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Tárgy: MVM Főgáz Földgázhálózati Kft. megfelelési programjának jóváhagyása

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (székhely: 1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 52.; a továbbiakban: Hivatal) az MVM Főgáz Földgázhálózati
Kft. (székhely: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20., cégjegyzékszám:
Cg. 01-09-878954, adószám: 13899893-2-44., engedély szám: 228/2009.; a
továbbiakban: MVM Főgáz Kft., Engedélyes) megfelelési programjának jóváhagyása
tárgyában kérelemre indult közigazgatási hatósági eljárásban meghozta az alábbi
HATÁROZATOT.
A Hivatal az Engedélyes által jóváhagyásra beterjesztett „Az MVM Főgáz
Földgázhálózati
Kft.
MEGFELELÉSI
PROGRAMJA
2022-2026”
című
dokumentumot (a továbbiakban: Megfelelési program) az e határozatban foglaltak
szerint jóváhagyja.
1. A jóváhagyott Megfelelési program e határozat rendelkező részének
elválaszthatatlan részét képező mellékletben található.
2. A jóváhagyott Megfelelési programot, valamint jelen határozat közlésétől
számított 5 napon belül az Engedélyes köteles honlapján közzétenni.
3. Az Engedélyes a Megfelelési programot a jogszabályban rögzített
rendszerességgel, de legkésőbb 2025. szeptember 30-ig köteles
aktualizálni, és a Hivatal részére jóváhagyásra benyújtani.
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4. Az Engedélyes a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban:
GET) 121. § (4) és (5) bekezdéseiben meghatározott kritériumok szerinti
megfelelési ellenőrt köteles alkalmazni.
5. A megfelelési ellenőr a Megfelelési programban foglaltak megvalósításáról,
a feltárt eredményekről és hiányosságokról évente a földgázellátásról szóló
2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 139. § (3) bekezdésében részletezett
tartalmi elemek szerinti megfelelési jelentést készít, melyet a Vhr. 139. § (1)
bekezdése alapján tárgyévet követő március 1-ig a Hivatal részére
jóváhagyásra be kell nyújtani.
6. A hatályos jogszabályok, a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás, vagy
az Engedélyes szervezeti, működési feltételeiben bekövetkező változása
esetén az Engedélyes köteles a Megfelelési programot felülvizsgálni, a
felülvizsgálat eredményétől függően a szükséges módosításokat elvégezni, és
a Hivatal részére a módosított Megfelelési programot jóváhagyásra benyújtani.
7. Amennyiben a megfelelési ellenőr a megfelelési jelentésében megállapítja,
hogy a Megfelelési programhoz képest olyan jelentős változások következtek
be, melyek a program módosítását teszik szükségessé, úgy az Engedélyes
köteles a szükséges módosításokat elvégezni, és a módosított Megfelelési
programot jóváhagyásra a Hivatal részére benyújtani.
8. Amennyiben az Engedélyes a fentieken túl a Megfelelési programot módosítani
kívánja, azt a tervezett változást megelőzően jóváhagyásra a Hivatal részére
be kell nyújtani.
9. A Hivatalhoz jóváhagyásra benyújtandó megfelelési programot egységes
szerkezetben, valamint a módosításokat jelölő, korrektúrázott formában
elektronikusan kell benyújtani.
Az Engedélyes a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási
szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti
díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és
visszatérítésére vonatkozó szabályokról szóló 1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet
(a továbbiakban: 1/2014. MEKHr.) 1. számú melléklet A) pont 77. alpontja szerinti
igazgatási szolgáltatási díjat megfizette.
A Hivatalnak egyéb eljárási költség megtérítéséről nem kellett döntenie, mert az eljárás
során ilyen költség nem merült fel.
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A Hivatal intézkedik a határozatnak a Hivatal honlapján történő közzétételéről.
A határozat ellen közigazgatási per indítható a határozat közlésétől (átvételétől)
számított 30 (harminc) napon belül. A keresetlevelet a Fővárosi Törvényszéknek
címezve a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz kell benyújtani az
elektronikus ügyintézés szabályainak megfelelő űrlapon keresztül, amely a következő
helyen érhető el:
https://magyarorszag.hu/szuf_ugyleiras?id=d50be8b3-ae75-446e-8f51-aae40fea393b

A keresetnek a végrehajtásra halasztó hatálya nincs. A Fővárosi Törvényszék előtti
perben kötelező a jogi képviselet. A Fővárosi Törvényszék a keresetet tárgyaláson
kívül bírálja el, tárgyalás tartása a keresetlevélben kérhető. A közigazgatási per illetéke
30.000,- Ft, amelynek előzetes megfizetése alól mentesülnek a felek.

