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SÁRI METÁL Kft. 

 

2344 Dömsöd 

Kossuth Lajos út 62. 

 

HATÁROZAT 

 

A Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat (továbbiakban: MBFSZ) a SÁRI METÁL Kft. 

(továbbiakban: Kéremező) Magyarország területén folytatni kívánt pébégáz forgalmazási 

tevékenységét az alábbiak szerint   

engedélyezi. 

 

1. Kérelmező jogi személy: SÁRI METÁL Kft. 

 

Székhelye: 2344 Dömsöd, Kossuth Lajos út 62. 

Cégjegyzékszám: 13-09-112279 

Adószám: 13921648-2-13  

Képviselő: Sári György (ügyvezető) 

 

Az engedélyezett tevékenység: évenként legfeljebb 30.000 darab 10-, illetve 11,5 kg 

töltetsúlyú cseppfolyós propán-bután gáz palackos forgalmazása.  

 

2. A tevékenység megkezdésének engedélyezett időpontja: a határozat kézhezvételét követő 

munkanap. 

 

3. Kérelmező a tevékenysége során köteles a cseppfolyós propán-, butángázok és ezek elegyei 

tartályban vagy palackban történő forgalmazásának szabályairól és hatósági felügyeletéről 

szóló 94/2003. (XII. 18.) GKM rendelet valamennyi, a gázforgalmazó tevékenységére 

vonatkozó előírásait folyamatosan betartani. 

 

4. Kérelmező a tevékenység megkezdésétől számított egy éven belül, akkreditált 

minőségbiztosítási szervezet által tanúsított minőségbiztosítási rendszert köteles működtetni. 

 

5. Kérelmező köteles minden külön intézkedés nélkül tevékenységét azonnali hatállyal 

megszüntetni, ha az engedély kiadásakor a töltésre, a nyomáspróbázásra, a palackjavításra, 

illetve a tárolókapacitás bérletére vonatkozó szerződés bármilyen okból megszűnik vagy ha a 

szerződésben meghatározott tevékenységet szüneteltetik. 

 

6. Kérelmező köteles az MBFSZ-t legalább 30 nappal korábban írásban értesíteni arról, ha a 

pébégáz forgalmazási tevékenysége megszüntetését határozta el. 
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7. Kérelmező a bányafelügyelet részére felügyeleti tevékenységéért felügyeleti díjat köteles 

fizetni. A felügyeleti díj mértéke pébé gázforgalmazói tevékenység esetében a tárgyévet 

megelőző évi árbevétel 0,4%-a. 

 

8. Az MBFSZ Kérelmezőt nyilvántartásba veszi, és honlapján közzéteszi a nyilvántartásba vett 

gázforgalmazó cég nevét, székhelyét és a tevékenység megkezdésének engedélyezett 

időpontját. 

 

9. Jelen engedély nem mentesíti Kérelmezőt a működésére vonatkozó egyéb jogszabályi 

kötelezettségek betartása alól. 

 

E határozat a közléssel végleges és végrehajtható, ellene fellebbezésnek helye nincs. A 

határozat bírósági felülvizsgálatát jogszabálysértésre történő hivatkozással a közléstől számított 

harminc napon belül a Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címzett 

kereset benyújtásával lehet kezdeményezni. A keresetlevelet az első fokú közigazgatási 

határozatot hozó szervnél kell benyújtani. A keresetindításnak a határozat végrehajtására 

halasztó hatálya nincs, az ügyfél azonban a keresetlevélben kérheti a határozat végrehajtásának 

felfüggesztését. 

Jogi képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet – 

ha nem ügyvédi képviselettel jár el – az elektronikus benyújtás során a képviseletét ellátó 

személy teljes körű azonosítását biztosító és az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás 

igénybevételével is eljárhat, ha azzal rendelkezik. Ebben az esetben a per folyamatban léte alatt 

az elektronikus kapcsolattartás során ezt kell alkalmaznia.  

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban 

tárgyalást tart. Tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben, a közigazgatási szerv a 

keresetlevélben foglaltakra vonatkozó nyilatkozatában kérheti, ennek elmulasztása miatt 

igazolásnak nincs helye. 

