l\laay•r En.. r1oetik•i ea Kozmii-n•biilyouiai Hiv•tal
10,4 llu,tapl·,1. lla1r,,·-z.,1,11,1ky ut ,:. • TL·I.: •.11> I 4,,, ;;;; • www.mo:'kh.hu

Ogyszam:
Ogylntez6:
Telefon:
Fax:
E-mail:

FFAFO_2019/481-4
Kovacs Krisztina
+36 1 459 7819
+36 1 459 7660
kovacsk@mekh.hu

HATAROZAT SZAMA:H1190 /2019

Tarpy: Korlatozott fO/dgaz-kereskedelmi mOkOdesi engedely
A Magyar Energetlkal es Ktizm0-szabalyozasl Hlvatal (szekhely: 1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky ut 52.; a tovabbiakban: Hlvatal) a fenti Ogyszamon es targyban, kerelemre
indult kOzigazgatasi hat6sagi eljarasban meghozta az alabbi
HATAROZATOT.
A Hlvatal az AIK ENERGY LTD (szekhely: 2 Fosseway Court, North Hykeham, Lincoln
LN6 8FG, Egyesolt Kiralysag, cegjegyzekszam: 08636666, ad6szam: GB 244365605: a
tovabbiakban: Engedelyes) kerelmenek helyt ad, es reszere
KORLATOZOTT FOLDG.A.Z-KERESKEDELMI
MUKODESI ENGEDELYT
ad az alabbl feltetelekkel:
1.

Fogalom meghataroz6sok
Jelen korlatozott fOldgaz-kereskedelmi mukOdesi engedelyben (a tovabbiakban:
Engedely) hasznalt fogalmakon a fOfdgazellatasrol sz6I6 2008. evi XL. tOrvenyben (a
tovabbiakban: GET), a fO/dgazellatasrol szolo 2008. evi XL. torveny rendelkezeseinek
vegrehajtasar6/ sz6I6 19/2009. (I. 30.) Korrn. rendeletben (a tovabbiakban: Vhr.) es a
GET felhatalmazasa alapjan kiadott jogszabalyokban, valamint az Ozemi es
Kereskedelmi Szabalyzatban (a tovabbiakban: OKSZ) meghatarozott fogalmakat kell
erteni.
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2.

Engedelyes altalanos Jogal es k6telezetts6gel

2.1

Az Engedelyes a GET-ben es annak felhatalmazasa alapjan kiadott jogszabalyokban,
a Hivatal altal j6vahagyott szabalyzatokban meghatarozottak, valamint az Engedelyben
foglaltak szerint vegezheti tevekenyseget, gyakorolhatja jogait es terhelik
kOtelezettsegei. Az Engedelyes kOteles az engedelyezes alapjaul szolgal6 felteteleknek
folyamatosan megfelelni. Az Engedelyben meghatarozott kOtelezettsegek nem erintik
az Engedelyes mas, jogszabalyokban meghatarozott kOtelezettsegeit.
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2.2

Az. Engedelyes a jelen Engedely alapjan jogosult a fOldgaz OzletszerO, ellenertek
fejeben, nem sajat felhasznalasi celra torteno vasarlasara es ertekesitesere.

2.3

Az. Engedelyes jogosult a fOldgaznak a Magyarorszag allamhataran keresztol torteno
be- es kiszallitasara.

2.4

Az. Engedelyes a szervezett fOldgazpiacon torteno ertekesites kivetelevel felhasznal6
reszere fOldgazt nem ertekeslthet.

2.5

Az. Engedelyesnek folyamatosan rendelkeznie kell a szallitasi rendszeriranyitasi
tevekenyseget ellat6 szallitasi rendszerozemeltet6vel kotott hatalyos egyOttmOkOdesi
megallapodassal.

2.6

Az. Engedelyes kOteles a GET-ben, az egyeb jogszabalyokban, az OKSZ-ben el6irt,
illetve vallalt feladatai ellatasahoz szOkseges - a fOldgazforgalom, a szamlazas, a
gazdasagi elszamolas - adatforgalmi es informatikai rendszerek folyamatos
mukOdteteset biztosftani. Az. adatforgalmi es informatikai rendszerek Ozembe
helyezesekor, illetve ozemeltetesOk alatt az Engedelyesnek folyamatosan
rendelkeznie kell e rendszerek mOkOdesere vonatkoz6 naprakesz dokumentaci6val.

3.