INDOKOLÁS
Az Engedélyes, mint vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás rendszerüzemeltető
(földgázelosztó) tagja, a GET 121. § (1) bekezdés f) pontja értelmében megfelelési
programot köteles kidolgozni, melyben be kell mutatnia mindazon intézkedéseket és
feltételeket, amelyek biztosítják a megkülönböztetés-mentes, független működését.
Az Engedélyes a Hivatal által 11619/2018. számon jóváhagyott, illetve a H2629/2019.
számú határozattal módosított megfelelési programmal rendelkezik. A Vhr. 138. § (1)
bekezdése alapján a rendszerüzemeltetők által kidolgozott megfelelési programot a
rendszerüzemeltető legalább négyévenként aktualizálja, és a megfelelési programmal
érintett időszakot megelőző év szeptember 30-ig jóváhagyásra benyújtja a Hivatalnak.
Hivatkozva a GET 121. § (1) bekezdés f) pontjára, a Vhr. 138. § (1) bekezdésére,
valamint a 11619/2018. számú jóváhagyó és H2629/2019. számú módosító
határozatban foglaltakra, az Engedélyes 2021. szeptember 30-ig lett volna köteles
aktualizálni és jóváhagyásra benyújtani Megfelelési programját. Az Engedélyest ezen
kötelezettségének teljesítésére a Hivatal H1129/2022. számú határozatában hívta fel.
Az Engedélyes a Hivatal felhívására határidőre, 2022. március 21-én benyújtotta
jóváhagyásra az aktualizált Megfelelési programját. A Hivatal felülvizsgálati határidőt,
valamint a Megfelelési program jóváhagyását a fentiekre is tekintettel a Vhr. 138. § (1)
bekezdése alapján állapította meg.
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A Hivatal a benyújtott dokumentumokat megvizsgálta és megállapította, hogy az
Engedélyes kérelméhez nem csatolta a teljes (2 000 000 Ft) vonatkozó igazgatási
szolgáltatási díj megfizetéséről szóló igazolást, azonban Engedélyes rövid úton
önkéntes hiánypótlás keretében kiegészítette az irányadó igazgatási szolgáltatási
díjat.
A Hivatal a jóváhagyásra beterjesztett Megfelelési programot megvizsgálta és
megállapította, hogy az megfelel a GET és a Vhr. vonatkozó előírásainak, ezért a
rendelkező részben foglaltak szerint döntött.
A Hivatal a Megfelelési program és jelen határozat nyilvánosságra hozatalát a
Vhr. 138. § (2) bekezdése alapján, a Megfelelési program aktualizálására és a
Hivatalhoz történő benyújtására vonatkozó előírások a Vhr. 138. § (1) bekezdése
alapján tette.
A Hivatal a megfelelési Program benyújtására vonatkozó formai előírásokat az
ügyintézés megkönnyítése érdekében írta elő.
A megfelelési ellenőr alkalmazására vonatkozó előírásokat a Hivatal a GET 121. § (3)
bekezdése alapján, a megfelelési jelentés benyújtására vonatkozó előírásokat a GET
121. § (1) bekezdés f) pontja valamint a (3) bekezdése és a Vhr. 139. § (1) bekezdése
alapján írta elő.
Jelen határozatot a Hivatal az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi
CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 35-38. §, 80. § (1) és a 81. § (1) bekezdése, a GET
121. § (1) bekezdés f) pontja és (3) bekezdése, továbbá a Vhr. 138-141. §-a és a
hivatkozott jogszabályok alapján hozta meg.
Az eljárási költségről a 1/2014. MEKHr. 6. §-a, és az 1. számú melléklet A) pontjának
77. alpontja, valamint az Ákr. 81. § (1) bekezdése és a 124-130. §-a alapján kellett
rendelkezni.
A Hivatal döntését az irányadó ügyintézési határidőben hozta meg.
Az Ákr. 116. § (4) bekezdés a) pontja a Hivatal döntésével szemben kizárja a
fellebbezést. Az Ákr. 112. §-a és a 114. § (1) bekezdése a jelen döntés ellen
közigazgatási per indítását teszi lehetővé. A tárgyalás tartására és az eljáró bíróságra,
a kötelező jogi képviseletre vonatkozó tájékoztatást a Hivatal az Ákr. 81. § (1)
bekezdése és a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény
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(a továbbiakban: Kp.) 77. § (1)-(2) bekezdése, a Kp. 12. § (1) bekezdése, a 13. § (3)
bekezdés a) pont aa) alpontja és a 27. § (1) bekezdés b) pontja alapján adta meg.
A Kp. 39. § (6) bekezdése szerint a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási
cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincsen. A közigazgatási jogvita
elbírálása iránti közigazgatási per illetékének mértékét és a tárgyi illetékfeljegyzési
jogot az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A. § (1) bekezdése és a 62. § (1)
bekezdés h) pontja biztosítja. A keresetlevél benyújtásához szükséges űrlap
alkalmazásával
kapcsolatos
tájékoztatás
az
elektronikus
ügyintézés
részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdésén,
valamint a Kp. 48. § (1) bekezdés l) pontján alapul
A határozat az Ákr. 82. § (1) bekezdése és 85. § (5) bekezdése alapján a közlés napján
véglegessé válik. A véglegessé vált határozatot – a személyes és védett adattartalom
olvashatatlanná tétele mellett – a GET 129/A. § (3) bekezdése alapján a Hivatal a
honlapján közzé teszi. A Társaság a határozatról hiteles másolatot kérhet.
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. § d) pontja, illetékességét a központi államigazgatási
szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi
XLIII. törvény 1. § (2) bekezdés b) pontja és 1. § (3) bekezdés b) pontja, illetve a MEKH
Tv. 1. §-a határozza meg. Az eljárás speciális szabályait a GET, a Vhr. és a MEKH Tv.
tartalmazza.

Kelt: Budapest, elektronikus bélyegző szerint
Horváth Péter János
elnök

Melléklet: Megfelelési program
Kapják: (kizárólag elektronikusan, hivatali kapuról cégkapura küldve)
MVM Főgáz Kft.
Megfelelési ellenőr (Dr. Horváth Ádám)
Hivatal, Földgázipari Felügyeleti és Engedélyezési Osztály
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