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HATÁROZAT SZÁMA: H2518 /2019

Tárgy: VALAHIA GAZ SRL korlátozott földgáz-kereskedelmi működési engedélyének
módosítása
A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (székhely: 1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 52.; a továbbiakban: Hivatal) a VALAHIA GAZ SRL (székhely: Soseaua
Bucuresti-Ploiesti Nr. 19-21, Biroul 6.4, Etaj 6, 077190 Bukarest, Románia, cégjegyzékszám:
J40/16277/2017, adószám: RO38254910, működési engedély száma: H388/2019; a
továbbiakban: Engedélyes) korlátozott földgáz-kereskedelmi működési engedély módosítása
tárgyában kérelemre indult közigazgatási hatósági eljárás keretében meghozta az alábbi
HATÁROZATOT.
A Hivatal az Engedélyes részére a H388/2019. számú határozattal kiadott korlátozott
földgáz-kereskedelmi működési engedélyének (a továbbiakban: Engedély) 4. pontjában
foglaltakat az alábbiak szerint módosítja:
4. Igazolás külföldön bejegyzett földgáz kereskedelmi tevékenység folytatásáról
Az Engedélyes által bemutatott, a GET 28. § (4) bekezdésben rögzített tevékenység
végzésére jogosító igazolás:
Az engedély kiállítója:
AUTORITATEA
REGLEMENTARE IN DOMENIUL ENERGIEI (ANRE)
Az engedély száma:

2217

Az engedély kiállításának dátuma:

2018. március 29.

Az engedély érvényessége:

2022. december 31.