Kezbesitesi megbizott
Az. Engedelyes altal megjelOlt kezbesltesi megblzott neve, cime:
Lazar Indira
8600 Si6fok, Si6 utca 40. 2. emelet 10.
Az. Engedelyes koteles a kezbesltesi megbizott szemelyeben tOrtenO valtozast a valtozas bek6vetkezeset megelozoen legalabb 30 nappal - a Hivatal reszere
bejelenteni, egyben kOteles az Engedely erre vonatkoz6 m6dositasat kerelmezni.

4.

lgazolas kUlf61d6n bejegyzett f61dgaz kereskedelml tevekenyseg folytatasar61
Az. Engedelyes altal bemutatott, a GET 28. § (4) bekezdesben rOgzitett tevekenyseg
vegzesere jogosit6 hat6sagi engedely:
Az. engedely kiallit6ja: AUTORITATEA NATIONALA OE REGLEMENTARE IN
OOMENIUL ENERGIEI (ANRE)
Az. engedely szama: 2208
Az. engedely kiallitasanak datuma: 2018. marcius 6.
Az. engedely ervenyessege: 2022. december 31.
Az. Engedelyes mindenkor kOteles rendelkezni a GET 28. § (4) bekezdesben rOgzitett
tevekenyseg vegzesere jogosit6 ervenyes igazolassal.
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es lnformacl6adasl kijtelezettseg

5.

Adatforgalml

5.1

A GET 127. § s) pontja alapjan a Hivatal jogosult ellenorizni az Engedelyes
engedelykOteles tevekenysegevel osszefuggO valamennyi adatot, nyilvantartast es
dokumentumot, beleertve az Ozleti titkot tartalmaz6 informaci6t is. A Hivatal jogosult
ezekrol masolatot es kivonatot kesziteni, az EngedelyestOI esetenkent, illetve
rendszeresen megallapitott hataridOre informaci6t, adatot kerni.

5.2

Az Engedelyes a GET, egyeb jogszabalyok es a Hivatal hatarozatai alapjan kOteles az
eloirt formaban, csoportositasban, m6clon es hataridore informaci6t, adatot szolgaltatni.

5.3

Az Engedelyes kOteles a Hivatal reszere az 1. szamu melleklet szerinti tartalommal es
hataridOben lrasos es elektronikus formaban informaci6t, adatot szolgaltatni.

5.4

Az Engedelyes kOteles biztosltani az engedelykOteles tevekenysegevel OsszefuggO
adatok, dokumentumok orzeset ugy, hogy azok a keletkezesuktol szamitott 5 evig
ellenorizhetOk legyenek.

5.5

Az Engedelyes a tObbi engedelyes fele torteno adatszolgaltatasi es informaci6adasi
kOtelezettsegenek a GET-ben, egyeb jogszabalyokban, az OKSZ-ben, az
egyOttmOkOdesi megallapodasokban es a Hivatal kOIOn hatarozataiban
meghatarozottak szerint kOteles eleget tenni.

6.

Jogk6vetkezmenyek az Engedely feltetelelnek be nem tartasa eseten
Abban az esetben, ha az Engedelyes engedelykOteles tevekenyseget altalanos
hatalyu, kOzvetlenOI alkalmazand6 uni6s jogi aktusban, uni6s jogi rendelkezesben,
jogszabalyban, az Engedelyben, a Hivatal hatarozataban, az OKSZ-ben, az
Energiaszabalyoz6k EgyOttmOkOdesi OgynOksege kOtelezO erejO hatarozataban
eloirtakt61 eltero m6don gyakorolja, a Hivatal a GET 119. §-aban es a vonatkoz6
jogszabalyokban meghatarozott jogkOvetkezmenyeket alkalmazhatja.

7.

Az Engedely ervenyessege, modosltasa, vlsszavonasa

7 .1

Jelen Engedely a kOzles napjat61 hatarozatlan ideig hatalyos, azzal a feltetellel, hogy
Engedelyes az Eur6pai Uni6 tagallamaban vagy az Eur6pai Gazdasagi TersegrOI sz616
megallapodasban reszes valamely mas allamban tenylegesen es jogszerOen folytatott
fOldgaz-kereskedelmi tevekenyseget hatarozott idejO mOkOdesi engedely birtokaban
gyakorolja, a mOkOdesi engedellyel kapcsolatban felmerOlo valamennyi valtozasr61 a
Hivatalt 15 napon belul tajekoztatni kOteles.
A 4. pontban rOgzitett, hatarozott idejO mOkOdesi engedely visszavonasa,
meghosszabbltasanak elmaradasa, vagy a mOkOdesi engedely ervenyessegi idejenek
meghosszabbltasar61 kiallitott igazolas a 4. pontban rOgzitett ervenyessegi idO lejarata
elOtti megkOldesenek elmaradasa eseten jelen Engedely automatikusan hatalyat veszti.
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7 .2