 

INDOKOLÁS  

 

A Kérelmező 2018. június 20-án gázforgalmazási tevékenység végzésére vonatkozó kérelmet 

terjesztett be az MBFSZ részére. Kérelméhez az alábbi dokumentumokat csatolta:  

 

- A SÁRI METÁL Kft. és Dr. Steier József (1037 Budapest, Csillagszem út 18.) között 

létrejött LPG tartály bérleti szerződés, 

-  A SÁRI METÁL Kft. és az AKSO, s.r.o (székhely: Za konickom 9 902 01 Pezinok  

Szlovák Köztársaság) között létrejött együttműködési szerződés, 

- Az AKSO s.r.o Szlovák hatóság által kiállított működési engedélye, 

- A SÁRI METÁL Kft. és a Rév és Társai Gázipari Kereskedelmi Kft. (1101 Budapest, 

Kőbányai út 49.) között létrejött, gázpalack karbantartási keretszerződés, 

- Propán-bután gázforgalmazási Üzletszabályzat. 

- Sári György GK-657/2012. számú gázcseretelep kezelő bizonyítványa. 

- Nemzeti Adó- és Vámhivatal HU01582201002 számú adóraktári engedélye, 

- A Dömsödi Polgármesteri Hivatal által kiadott igazolása a bejelentésköteles 

kereskedelmi tevékenység nyilvántartásba vételéről, 

 

- A Generali Biztosító Zrt-nél kötött 95595002514058600 kötvényszámú, a SÁRI 

METÁL Kft. nevére szóló biztosítási kötvény. 

- 10 db számla gázpalack megvételéről 

- Igazolás az igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről.  



 
MBFSZ-HATOSAG/1779-2/2018. 

 - 3/2 - 

Kérelmező a cseppfolyós propán-, butángázok és ezek elegyei tartályban vagy palackban 

történő forgalmazásának szabályairól és hatósági felügyeletéről szóló 94/2003. (XII. 18.) 

GKM rendeletben (továbbiakban: GKM rendelet) a gázforgalmazókra meghatározott 

követelményeket az alábbiak szerint teljesítette. 

GKM rendelet 4. § (1) Pébégáz forgalmazására az a jogi személyiségű gazdasági társaság 

jogosult, amely a következő feltételeknek megfelel: 

a) a cégjegyzékbe a pébégáz forgalmazási tevékenységét bejegyezték, 

Az MBFSZ hivatalból beszerezte Kérelmező cégkivonatát, amelyből megállapította, hogy 

abban a gázkereskedelmi tevékenység szerepel. 

GKM rendelet 4. § (1)    

b) a pébégáz forgalmazási tevékenységet végző tagja, munkavállalója vagy alvállalkozója 

rendelkezik az általa ellátott pébégáz forgalmazási tevékenység végzéséhez előírt szakmai 

képesítéssel vagy személyzet tanúsítással, 

 

E feltételt a Kérelmező Sári György GK-657/2012. számú gázcseretelep kezelő 

bizonyítványának bemutatásával teljesítette. 

  

GKM rendelet 4. § (1)    

c) rendelkezik a tervezett pébégáz forgalmazáshoz szükséges gázbeszerzési forrással, és 

palacktöltő telepenként legalább 300 m3 térfogatú belföldön telepített tárolókapacitással vagy 

határozott idejű bérleti szerződés alapján annak használatával, 

A pébégáz forgalmazásához szükséges gáz beszerzéséről Kérelmező az AKSO, s.r.o 

(székhely: Za konickom 9 902 01 Pezinok  Szlovák Köztársaság) között létrejött 

együttműködési szerződéssel gondoskodott.  

A 300 m3 gáztároló kapacitást A SÁRI METÁL Kft. és Dr. Steier József (1037 Budapest, 

Csillagszem út 18.) között létrejött LPG tartály bérleti szerződés biztosítja. 

GKM rendelet 4. § (1)    

d) a pébégáz forgalmazására olyan üzletszabályzattal rendelkezik, amely figyelembe veszi 

a fogyasztók érdekeit, biztosítja a gázfelhasználás során az élet és vagyon biztonságát, 

továbbá meghatározza a gázforgalmazó, a kiskereskedő és a fogyasztó jogait, 

kötelezettségeit és felelősségét. 

