INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTÉRIUM
PIACFELÜGYELETI ÉS UTASJOGI FŐOSZTÁLY
VASÚTI IGAZGATÁSI SZERV
KÖZLEMÉNY
a PIUF/48432-6/2020-ITM iktatószámú döntésről
Eljáró hatóság megnevezése:

Innovációs és Technológiai Minisztérium
Piacfelügyeleti és Utasjogi Főosztály
Vasúti Igazgatási Szerv

Az ügy száma:

PIUF/48432/2020-ITM

Az ügy tárgya:

bejelentéshez kötött vasúti tevékenység végzésének
valamint bejelentési kötelezettség teljesítésének
vizsgálata

Az ügyfél neve:

WIENERBERGER Zrt.

Az ügyfél székhelye:

1119 Budapest, Bártfai utca 34.

A Vasúti Igazgatási Szerv bejelentéshez kötött vasúti tevékenység végzésének valamint
bejelentési kötelezettség teljesítésének vizsgálata tárgyban hivatalból ellenőrzést indított,
melynek során megállapította, hogy a WIENERBERGER Zrt. nem teljesítette a vasúti
társaságok működésének engedélyezéséről szóló 45/2006. (VII.11.) GKM rendeletben (a
továbbiakban: 45/2006. GKM rendelet) 5/B. §-ában foglalt kötelezettségét, így mulasztásban
megvalósuló jogszabálysértést valósít meg.
A Vasúti Igazgatási Szerv a fentiek miatt az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016.
évi CL. törvény 101. § (1) bekezdés a) pontja alapján eljárást indított, majd az eljárása során a
vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 79/F. § (1) bekezdés c) pontja
alapján kötelezte a WIENERBERGER Zrt.-t, hogy a jogszabálysértést az általa végzett
bejelentéshez kötött vasúti tevékenység vonatkozásában a 45/2006. GKM rendelet 5/B. §-ban
foglalt bejelentés teljesítésével a határozat közlését követő naptól számított harminc napon
belül szüntesse meg.

Innovációs és Technológiai Minisztérium
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A Vasúti Igazgatási Szerv PIUF/48432-6/2020-ITM iktatószámú határozata ellen
közigazgatási per indítható. A beadványt – a Fővárosi Törvényszék címzetti megjelölésével –
a Vasúti Igazgatási Szervhez a felülvizsgálni kért döntés közlésétől számított 30 (harminc)
napon belül kell benyújtani. Az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet és az ügyfél jogi
képviselője a közigazgatási perben elektronikus kapcsolattartásra kötelezett. A közigazgatási
perre vonatkozó részletes szabályokat a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I.
törvény tartalmazza.
A keresetlevél elektronikus úton történő benyújtására a www.kormany.hu oldalon, a
Dokumentumok/Innovációs és Technológiai Minisztérium/Felülvizsgálat menüpontban
közzétett
(közvetlenül
a
http://www.kormany.hu/hu/dok?source=11&type=412#!DocumentBrowse linken elérhető)
űrlap kitöltésével kerülhet sor, az ÁNYK program használatával. Az űrlapok benyújtásához
Ügyfélkapu regisztráció szükséges.
Az eljárásban eljárási költség nem merült fel.
A PIUF/48432-6/2020-ITM iktatószámú határozat a Vasúti Igazgatási Szervnél (1066
Budapest, Teréz körút 38.) megtekinthető.
A közzététel napja: 2020. október 9.
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