
 

 
 

 

 

MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI SZOLGÁLAT 

 

 

 
MBFSZ/3648- 4/2020. 

Üi.: Salzinger György 

:06-1-301-2934 Tárgy: PB gázforgalmazási engedély 

e-mail: salzinger.gyorgy@mbfsz.gov.hu 

 

 

GAS CONTACT Kft. 

 

2545 Dunaalmás  

0704/35 hrsz. 

 

HATÁROZAT 

A Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat (továbbiakban: MBFSZ) a GAS CONTACT Kft. 

(2545 Dunaalmás, hrsz. 0704/35, cégjegyzékszám:11-09-027135, adószám:27029677-2-11, a 

továbbiakban: Kérelmező) kérelmére Magyarország területén folytatni kívánt pébégáz 

forgalmazási tevékenységét az alábbiak szerint   

engedélyezi. 

 

1. Kérelmező jogi személy: GAS CONTACT Kft. 

• Székhelye: 2545 Dunaalmás, hrsz. 0704/35. 

• Cégjegyzékszám: 11- 09- 027135 

• Adószám: 27029677-2-11 

• Képviselő:  Martonosi Adriana (an.: Nágelová Katarína) 

Születési ideje: 1973/09/05 

Külföldi lakása, illetve tartózkodási helye: 

SK 94501 Komárno, Lodná utca 2940/6. 

Külföldi adószám: 7359056974 

A külföldi adószámot kiadó ország: SK 

• Kézbesítési megbízott: Balpataki Mónika (an.: Gazdag Éva) 

2800 Tatabánya, Damjanich utca 8. 

 

Az engedélyezett tevékenység: 

 

A kérelemben megjelölt, az első három évben tervezett forgalom alapján: 

166.500 db 11,5 kg-os, 14.850 db 23 kg-os, 26.400 db11 kg-os PB gáz töltet forgalmazása. 

Kérelmező nem folytathat tartályos pébégáz forgalmazást. 

 

2. A tevékenység megkezdésének tervezett időpontja: 2020 november 25, engedélyezett 

időpontja: a határozat kézhezvételét követő munkanap. 

 

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

tartályban vagy palackban történő forgalmazásáról és átfejtéséről, valamint hatósági 

felügyeletéről   szóló 327/2019. (XII. 20.) Korm. rendelet valamennyi, a gázforgalmazó 

tevékenységére vonatkozó előírásait folyamatosan betartani. 
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4. A PB-gáz csak olyan palackban hozható forgalomba, amely az időszakos vizsgálatok során 

megfelelőnek bizonyult. Az időszakos vizsgálatok érvényességét Kérelmező minden 

palacktöltés során köteles ellenőrizni. Az érvényességi idő lejártát megelőző 90 nappal a 

palackot megtölteni nem szabad, egyben gondoskodni kell az időszakos vizsgálat elvégzéséről 

és annak dokumentálásáról. 

 

5. Kérelmező köteles az általa évente forgalmazott PB-gáz palack összmennyiség 5%-ának 

megfelelő időszakos vizsgálatot elvégezni, vagy arra jogosult szervezettel elvégeztetni. 

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

minőségbiztosítási szervezet által tanúsított minőségbiztosítási rendszert köteles működtetni 

7. Az engedély határozatlan ideig hatályos, azonban Kérelmező köteles - hatósági intézkedés 

nélkül is – a gázforgalmazási tevékenységét azonnali hatállyal felfüggeszteni, ha az 

engedélyezési feltételeknek nem felel meg és erről a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatot 

(a továbbiakban: MBFSz) haladéktalanul írásban értesítenie kell. 

 

8.  Kérelmező az üzletszabályzatát évente köteles felülvizsgálni. A felülvizsgálatának ki kell 

terjednie a jogszabályok és a kapcsolódó szabályzatok változására és a PB-gáz forgalmazó által 

alkalmazott működési gyakorlatból eredő változásokra és szerződéses rendszerekre. 

9. 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. 

10. Az MBFSZ Kérelmezőt nyilvántartásba veszi, és honlapján közzéteszi a nyilvántartásba 

vett gázforgalmazó cég nevét, elérhetőségét, az azonnali intézkedést igénylő helyzetben hívható 

telefonszámát. 

 

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

kötelezettségek betartása alól. 

 

12. A Kérelmezőnek folyamatosan rendelkeznie kell a jelenlegi 300.000.000,-Ft/év összegre 

szóló érvényes felelősségbiztosítás meglétével. 

 

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 Tatabányai Törvényszéknek (2800 Tatabánya, Komáromi u. 4.), 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 
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keresetlevélben foglaltakra vonatkozó nyilatkozatában kérheti, ennek elmulasztása miatt 

igazolásnak nincs helye. 