Az. Engedelyes a 7 .3 pontban foglalt eset kivetelevel kOteles 15 napon belOI a Hivatal
reszere bejelenteni, es az Engedely m6dosftasa iranti kerelmet benyujtani, amennyiben
valtozas kovetkezik be az Engedely kiadasanak alapjaul szolgal6 feltetelek,
dokumentumok barmelyikeben. A Hivatal a tajekoztatas elmaradasa eseten - a
valtozas jellegenek figyelembe vetele mellett - jelen Engedelyt hivatalb6J m6dosltja
vagy visszavonja.

7.3

Az. Engedelyes kOteles az engedelyeben is feltOntetett, cegnyilvantartasban szereplO
adatainak valtozasat azok cegjegyzekbe tortent bejegyzeset kOvetO 8 munkanapon
belOI a Hivatalnak rrasban jelezni. A Hivatal a valtozas atvezeteserOI sz616 cegblr6sagi
hatarozat alapjan az engedelyes mukOdesi engedelyet hivatalb61 m6dosftja.

7.4

A Hivatal az Engedelyt a GET 115. §-a es a 119. §-a, es a Vhr. 131. §-a, valamint egyeb
jogszabalyokban meghatarozott esetekben es feltetelekkel az Engedelyes irasbeli
kerelmere, vagy hivatalb61 hatarozattal m6dosfthatja, illetve visszavonhatja.

7.5

Az. Engedely rendelkezo reszenek elvalaszthatatlan reszet kepezi az 1. szamu
melleklet.

7 .6

A Hivatal az adatszolgaltatasra eloirt kOtelezettsegeket tartalmaz6 1. szamu mellekletet
hivatalb61 m6dosfthatja.

8.

Dljak

Az. Engedelyes kOteles a jogszabalyban meghatarozottak szerinti igazgatasi
szolgaltatasi es eves felOgyeleti dljat a Hivatal reszere megfizetni.
Jelen Engedely kiadasa a naptari ev kOzben tortent, az Engedelyesnek a targyevre
vonatkoz6an felogyeleti dfj elOleget kell - az Engedely jogerOre emelkedeset kOveto
harmincadik munkanapig a GET 129. § (1) bekezdese szerinti mertekben - egy
Osszegben befizetnie.
Az. Engedelyes abban az esetben, ha kerelemmel fordul a Hivatalhoz es a kerelem
targyara vonatkoz6an nines igazgatasi szolgaltatasi dfj meghatarozva, ugy az
illetekekrol sz616 1990. evi XCIII. torveny (a tovabbiakban: ltv.) szerinti altalanos tetelu
eljarasi illeteket kell megfizetni, az ltv-ben meghatarozott m6don.
9.

Vegyes rendelkezesek

A hatarozat ellen kOzigazgatasi pernek van helye a kOzlesetOI (kezbesftestOI) szamitott
30 napon belOI. A keresetlevelet a FOvarosi Torvenyszeknek eimezve a Hivatalhoz kell
benyujtani. A keresetlevel benyujtasanak a kOzigazgatasi dOntes hatalyosulasara
halaszt6 hatalya nines. A bir6sag a pert targyalason klvOI biralja el, targyalas tartasat
az Ogyfel a keresetleveleben kerheti.
Az. Engedelyes a Magyar Energetikai es Kozmu-szabalyozasi Hivatal igazgatasi
szolgaltatasi dljainak merteker61, valamint az igazgatasi szolgaltatasi, a fe/Ogyeleti
dfjak es egyeb bevetelek beszedesere, kezelesere, nyilvantartasara es
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visszaterltesere vonatkoz6 szabalyokr6/ sz6I6 1/2014. (Ill. 4.) MEKH rendelet (a
tovabbiakban: 1/2014. MEKHr.) 1. melleklet A) pont 9. alpontja szerinti igazgatasi
szolgaltatasi dfjat megfizette.
A Hivatalnak egyeb eljarasi kOltseg megteriteserOI dOntenie nem kellett, az eljaras
soran ilyen kOltseg nem merult fel.
A Hivatal intezkedik a hatarozatnak a Hivatal honlapjan torteno kOzzetetelerOI.

