Elektronikusan hitelesített dokumentum

Ügyszám:
Ügyintéző:
Telefon:
Fax:
E-mail:

FFAFO/ 8-3 /2021
Posta Miklós
+36 1 459 7866
+36 1 459 7660
postam@mekh.hu

HATÁROZAT SZÁMA: H 39 /2021
Tárgy: NKM Energia Zrt. földgáz egyetemes szolgáltatói működési engedélyének
módosítása (névváltozás)
A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (székhely: 1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 52.; a továbbiakban: Hivatal) az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.
(székhely: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20., cégjegyzékszám: Cg.: 01-10-140263,
adószám: 26713111-2-44, működési engedély száma: H2408/2019.; a továbbiakban:
Engedélyes) földgáz egyetemes szolgáltatói működési engedély módosítása tárgyában fenti
ügyszámon, hivatalból indult közigazgatási hatósági eljárás keretében meghozta az alábbi
HATÁROZATOT.
A Hivatal az Engedélyes részére – korábban NKM Energia Zrt. névre – H2408/2019. számú
határozattal kiadott földgáz egyetemes szolgáltatói működési engedélyét (a
továbbiakban: Engedély) az alábbiak szerint módosítja:
Az Engedélyes elnevezése az Engedélyben valamennyi előforduló helyen:
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.
névre módosul.
Az Engedély rendelkező részében meghatározott adat helyébe e határozat kiadásával
egyidejűleg a fenti szövegezés lép.
Az Engedély jelen határozattal nem érintett részei változatlan tartalommal továbbra is
hatályosak.
Az Engedélyest igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettség nem terheli, mivel az eljárás
hivatalból indult. 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.
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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 cégnevének megváltozása az Engedélyben rögzített olyan lényeges cégadat,
mely adat változása esetén az Engedély módosítása szükséges.
A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 131. § (1) bekezdése alapján az
Engedélyben is feltüntetett, cégnyilvántartásban szereplő adatainak változása esetén - azok
cégjegyzékbe történt bejegyzését és az Engedélyes írásban történő bejelentését követően - a
Hivatal a változás átvezetéséről szóló cégbírósági határozat alapján az Engedélyt hivatalból
módosítja.
Az Engedélyes 2021. január 6-án elektronikus levélben értesítette a Hivatalt a cégadatában
bekövetkezett változásról, melyhez csatolta a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága által kiadott
végzést. A Hivatal a 2021. január 6. napján ellenőrzött cégkivonat alapján megállapította, hogy
az Engedélyes neve 2021. január 1-jei dátummal megváltozott, ezért a rendelkező részben
foglaltak szerint döntött és a Vhr. 131. § (1) bekezdésében foglaltak szerint eljárva az
Engedélyt hivatalból módosította.
A Vhr. 131. § (1) bekezdés értelmében a Hivatal az eljárást hivatalból folytatta le, így
Engedélyest igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettség nem terheli.
Jelen határozatát a Hivatal a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban:
GET) 114. § (1) bekezdés f) pontja, a 127. § a) pontja, a Vhr. 131. § (1) bekezdése, továbbá
az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 80.
§ (1) bekezdésén, 81. § (1) bekezdésén és 104. § (1) bekezdés e) pontja, valamint a
hivatkozott jogszabályok alapján hozta meg.
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.
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Az eljárás hivatalból indult, ezért az Engedélyest igazgatási szolgáltatási díjfizetési
kötelezettség nem terheli. Az eljárási költségről az Ákr. 81. § (1) bekezdése és a 124-130. §a alapján kellett rendelkezni.
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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