott, tervezett kezdő időpontjától számított egy éven belül. A KÁTR 
6. § (2a) bekezdése alapján a fenti határidő meghosszabbítható a jogszabályi feltételek 
teljesítése esetén. 

A Hivatal az Engedélyes kérelmét és a kérelem alátámasztásául szolgáló okiratot 
megvizsgálta, és a lefolytatott eljárás során megállapította, hogy az megfelel a 
jogszabályokban foglalt követelményeknek, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint 
határozott. 

Az Engedély 8. sz. melléklete alapján az Engedélyes jelenleg is értékesíthet megújuló 
energiaforrásból [vízenergiából] villamos energiát a kötelező átvétel keretében. Jelen 
módosítás során a vízenergiából és napenergiából értékesíthető mennyiség elkülönülten 
került meghatározásra, hiszen a kötelező átvételi rendszerben más szabályok és más 
átvételi ár vonatkozik rájuk. 

 

E határozatot a Hivatal VET 159. § (1) bekezdés 1. pontjában és 159. § (3) bekezdés 7. 
pontjában foglalt hatáskörében eljárva adta ki.  

E határozat a VET 91. § (1) és (3), továbbá 11. § (3)-(6) bekezdéseiben, a villamos 
energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 
273/2007. (X.19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: VET Vhr.) 82. §-ában, a KÁTR 6. §-
ában, valamint a DR 1. melléklet II. B) 118. pontjában foglalt rendelkezéseken alapul. 

Az eljárási költségről a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 72. § (1) bekezdés d) 
pont dd) és de) alpontjai alapján kellett rendelkezni.  

 
A Ket. 100. § (1) bekezdés d) pontja a Hivatal döntésével szemben kizárja a fellebbezést, 
a Ket. 100. § (2) bekezdése és a Ket. 109. § (1) bekezdés a) pontja jelen döntés bírósági 
felülvizsgálatát teszi lehetővé. A jogorvoslatra vonatkozó tájékoztatást (így a jogorvoslat 
lehetősége, benyújtás helye, perindítás határideje, tárgyalás tartása és jogorvoslati 
eljárás) a Hivatal a Ket. 72. § (1) bekezdés d) pont da) alpontja, illetve a közigazgatási 
perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 12. § (2) bekezdés a) 
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pontja, 39. § (1) bekezdése, 77. § (1) és (2) bekezdése, illetve 89. § (1) bekezdése 
alapján adta meg. 

A határozat közhírré tételét a Hivatal a VET 168. § (6) bekezdése alapján rendelte el.  
 
 
Budapest, 2018. július  
 
 
  dr. Dorkota Lajos 

elnök 
nevében és megbízásából 

 
 
 

 
Dr. Grabner Péter 

energetikáért felelős 
elnökhelyettes 

s.k. 
 
 
 
Kapják: 
Tiszavíz Vízerőmű Kft.        1 példány 
MEKH Villamosenergia- felügyeleti és Árszabályozási Főosztály  1 példány 
MAVIR Zrt. (tájékoztatásul)       1 példány 
E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.       1 példány 
MEKH Elemzési és Statisztikai Főosztály     1 példány 
MEKH Irattár         1 példány 
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Módosított 
8. számú melléklet 

 
a Tiszavíz Vízerőmű Kft. Tiszalöki Vízerőmű Engedélyéhez 

 
A megújuló energiaforrásból termelt villamos energia kötelező átvételi időtartama 

és kötelező átvétel alá eső mennyisége 
 
 

 
A) Vízenergiából előállított villamos energia 

 
Megújuló energiaforrásból előállított villamos energia kötelező átvétel alá eső 
évenkénti mennyisége 74 000 MWh. 
 
Megújuló energiaforrásból előállított villamos energia kötelező átvételének 
időtartama 24 év (2006. augusztus 31-től-2030. december 31-ig) 

 
 

B) Napenergiából előállított villamos energia 
 

A 4450 Tiszalök, 0526/5. és 0526/8. hrsz. telephelyen építendő, 260 kW villamos 
teljesítőképességű (a napelemek teljesítménye 270 kWp) napelemes 
erőműegységben napenergiából, mint megújuló energiaforrásból termelt villamos 
energia kötelező átvételének időtartama a kötelező átvételi rendszerbe történő 
belépéstől számított 25 év, a kötelező átvétel alá eső villamos energia 
mennyisége pedig ezen időszakra vonatkozóan 7 425 MWh (297 MWh éves 
mennyiséget alapul véve). 

 
A kötelező átvételi árak a KÁTR 4.§ (2) bekezdésén (azaz a KÁTR 1. sz. 
mellékletének 2. b) pontja szerinti bázisárakon) alapulnak. 
 
 
 
A kereskedelmi üzem tervezett kezdete 2019.12.01. 
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