 

INDOKOLÁS  

 

2020. október 22-én Kérelmező gázforgalmazási tevékenység végzésére vonatkozó kérelmet 

terjesztett be az MBFSZ-hez. Kérelméhez az alábbi dokumentumokat csatolta: 

 

- az UNIQUA Biztosító-nál 2019. szeptember 26-án kötött, 5066002. kötvényszámú, a 

Kérelmező nevére szóló felelősségbiztosítási kötvényt. 

- gázforgalmazási Üzletszabályzatát. 

- A 300 m3 gáztároló kapacitást biztosító, Kérelmező és a MACH TRADE s.r.o. között 

létrejött telephely bérleti szerződést, a Pest Megyei Kormányhivatal által kiadott PE/V/2263-

10/2020. számú használatbavételi engedélyt, 

- a Kérelmező és a Prva Slovenska Propanbutanova spolocnost a.s  (székhely: 965 01 Ziar 

nad Hronom SNP 1301 Szlovák Köztársaság) között létrejött bértöltésre vonatkozó  szerződést, 

- Kérelmező által a Prva Slovenska Propanbutanova spolocnost a.s-el kötött 

gázpalackokra vonatkozó  adás-vételi szerződést, 

- a Prva Slovenska Propanbutanova spolocnost a.s által működtett töltőberendezés 

engedélyét. 

- a Prva Slovenska Propanbutanova spolocnost a.s által működtett töltőberendezés 

működtetési engedélyét. 

- a Prva Slovenska Propanbutanova spolocnost a.s nevére szóló ISO 9001:2015 szabvány 

szerinti működéséről szóló tanúsítványát. 

- a palackok időszakos biztonsági ellenőrzésére a Rév és Társai Gázipari Kereskedelmi 

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

- 3 db kiskereskedővel kötött szerződést, 

- a Kérelmező által foglalkoztatott munkavállaló képzettségeit igazoló bizonyítványait.  

- igazolást az igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről.  

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

történő forgalmazásáról és átfejtéséről, valamint hatósági felügyeletéről   szóló 327/2019. 

(XII. 20.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) a gázforgalmazókra meghatározott 

követelményeket az alábbiak szerint teljesítette: 

Korm. rendelet 6. § (1) A PB-gáz forgalmazására az a gazdálkodó szervezet kaphat engedélyt, 

amely 

a) rendelkezik 

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

kiterjedő felelősségbiztosítással, melynek a biztosítási fedezetösszege legalább 300 millió 

forint, 

Kérelmező az általa becsatolt felelősség biztosítást az UNIQUA Biztosító-nál 2019. 

szeptember 26-án kötötte. Kötvényszáma: 5066002.  A kártérítési limit 300 000 000 Ft/év.  

ab) a PB-gáz forgalmazására vonatkozó üzletszabályzattal, 

 

Kérelmező az üzletszabályzatát a kérelem mellékleteként becsatolta. 
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ac) legalább 300 m3 térfogatot elérő, belföldön telepített, hatósági engedéllyel üzemelő 

tárolókapacitással vagy bértárolásra vonatkozó szerződéssel, és 

 

A 300 m3 gáztároló kapacitás meglétét a Kérelmező és a MACH TRADE s.r.o. között 

létrejött bérleti szerződés biztosítja. A tárolótartályok hatósági engedélyének meglétét 

Kérelmező az MBFSZ hiánypótlási felhívására a Pest Megyei Kormányhivatal által kiadott  

PE/V/2263-10/2020. számú használatbavételi engedély 2020. november 2-án történt 

becsatolásával pótolta. 

 

ad) a tevékenység megkezdésétől számított egy éven belül a PB-gáz forgalmazására vonatkozó, 

akkreditált tanúsító szerv által tanúsított minőségirányítási rendszerrel, és 

Kérelmező jelenleg nem rendelkezik tanúsított minőségügyi rendszerrel. A Korm. rendelet 

előírásának való megfelelésre egy év áll a rendelkezésére. Ezt a kötelezettségét az MBFSZ 

a rendelkező rész 4. pontjában írta elő. 

 

b) a PB-gáz forgalmazói tevékenység gyakorlása tekintetében - a műszaki-biztonsági 

szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai képesítésről és gyakorlatról, 

valamint az ilyen munkakörben foglalkoztatottak időszakos továbbképzésével kapcsolatos 

szabályokról szóló miniszteri rendeletben meghatározott - képzettséggel rendelkező 

szakembereket foglalkoztat. 

 

E feltételt Kérelmező olyan munkavállaló alkalmazásával biztosítja, aki rendelkezik 

munkavédelmi technikus bizonyítvánnyal és tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvánnyal. E 

bizonyítványokat Kérelmező mellékelte.  

