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HATÁROZAT SZÁMA: H2604/2019
Tárgy: Korlátozott földgáz-kereskedelmi működési engedély
A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (székhely: 1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 52.; a továbbiakban: Hivatal) a fenti ügyszámon és tárgyban, kérelemre
indult közigazgatási hatósági eljárásban meghozta az alábbi
HATÁROZATOT.
A Hivatal az AIK Energy Austria GmbH (székhely: Biberstrasse 5, AT-1010 Bécs, Ausztria,
cégjegyzékszám: FN 515016 b, adószám: ATU74552815; a továbbiakban: Engedélyes)
kérelmének helyt ad, és részére
KORLÁTOZOTT FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI
MŰKÖDÉSI ENGEDÉLYT
ad az alábbi feltételekkel:
1.

Fogalom meghatározások
Jelen korlátozott földgáz-kereskedelmi működési engedélyben (a továbbiakban:
Engedély) használt fogalmakon a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvényben (a
továbbiakban: GET), a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Vhr.) és a
GET felhatalmazása alapján kiadott jogszabályokban, valamint az Üzemi és
Kereskedelmi Szabályzatban (a továbbiakban: ÜKSZ) meghatározott fogalmakat kell
érteni.

2.

Engedélyes általános jogai és kötelezettségei

2.1

Az Engedélyes a GET-ben és annak felhatalmazása alapján kiadott jogszabályokban,
a Hivatal által jóváhagyott szabályzatokban meghatározottak, valamint az Engedélyben
foglaltak szerint végezheti tevékenységét, gyakorolhatja jogait és terhelik
kötelezettségei. Az Engedélyes köteles az engedélyezés alapjául szolgáló feltételeknek
folyamatosan megfelelni. Az Engedélyben meghatározott kötelezettségek nem érintik
az Engedélyes más, jogszabályokban meghatározott kötelezettségeit.
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2.2

Az Engedélyes a jelen Engedély alapján jogosult a földgáz üzletszerű, ellenérték
fejében, nem saját felhasználási célra történő vásárlására és értékesítésére.

2.3

Az Engedélyes jogosult a földgáznak a Magyarország államhatárán keresztül történő
be- és kiszállítására.

2.4

Az Engedélyes a szervezett földgázpiacon történő értékesítés kivételével felhasználó
részére földgázt nem értékesíthet.

2.5

Az Engedélyesnek folyamatosan rendelkeznie kell a szállítási rendszerirányítási
tevékenységet ellátó szállítási rendszerüzemeltetővel kötött hatályos együttműködési
megállapodással.

2.6

Az Engedélyes köteles a GET-ben, az egyéb jogszabályokban, az ÜKSZ-ben előírt,
illetve vállalt feladatai ellátásához szükséges – a földgázforgalom, a számlázás, a
gazdasági elszámolás – adatforgalmi és informatikai rendszerek folyamatos
működtetését biztosítani. Az adatforgalmi és informatikai rendszerek üzembe
helyezésekor, illetve üzemeltetésük alatt az Engedélyesnek folyamatosan rendelkeznie
kell e rendszerek működésére vonatkozó naprakész dokumentációval.

3.

Kézbesítési megbízott
Az Engedélyes által megjelölt kézbesítési megbízott neve, címe:
Lázár Indira
8600 Siófok, Sió utca 40. 2. emelet 10.
Az Engedélyes köteles a kézbesítési megbízott személyében történő változást –
a változás bekövetkezését megelőzően legalább 30 nappal – a Hivatal részére
bejelenteni, egyben köteles az Engedély erre vonatkozó módosítását kérelmezni.

4.