NATIONALA

DE

Az Engedélyes mindenkor köteles rendelkezni a GET 28. § (4) bekezdésben rögzített
tevékenység végzésére jogosító érvényes igazolással.
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Az Engedély rendelkező részében meghatározott pont helyébe e határozat kiadásával
egyidejűleg a fenti szövegezés lép.
Az Engedély jelen határozattal nem érintett részei változatlan tartalommal továbbra is
hatályosak.
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: 1/2014. MEKHr.) 1. melléklet A) pont
24. alpontja szerinti igazgatási szolgáltatási díjat megfizette.
A Hivatalnak egyéb eljárási költség megtérítéséről döntenie nem kellett, az eljárás során ilyen
költség nem merült fel.
A Hivatal intézkedik a határozatnak a Hivatal honlapján történő közzétételéről.
A határozat ellen közigazgatási pernek van helye a közléstől számított 30 (harminc) napon
belül, a keresetet a Fővárosi Törvényszéknek címezve - az elektronikus ügyintézés szabályai
szerint - a Hivatalhoz kell benyújtani. A keresetnek a közigazgatási cselekmény
hatályosulására halasztó hatálya nincs. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, tárgyalás
tartását az ügyfél a keresetlevelében kérheti.
INDOKOLÁS
Az Engedélyes meghatalmazottja 2019. szeptember 17. napján az Engedélyes Engedélyének
4. pontjában rögzített, külföldön bejegyzett földgáz-kereskedelmi tevékenység folytatásáról
szóló igazolásának 2019. október 1-jéig terjedő érvényességére tekintettel, annak módosítását
kérte. A meghatalmazott a kérelemhez csatolta a rendelkező részben rögzített, 2022.
december 31-ig érvényes, ANRE által kibocsátott engedélyt, majd kérelmét 2019. szeptember
20-án a vonatkozó igazgatási szolgáltatási díj megfizetéséről szóló igazolással kiegészítette.
A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 127. § (1) bekezdése értelmében az
engedélyek időbeli hatályának meghosszabbítására irányuló eljárásra az engedélyezés
szabályai az irányadók.
Az Engedélyes köteles az Engedély kiadásának alapjául szolgáló feltételeknek folyamatosan
megfelelni, így mindenkor köteles rendelkezni a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény
(a továbbiakban: GET) 28. § (4) bekezdésben rögzített tevékenység végzésére jogosító
érvényes igazolással.
A fenti határidő megváltozása az Engedélyben rögzített olyan lényeges adat, melynek
változása esetén az Engedély módosítása szükséges.
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A Hivatal az Engedélyes meghatalmazottja által megküldött dokumentumokat megvizsgálta és
megállapította, hogy az Engedélyes külföldön bejegyzett földgáz-kereskedelmi tevékenység
folytatásáról szóló, a GET 28. § (4) bekezdésben rögzített tevékenység végzésére jogosító
engedélyének érvényességi ideje 2022. december 31., ezért a rendelkező részben foglaltak
szerint döntött és az Engedélyt a rendelkező részben foglaltak szerint módosította.
Az eljárás kérelemre indult, és az Engedélyes a kérelme mellékleteként csatolta a 1/2014.
MEKHr. 1. melléklet A) pont 24. alpontja szerinti igazgatási szolgáltatási díjat átutalásáról szóló
igazolást.
A Hivatal feladat- és hatáskörét a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló
2013. évi XXII. törvény (a továbbiakban: MEKH Tv.) 3. § (2) bekezdés a) pontja, továbbá a
GET 127. § a) pontja, illetékességét a központi államigazgatási szervekről, valamint a
Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény (a továbbiakban:
Ksztv.) 1. § (2) bekezdés b) pontja és 1. § (3) bekezdés b) pontja, illetve a MEKH Tv. 1. § és
5/D. § (2) bekezdése határozza meg. Az eljárás speciális szabályait a MEKH tv. és a GET
tartalmazza.
Az eljárási költségről az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a
továbbiakban: Ákr.) 81. § (1) bekezdése és a 124-130. §-a alapján kellett rendelkezni.
Jelen határozatát a Hivatal a GET 114. § (1) bekezdés a) pontja, a 127. § a) pontja, a
Vhr. 131. § (1) bekezdése, továbbá az Ákr. 80. § (1) bekezdésén és 81. § (1) bekezdésén és
a hivatkozott jogszabályok alapján hozta meg.
Az eljárásra irányadó ügyintézési határidőt a MEKH tv. 5/D. § (4) alapján 75 nap. A Hivatal
eljárásában a MEKH tv. 5/F. § (1) bekezdése alapján nincs helye sommás eljárásnak; az Ákr.
43. § (8) bekezdés a) pont aa) alpontja és a Ksztv. 1. § (2) bekezdés b) pontja és a (3)
bekezdés b) pontja alapján függő hatályú döntés meghozatalának sincs helye.
A fellebbezés lehetőségét az Ákr. 116. § (1) bekezdése és (4) bekezdésének a) pontja zárja
ki. A véglegessé vált határozat elleni közigazgatási per megindításának lehetőségét az Ákr.
112. § és 114. § (1) bekezdése biztosítja. A Fővárosi Törvényszék kizárólagos illetékességét
a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 13. § (11)
bekezdése állapítja meg, figyelembe véve a 12. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltakat.
A keresetlevél benyújtásának helyét és idejét a Kp. 39. § (1) bekezdése határozza meg.
A tárgyalás tartása iránti kérelem lehetőségéről szóló tájékoztatás az Ákr. 81. § (1)
bekezdésén és a Kp. 77. § (2) bekezdésén alapul. A közigazgatási jogvita elbírálása iránti
közigazgatási per illetékének mértékét és az illetékfeljegyzési jogot az illetékekről szóló 1990.
évi XCIII. törvény 45/A. § (1) bekezdése és 62. § (1) bekezdés h) pontja írja elő.
A határozat az Ákr. 82. § (1) bekezdése és 85. § (5) bekezdése alapján a közlés napján
véglegessé válik. A véglegessé vált, záradékkal ellátott határozatot GET 127. § v) pontja
alapján a Hivatal a honlapján közzé teszi. Az Engedélyes a határozatról hiteles másolatot
kérhet.
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dr. Dorkota Lajos
elnök úr
nevében és megbízásából:

Dr. Grabner Péter
energetikáért felelős elnökhelyettes

Kapják:
 Engedélyes (Lázár Indira, mint kézbesítési megbízott útján, kizárólag elektronikusan,
hivatali kapuról cégkapura)
 Hivatal, Földgázipari Felügyeleti és Engedélyezési Osztály
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