INDOKOLAS
Az Engedelyes meghatalmazott jogi kepviselOje Lazar Indira (lakcim: 8600 Si6fok, Si6 utca
40. 2. emelet 1 lakas) utjan, 2019. aprilis 16-an korlatozott fOldgaz-kereskedelmi mukodesi
engedely iranti kerelmet nyujtott be a Hivatalhoz, melyhez csatolta a jogszabalyban eloirt
mellekleteket.

o.

A Hivatal a kerelmet megvizsgalta es megallapftotta az Engedelyes a fOldgaz-kereskedelmi
tevekenyseg folytatasanak igazolasaul egy 2007. majus 11-en kelt, un. EFET szerzodest
(angolul: General Agreement Concerning The Delivery And Acceptance Of Natural Gas}
nyujtott be. A Hivatal meglatasa szerint ezen dokumentum alapjan megbizhat6an nem ltelheto
meg az Engedelyes fOldgaz-kereskedelmi tevekenysegenek tenyleges es jogszeru folytatasa.
A fentiek alapjan a Hivatal a 2019. aprilis 26-an kelt, FFAF0_2019/481-2 iktat6szamu
vegzeseben hianyp6tlasra hivta tel az Engedelyest. Az Engedelyes a felhivasnak 2019. aprilis
30-an eleget tett.
A Hivatal a benyujtott es kiegeszitett dokumentumokat megvizsgalata es megallapltotta, hogy
a GET es a Vhr. alapjan az Engedely kiadasanak torvenyi, vagy egyeb jogszabalyi akadalya
nines.
A fentiek alapjan a Hivatal jelen hatarozat rendelkezo reszeben foglaltak szerint dOntOtt es az
Engedelyes kerelmenek helyt adva, szamara hatarozatlan idore korlatozott fOldgaz
kereskedelmi mukOdesi engedelyt adott.
A Hivatal az eljaras saran felhivta az Engedelyes figyelmet az EgyesOlt Kiralysag Eur6pai
Uni6b6I val6 kilepese eseten a lehetseges jogkovetkezmenyekre.
Jelen hatarozatat a Hivatal a GET 28-31. §-a, a 114. § (1) bekezdes a) pontja, a Vhr. 20/A20/B. §-a,
az 5. szamu melleklet VI/A. fejezete, tovabba az 1/2014. MEKHr. 4. § (1)
bekezdes b) ponlja, valamint az altalanos k6zigazgatasi rendtartasrol sz6I6 2016. evi CL.
torveny (a tovabbiakban: Akr.) 35-38. §-a, 80. § (1) bekezdese es a 81. § (1) bekezdese, illetve
a tent hivatkozott jogszabalyok alapjan hozta meg.
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Az. eljarasi kOltsegrOI az Akr. 81. § (1) bekezdese es a 124-130. §-a. tovabba az 1/2014.
MEKHr. 6. §-a, es az 1. szamu melleklet A) pontjanak 9. alpontja, alapjan kellett rendelkezni.
Az. eljarasra iranyad6 Ogyintezesi hataridO a Magyar Energetikai es K6zmu-szabalyozasi
Hivatalrol sz616 2013. evi XXII. torveny (a tovabbiakban: MEKH Tv.) 5/0. § (4) alapjan 75 nap.
A Hivatal eljarasaban a MEKH Tv. 5/F. § (1) bekezdese ertelmeben nines helye sommas
eljarasnak, az Akr. 43. § (8) bekezdes a) pont aa) alpontja es a kOzponti allamigazgatasi
szervekr6f, valamint a Kormany tagjai es az allamtitkarok jogallasar6/ sz616 2010. evi XLIII.
torveny (a tovabbiakban: Ksztv.) 1. § (6) bekezdes e) pontja szerint fOggo hatalyu dOntes
meghozatalanak sines helye.
A jogorvoslat igenybevetelevel kapcsolatos tajekoztatas az Akr. 81. § ( 1) bekezdesen alapszik.
Az. Akr. 116. § (4) bekezdes a) pontja a Hivatal dOntesevel szemben kizarja a fellebbezest, az
Akr. 114. § (1) bekezdese biztosftja a kOzigazgatasi per meginditasanak lehetOseget. A
perindftas hatarideje a k6zigazgatasi perrendtartasrol sz6I6 2017. evi I. torveny (a
tovabbiakban: Kp.) 39. § (1) bekezdesen, a kOzigazgatasi cselekmeny keresetlevel
benyujtasat6I fOggetlenol tortenO hatalyosulasa a Kp. 39. § (6) bekezdesen alapszik. A Hivatal
a targyalas tartasara vonatkoz6 tajekoztatast a Kp. 77. § (2) bekezdese alapjan adta meg. A
kOzigazgatasi jogvita elbiralasa iranti kOzigazgatasi per eljaras illetekenek merteket az ltv.
45/A § (1) bekezdese hatarozza meg, az illetekfeljegyzesi jogot a 62. § (1) bekezdes h) pontja
biztosltja.
A hatarozat az Akr. 82. § (1) bekezdese es a 85. § (5) bekezdese alapjan a kOzles napjan
veglegesse valik. A veglegesse valt, zaradekkal ellatott hatarozatot GET 127. § v) pontja
alapjan a Hivatal a honlapjan kOzze teszi. Az. Engedelyes a hatarozatr61 hiteles masolatot
kerhet.
A Hivatal feladat- es hataskOret MEKH Tv. 3. § (2) bekezdes a) pontja, tovabba a GET
127. § a) pontja, illetekesseget a Ksztv. 1. § (2) bekezdes i) pontja es 1. § (6) bekezdes e)
pontja, illetve a MEKH Tv. 1. §-a es 5/0. § (2) bekezdese hatarozza meg. Az. eljaras speeialis
szabalyait a MEKH Tv. es a GET tartalmazza.