Igazolás külföldön bejegyzett földgáz kereskedelmi tevékenység folytatásáról
Az Engedélyes által bemutatott, a GET 28. § (4) bekezdésben rögzített tevékenység
végzésének igazolása: CENTRAL EUROPEAN GAS HUB AG (CEGH) honlapján
nyilvánosan elérhető adatok alapján, mely értelmében az Engedélyes a CEGH-nél
Virtual Trading Point-on (VTP) regisztrált tag.
Az Engedélyes mindenkor köteles rendelkezni a GET 28. § (4) bekezdésben rögzített
tevékenység végzésére jogosító érvényes igazolással.

5.

Adatforgalmi és információadási kötelezettség

5.1

A GET 127. § s) pontja alapján a Hivatal jogosult ellenőrizni az Engedélyes
engedélyköteles tevékenységével összefüggő valamennyi adatot, nyilvántartást és
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dokumentumot, beleértve az üzleti titkot tartalmazó információt is. A Hivatal jogosult
ezekről másolatot és kivonatot készíteni, az Engedélyestől esetenként, illetve
rendszeresen megállapított határidőre információt, adatot kérni.
5.2

Az Engedélyes a GET, egyéb jogszabályok és a Hivatal határozatai alapján köteles az
előírt formában, csoportosításban, módon és határidőre információt, adatot szolgáltatni.

5.3

Az Engedélyes köteles a Hivatal részére az 1. számú melléklet szerinti tartalommal és
határidőben írásos és elektronikus formában információt, adatot szolgáltatni.

5.4

Az Engedélyes köteles biztosítani az engedélyköteles tevékenységével összefüggő
adatok, dokumentumok őrzését úgy, hogy azok a keletkezésüktől számított 5 évig
ellenőrizhetők legyenek.

5.5

Az Engedélyes a többi engedélyes felé történő adatszolgáltatási és információadási
kötelezettségének a GET-ben, egyéb jogszabályokban, az ÜKSZ-ben, az
együttműködési megállapodásokban és a Hivatal külön határozataiban
meghatározottak szerint köteles eleget tenni.

6.

Jogkövetkezmények az Engedély feltételeinek be nem tartása esetén
Abban az esetben, ha az Engedélyes engedélyköteles tevékenységét általános
hatályú, közvetlenül alkalmazandó uniós jogi aktusban, uniós jogi rendelkezésben,
jogszabályban, az Engedélyben, a Hivatal határozatában, az ÜKSZ-ben, az
Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége kötelező erejű határozatában
előírtaktól eltérő módon gyakorolja, a Hivatal a GET 119. §-ában és a vonatkozó
jogszabályokban meghatározott jogkövetkezményeket alkalmazhatja.

7.

Az Engedély érvényessége, módosítása, visszavonása

7.1

Jelen Engedély a közlés napjától határozatlan ideig hatályos.

7.2

Az Engedélyes köteles 15 napon belül a Hivatal részére bejelenteni, és az Engedély
módosítása iránti kérelmet benyújtani, amennyiben változás következik be az Engedély
kiadásának alapjául szolgáló feltételek, dokumentumok bármelyikében. A Hivatal a
tájékoztatás elmaradása esetén – a változás jellegének figyelembe vétele mellett –
jelen Engedélyt hivatalból módosítja vagy visszavonja.

7.3

Az Engedélyes köteles az engedélyében is feltüntetett, cégnyilvántartásban szereplő
adatainak változását azok cégjegyzékbe történt bejegyzését követő 8 munkanapon
belül a Hivatalnak írásban jelezni. A Hivatal a változás átvezetéséről szóló cégbírósági
határozat alapján az engedélyes működési engedélyét hivatalból módosítja.

7.4

A Hivatal az Engedélyt a GET 115. §-a és a 119. §-a, és a Vhr. 131. §-a, valamint egyéb
jogszabályokban meghatározott esetekben és feltételekkel az Engedélyes írásbeli
kérelmére, vagy hivatalból határozattal módosíthatja, illetve visszavonhatja.
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7.5

Az Engedély rendelkező részének elválaszthatatlan részét képezi az 1. számú
melléklet.

7.6

A Hivatal az adatszolgáltatásra előírt kötelezettségeket tartalmazó 1. számú mellékletét
hivatalból módosíthatja.

