PIACFELÜGYELETI ÉS UTASJOGI FŐOSZTÁLY
VASÚTI IGAZGATÁSI SZERV
KÖZLEMÉNY
a PIUF/48663-2/2020-ITM iktatószámú döntésről
Eljáró hatóság megnevezése:

Innovációs és Technológiai Minisztérium
Piacfelügyeleti és Utasjogi Főosztály
Vasúti Igazgatási Szerv

Az ügy száma:

PIUF/48663/2020-ITM

Az ügy tárgya:

más EGT-államban 1033/2007/L nyilvántartási számon
kiadott működési engedély bejelentése alapján
Magyarországon végzett országos vasúti árutovábbítási
tevékenység feltételeinek való folyamatos megfelelés
vizsgálata

Az ügyfél neve:

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

Az ügyfél székhelye:

SK-82009 Bratislava, Drieňová 24.

A Vasúti Igazgatási Szerv a más EGT-államban 1033/2007/L nyilvántartási számon kiadott
működési engedély bejelentése alapján Magyarországon végzett országos vasúti
árutovábbítási tevékenység feltételeinek való folyamatos megfelelés vizsgálata tárgyban az
általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 99. §-a alapján 2020.
december 22. napján hivatalból hatósági ellenőrzést indított.
A Vasúti Igazgatási Szerv megállapította, hogy a Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
az országos vasúti árutovábbítási tevékenység végzésére vonatkozó bejelentésével
összefüggésben a vasúti társaságok működésének engedélyezéséről szóló 45/2006. (VII. 11.)
GKM rendelet 17. § (3) bekezdésben foglalt éves igazolási kötelezettségének a 2020. évre
vonatkozóan eleget tett, így a hatósági ellenőrzés jogszabálysértést nem tárt fel.
A Vasúti Igazgatási Szerv PIUF/48663-2/2020-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
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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.2015-2019.kormany.hu oldalon,
a Dokumentumok/Innovációs és Technológiai Minisztérium/Felülvizsgálat menüpontban
közzétett
(közvetlenül
a
https://20152019.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.
A Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. az 1 363 000 Ft (azaz egymillióháromszázhatvanháromezer forint) éves felügyeleti díjat megfizette.
A PIUF/48663-2/2020-ITM iktatószámú határozat a Vasúti Igazgatási Szervnél (1066
Budapest, Teréz körút 38.) megtekinthető.
A közzététel napja: 2020. december 22.
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