dr. Oorkota Lajos
elnOk ur
neveben es megbizasab61:

Dr. Grabner Peter
energetikaert felelos elnOkhelyettes
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1. szamu Melleklet

Kapiak:
Engedelyes (kezbesltesi megblzottja utjan, kizar6lag elektronikusan)
Hivatal, F6/dgaz-fe/Ogye/eti es Arszabalyozasi F6osztaly
Hivatal, Elemzesi es Statisztikai F6osztaly
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1. szamu melleklet:

AZ. ADATSZOLGALTATASOKR6L
1) Engedelyes evente egy alkalommal koteles a naptari evben vegzett engedelykOteles
tevekenyseger61 sz616 eves jelentest kesziteni a Hivatal szamara. Az. eves jelentest a
vizsgalat targyat kepezo evet kOveto marcius 31-ig kOteles benyujtani elektronikus
formaban. A jelentesnek tartalmaznia kell legalabb az alabbiakat:
a. az Engedelyes altal vegzett korlatozott fOldgaz-kereskedelmi tevekenyseg
Osszefoglal6 ertekeleset;
b. nyilatkozatot/igazolast az elozo evi korlatozott fOldgaz-kereskedelmi
tevekenyseghez kapcsol6d6 nett6 arbevetel Osszegerol;
c. a tervezett es tenyleges fOldgaz forgalom reszletes elemzeset havi bontasban
es azok eves Osszeslteset, amely tartalmazza az egyes beszerzesi forrasokb61
szarmaz6, illetve ertekesitesi partnerenkent a fOldgaz mennyisegeket, a fOldgaz
arara vonatkoz6 informaci6kat, a mennyiseggel sulyozott beszerzesi es
ertekesitesi foldgaz atlagarakat;
d. a kapacitaslekotesi szerzodesek es azok valtozasanak bemutatasat;
e. 30 napnal nem regebbi cegkivonatot;
f.

30 napnal nem regebbi az Engedelyes GET 28. § (4) bekezdesben rOgzltett
tevekenyseg folytatasara vonatkoz6 jogosultsagat alatamaszt6 igazolast, mely
szerint Engedelyes az Eur6pai Uni6 tagallamaban vagy az Eur6pai Gazdasagi
TersegrOI sz616 megallapodasban reszes valamely m�s allamban tenylegesen
es jogszeruen fOldgaz-kereskedelmi tevekenyseget folytat;

g. a kezbesitesi megbizottal kotott, mindenkor ervenyes megbizasi szerzodes
masolati peldanyat.
2) A rendszeres adatszolgaltatasra vonatkoz6 11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendeletben,
valamint a Hivatal kOIOn hatarozataiban meghatarozott egyeb adatszolgaltatasokat az
ott meghatarozottak szerint kell teljeslteni.
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