Kérelmező által becsatolt üzletszabályzat a fenti feltételeknek megfelel. 

GKM rendelet 4. § (1)    

e) érvényes vagyon- és környezeti, valamint a harmadik személyeknek okozott károkra is 

kiterjedő felelősségbiztosítása van, és a biztosítási fedezet összege legalább 300 millió forint, 

Kérelmező az általa becsatolt felelősség biztosítást A Generali Biztosító Zrt-nél 2018. 05. 

11-én kötötte. Kötvényszáma: 95595002514058600. A kártérítési limit 300.000.000,- Ft/év.  

GKM rendelet 4. § (1)    

f) a tevékenység megkezdésétől számított egy éven belül, akkreditált minőségbiztosítási 

szervezet által tanúsított minőségbiztosítási rendszerben működteti a pébégáz forgalmazási 

tevékenységet, 

Kérelmező jelenleg nem rendelkezik tanúsított minőségügyi rendszerrel. A rendelet 

előírásának való megfelelésre egy év áll a rendelkezésére. Ezt a kötelezettségét a rendelkező 

rész 4. pontja rögzíti. 

GKM rendelet 4. § (1)    

g) rendelkezik a tevékenység végzéséhez szükséges telephellyel vagy annak használatára 

vonatkozó, határozott idejű bérleti szerződéssel, továbbá a tartályos gázfelhasználás során 

esetleg bekövetkezett vészhelyzet-elhárítás személyi és tárgyi feltételeivel vagy erre vonatkozó 

szerződéssel. 

A SÁRI METÁL Kft. több telephellyel rendelkezik. Tartályos gázforgalmazást nem végez.  
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GKM rendelet 4. § (2) Palackos gázforgalmazás esetén az (1) bekezdésben előírt 

követelményeken túlmenően a gázforgalmazónak rendelkeznie kell: 

a) belföldön létesített és a bányafelügyelet által engedélyezett pébégáz töltőteleppel vagy a 

pébégáz belföldi, illetve külföldi töltésére vonatkozó, határozott idejű szerződéssel, 

Kérelmező töltőteleppel nem rendelkezik, a töltés az AKSO, s.r.o (székhely: Za konickom 

9 902 01 Pezinok  Szlovák Köztársaság) között létrejött együttműködési szerződés 

biztosítja.  

GKM rendelet 4. § (2) 

b) az általa évente forgalmazott mennyiség 6%-át meghaladó kapacitású, a palackok 

időszakos biztonsági ellenőrzésére szolgáló belföldi létesítménnyel vagy az említett 

létesítmények használatára, illetve tevékenységek végzésére vonatkozó, határozott időre szóló 

hasonló méretű tevékenységet lehetővé tevő szerződéssel, 

Kérelmező a palackok időszakos biztonsági ellenőrzésére a Rév és Társai Gázipari 

Kereskedelmi Kft.-vel (1101 Budapest, Kőbányai út 49.) kötött szerződést. A szerződés 

11,5 és 11 kg-os propán-butántöltetű gázpalack (6000 db/év) ellenőrzésére szól. E 

mennyiség kiteszi a forgalmazni engedélyezett mennyiség 6%-át. 

 

GKM rendelet 4. § (2) 

c) az éves pébégáz forgalmának legalább 5%-át kitevő saját tulajdonú palack készlettel. 

 

A kérelem mellékleteként benyújtott számlák alapján Kérelmező összesen 1532 

palackkal rendelkezik. E mennyiség nem teszi ki a kérelemben szereplő 40.000 db 5%-át 

ezért az MBFSZ a forgalmazni engedélyezett mennyiséget 30.000 db-ban határozta meg. 

 

GKM rendelet 4. § (4) Tartályos pébégáz forgalmazás esetén, az (1) bekezdésben előírt 

általános követelmények teljesítésén túlmenően, a gázforgalmazónak rendelkeznie kell két 

darab, a pébégáz szállítására alkalmas, legalább 5 tonna szállítókapacitású közúti 

tartányjárművel vagy ennek megfelelő szállítókapacitást biztosító, határozott idejű 

szerződéssel. 

Kérelmező nem folytat tartályos pébégáz forgalmazást. 