8.

Díjak
Az Engedélyes köteles a jogszabályban meghatározottak szerinti igazgatási
szolgáltatási és éves felügyeleti díjat a Hivatal részére megfizetni.
Jelen Engedély kiadása a naptári év közben történt, az Engedélyesnek a tárgyévre
vonatkozóan felügyeleti díj előleget kell - az Engedély jogerőre emelkedését követő
harmincadik munkanapig a GET 129. § (1) bekezdése szerinti mértékben - egy
összegben befizetnie.
Az Engedélyes abban az esetben, ha kérelemmel fordul a Hivatalhoz és a kérelem
tárgyára vonatkozóan nincs igazgatási szolgáltatási díj meghatározva, úgy az
illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) szerinti általános tételű
eljárási illetéket kell megfizetni, az Itv.-ben meghatározott módon.

9.

Vegyes rendelkezések
A határozat ellen közigazgatási pernek van helye a közléstől (kézbesítéstől) számított
30 napon belül. A keresetlevelet a Fővárosi Törvényszéknek címezve a Hivatalhoz kell
benyújtani. A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási döntés hatályosulására
halasztó hatálya nincs. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, tárgyalás tartását
az ügyfél a keresetlevelében kérheti.
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 9. 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.
INDOKOLÁS

Az Engedélyes meghatalmazott jogi képviselője Lázár Indira (lakcím: 8600 Siófok, Sió utca
40. 2. emelet 10. lakás) útján, 2019. április 16-án korlátozott földgáz-kereskedelmi működési
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engedély iránti kérelmet nyújtott be a Hivatalhoz, melyhez csatolta a jogszabályban előírt
mellékleteket.
A Hivatal a benyújtott kérelmet és mellékleteit megvizsgálta, és megállapította, hogy a GET és
a Vhr. alapján az Engedély kiadásának törvényi, vagy egyéb jogszabályi akadálya nincs.
A fentiek alapján a Hivatal jelen határozat rendelkező részében foglaltak szerint döntött és az
Engedélyes kérelmének helyt adva, számára határozatlan időre korlátozott földgázkereskedelmi működési engedélyt adott.
Jelen határozatát a Hivatal a GET 28-31. §-a, a 114. § (1) bekezdés a) pontja, a Vhr. 20/A20/B. §-a, és az 5. számú melléklet VI/A. fejezete, továbbá az 1/2014. MEKHr. 4. § (1)
bekezdés b) pontja, valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL.
törvény (a továbbiakban: Ákr.) 35-38. §-a, 80. § (1) bekezdése és a 81. § (1) bekezdése, illetve
a fent hivatkozott jogszabályok alapján hozta meg.
Az eljárási költségről az Ákr. 81. § (1) bekezdése és a 124-130. §-a, továbbá az 1/2014.
MEKHr. 6. §-a, és az 1. számú melléklet A) pontjának 9. alpontja, alapján kellett rendelkezni.
Az eljárásra irányadó ügyintézési határidő a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási
Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény (a továbbiakban: MEKH Tv.) 5/D. § (4) alapján 75 nap.
A Hivatal eljárásában a MEKH Tv. 5/F. § (1) bekezdése értelmében nincs helye sommás
eljárásnak, az Ákr. 43. § (8) bekezdés a) pont aa) alpontja és 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 a (3) bekezdés b) pontja szerint
függő hatályú döntés meghozatalának sincs helye.
A jogorvoslat igénybevételével kapcsolatos tájékoztatás az Ákr. 81. § (1) bekezdésén alapszik.
Az Ákr. 116. § (4) bekezdés a) pontja a Hivatal döntésével szemben kizárja a fellebbezést, az
Ákr. 114. § (1) bekezdése biztosítja a közigazgatási per megindításának lehetőségét. A
perindítás határideje a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a
továbbiakban: Kp.) 39. § (1) bekezdésén, a közigazgatási cselekmény keresetlevél
benyújtásától függetlenül történő hatályosulása a Kp. 39. § (6) bekezdésén alapszik. A Hivatal
a tárgyalás tartására vonatkozó tájékoztatást a Kp. 77. § (2) bekezdése alapján adta meg. A
közigazgatási jogvita elbírálása iránti közigazgatási per eljárás illetékének mértékét az Itv.
45/A. § (1) bekezdése határozza meg, az illetékfeljegyzési jogot a 62. § (1) bekezdés h) pontja
biztosítja.
A határozat az Ákr. 82. § (1) bekezdése és a 85. § (5) bekezdése alapján a közlés napján
véglegessé válik. A véglegessé vált, záradékkal ellátott határozatot GET 127. § v) pontja
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alapján a Hivatal a honlapján közzé teszi. Az Engedélyes a határozatról hiteles másolatot
kérhet.
A Hivatal feladat- és hatáskörét MEKH Tv. 3. § (2) bekezdés a) pontja, továbbá a GET
127. § a) pontja, illetékességét a Ksztv. 1. § (2) bekezdés b) pontja és 1. § (3) bekezdés b)
pontja, illetve a MEKH Tv. 1. §-a és 5/D. § (2) bekezdése határozza meg. Az eljárás speciális
szabályait a MEKH Tv. és a GET tartalmazza.
Kelt: Budapest, elektronikus bélyegző szerint