 

(2) Palackos PB-gázforgalmazás esetén az (1) bekezdésben előírt követelményeken túlmenően 

a PB-gáz forgalmazónak rendelkeznie kell 

a) a bányafelügyelet - vagy más EGT-államban a hatáskörrel rendelkező hatóság - által 

engedélyezett PB-gáz palacktöltő üzemmel vagy ilyen PB-gáz palacktöltő üzemben történő 

bértöltésre vonatkozó szerződéssel, 

Kérelmező PB-gáz palacktöltő üzemmel nem rendelkezik. A töltés a Kérelmező és a Prva 

Slovenska Propanbutanova spolocnost a.s  (székhely: 965 01 Ziar nad Hronom SNP 1301 

Szlovák Köztársaság) között létrejött bértöltésre vonatkozó  szerződés biztosítja.  

b) a palackok időszakos vizsgálatára szolgáló létesítménnyel és a vizsgálat lefolytatására 

jogosult szervezettel vagy ilyen létesítmény használatára, illetve az időszakos vizsgálat 

elvégzésére jogosult szervezettel történő elvégeztetésére vonatkozó szerződéssel, 

Kérelmező a palackok időszakos vizsgálatára szolgáló létesítménnyel és a vizsgálat 

lefolytatására jogosult szervezettel nem rendelkezik. Kérelmező a palackok időszakos 

biztonsági ellenőrzésére a Rév és Társai Gázipari Kereskedelmi Kft.-vel (1101 Budapest, 

Kőbányai út 49.) kötött szerződést.  

c) palack típusonként az éves PB-gáz forgalmának legalább 5%-át kitevő saját tulajdonú 

palackkészlettel, és 
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Kérelmező az éves PB-gáz forgalmának legalább 5%-át kitevő saját tulajdonú 

palackkészletének meglétét a Prva Slovenska Propanbutanova spolocnost a.s-el kötött 

adás-vételi szerződéssel biztosította. 

 

d) a tervezett palackos forgalmazáshoz szükséges - szerződésekkel igazolható - 

kiskereskedelmi cseretelep-hálózattal. 

 

Kérelmező 3 db kiskereskedővel kötött szerződést nyújtott be.  

 

Az MBFH 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 Korm. rendelet 3. § (3) és (4) bekezdésén, 5. pontja a Korm.  

rendelet 3. § (5) bekezdésén, 7. pontja a Korm.  rendelet 6. § (5) bekezdésén, 8. pontja a Korm.  

rendelet 7. § (2) bekezdésén alapul. 

Az MBFSZ a rendelkező rész 9. pontját a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (Bt.) 

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

„Bt.43. § (9) bek. ” 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:  

„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 

forgalmazásáról és átfejtéséről, valamint hatósági felügyeletéről   szóló 327/2019. (XII. 20.) 

Korm. rendeletben meghatározott, a gázforgalmazókra vonatkozó előírásoknak, ezért az 

engedély megadásának akadálya nem volt.  
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Az MBFSZ felhívja Kérelmező figyelmét arra, hogy ha a tevékenységét jogszabályban vagy a 

határozatban foglalt előírásoktól eltérően gyakorolja, a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. 

törvény (Bt.) 41. §-a alapján a bányafelügyelet bírsággal sújtja és a tevékenységét 

felfüggesztheti vagy az engedélyt visszavonhatja.  

 
„Bt. 41. § (4)  A bányafelügyelet azt a természetes vagy jogi személyt, aki, illetőleg amely külön 

jogszabály hatálya alá tartozó, a bányafelügyelet által kiadott hatósági engedélyhez kötött 

gázipari tevékenységet (földgáz tárolása, vezetéken történő elosztása, szállítása, egyéb gázok 

vezetéken történő szállítása, cseppfolyós propán-bután gázok és ezek elegyei vezetéken történő 

elosztása, tartályban vagy palackban történő forgalmazása) engedély nélkül végez, bírsággal 

sújtja és eltilthatja a tevékenység folytatásától. 

(5)  Azt a (4) bekezdésben meghatározott gázipari tevékenység végzésére jogosult engedélyest, 

amely a tevékenységét jogszabályban vagy a bányafelügyelet határozatában foglalt előírásoktól 

eltérően gyakorolja, a bányafelügyelet bírsággal sújtja és a tevékenységét felfüggesztheti vagy 

a bányafelügyelet által kiadott engedélyt visszavonhatja.” 

 

Az MBFH 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 (Ákr.) 116. § (4) bekezdés a) pontja zárja ki, a jogorvoslat lehetősége Ákr. 

82. § (1) és 114. § (1) bekezdésén alapul. Az eljáró bíróságot a közigazgatási perrendtartásról szóló 

2017. évi I. törvény (továbbiakban: Kp.) 7. § (1) a), 13. § (1), (2) és (3) bekezdése határozza meg, a 

keresetlevél benyújtásának módját a Kp. 39. § (1) bekezdése írja elő. 

 

Budapest, 2020. november 04. 

 

 Dr. Fancsik Tamás elnök nevében 

 

 

 Veres Imre 

 főosztályvezető 

Kapják: 

 

1. Címzett (cégkapu úton) 

2. Kormányhivatalok bányászati ügyekkel foglalkozó szervezeti egységei (hivatali kapun, 

tájékoztatásul) 

3. MBFSZ Irattár 
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