 

Az MBFSZ a határozat rendelkező részének 1. pontjában foglaltakat a kérelemben megjelölt 

tervezett pb gáz forgalmazási mennyiség, illetve a saját tulajdonú palack készlet figyelembe 

vételével tette. 

A rendelkező rész 4. pontja a GKM rendelet 4. § (1) bekezdés f) pontján alapul. 

A rendelkező rész 5. pontja a GKM rendelet 6. § (2) bekezdésén alapul. 

A rendelkező rész 6. pontja a GKM rendelet 6. § (3) bekezdésén alapul. 

Az MBFSZ a rendelkező rész 7. pontját a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 43. § 

(9) és (9a) bekezdés b) pontja alapján írta elő.  

„Bt.43. § (9) …….” A bányafelügyelet részére felügyeleti tevékenységéért a bányatelek 

jogosítottja, a földgáztárolói, -szállítói és elosztói, PB-gáz forgalmazói engedélyes, a 

határon átnyúló szolgáltatásként PB-gáz forgalmazást végző, valamint a bányászati 

hulladék kezelője, a szén-dioxid-tárolóhely üzemeltetője és a szén-dioxid-szállítóhálózat 

üzemeltetője felügyeleti díjat köteles fizetni. 

(9a) A felügyeleti díj éves mértéke 

b) az engedélyes tevékenység esetében a tárgyévet megelőző évi árbevétel 0,4%-a,” 

A díj megfizetésének szabályait a bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási 

díjakról és egyéb eljárási költségekről, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes 

szabályairól szóló 78/2015. (XII. 30.) NFM rendelet 6. § (1) bekezdése tartalmazza:  
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„A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Bt). 43. § (9a) bekezdése 

szerinti felügyeleti díjat évente, egy összegben, ezer forintra kerekítve az MBFSZ Magyar 

Államkincstárnál vezetett 10032000-01417179-00000000 számú számlájára, mint a 

felügyeleti díj beszedésére jogosult részére kell átutalással befizetni. Az átutalási megbízás 

közlemény rovatában a „felügyeleti díj” szöveget fel kell tüntetni. A felügyeleti díjat 

visszaigényelni nem lehet. 

(2) A felügyeleti díjat 

b) a földgáztárolói, -szállítói és elosztói, PB-gáz forgalmazói engedélyes, a határon 

átnyúló szolgáltatásként PB-gáz forgalmazást végző, a bányászati hulladék kezelője, a 

szén-dioxid-tárolóhely üzemeltetője és a szén-dioxid-szállítóhálózat üzemeltetője június 

20-ig fizeti meg.” 

 

Kérelmező az igazgatási szolgáltatási díjat megfizette. 

 

Az MBFSZ megállapította, hogy a kérelem – a fentiekben részletezettek szerint – megfelelt a 

cseppfolyós propán-, butángázok és ezek elegyei tartályban vagy palackban történő 

forgalmazásának szabályairól és hatósági felügyeletéről szóló 94/2003. (XII. 18.) GKM 

rendeletben a gázforgalmazókra vonatkozó előírásoknak, ezért az engedély megadásának 

akadálya nem volt.  

 

Az MBFSZ a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 118/A. § -a figyelembevételével, a 

Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 6. §-a 

szerinti hatáskörében járt el. 

 

Jelen határozat elleni fellebbezés lehetőségét az általános közigazgatási rendtartásról szóló 

2016 évi CL törvény (továbbiakban: Ákr.) 116. § (4) bekezdés a) pontja zárja ki, bírósági 

felülvizsgálatának lehetőségét az Ákr. 112. §-a és a 114. § (1) bekezdése biztosítja. 

A Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság kizárólagos illetékességét a 

közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 13. § (1) bekezdése, a (2) bekezdés c) 

pontja és a (3) bekezdése határozza meg. 

 

Budapest, 2018. június 27. 

 

 

Zelei Gábor elnök megbízásából és nevében 

 

 

 Veres Imre

 főosztályvezető 

Az MBFSZ a határozatot az alábbiakkal közli: 

1. Címzett (számlával) cégkapun 

2. Kormányhivatalok bányászati ügyekkel foglalkozó szervezeti egységei (tájékoztatásul) 

hivatali kapun 

3. MBFSZ Irattár 
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