dr. Dorkota Lajos
elnök úr
nevében és megbízásából:

Dr. Grabner Péter
energetikáért felelős elnökhelyettes

Melléklet:
Kapják:

1. számú Melléklet
Engedélyes (kézbesítési megbízottja útján, kizárólag elektronikusan)
Hivatal, Földgáz-felügyeleti és Árszabályozási Főosztály
Hivatal, Elemzési és Statisztikai Főosztály
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1. számú melléklet:

AZ ADATSZOLGÁLTATÁSOKRÓL

1) Engedélyes évente egy alkalommal köteles a naptári évben végzett engedélyköteles
tevékenységéről szóló éves jelentést készíteni a Hivatal számára. Az éves jelentést a
vizsgálat tárgyát képező évet követő március 31-ig köteles benyújtani elektronikus
formában. A jelentésnek tartalmaznia kell legalább az alábbiakat:
a. az Engedélyes által végzett korlátozott földgáz-kereskedelmi tevékenység
összefoglaló értékelését;
b. nyilatkozatot/igazolást az előző évi korlátozott földgáz-kereskedelmi
tevékenységhez kapcsolódó nettó árbevétel összegéről;
c. a tervezett és tényleges földgáz forgalom részletes elemzését havi bontásban
és azok éves összesítését, amely tartalmazza az egyes beszerzési forrásokból
származó, illetve értékesítési partnerenként a földgáz mennyiségeket, a földgáz
árára vonatkozó információkat, a mennyiséggel súlyozott beszerzési és
értékesítési földgáz átlagárakat;
d. a kapacitáslekötési szerződések és azok változásának bemutatását;
e. 30 napnál nem régebbi cégkivonatot;
f.

30 napnál nem régebbi az Engedélyes GET 28. § (4) bekezdésben rögzített
tevékenység folytatására vonatkozó jogosultságát alátámasztó igazolást, mely
szerint Engedélyes az Európai Unió tagállamában vagy az Európai Gazdasági
Térségről szóló megállapodásban részes valamely más államban ténylegesen
és jogszerűen földgáz-kereskedelmi tevékenységet folytat;

g. a kézbesítési megbízottal kötött, mindenkor érvényes megbízási szerződés
másolati példányát.
2) A rendszeres adatszolgáltatásra vonatkozó 11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendeletben,
valamint a Hivatal külön határozataiban meghatározott egyéb adatszolgáltatásokat az
ott meghatározottak szerint kell teljesíteni.
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