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HATÁROZAT SZÁMA: H3011 /2022

Tárgy: Földgázelosztási működési engedély IX. módosítása

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (székhely: 1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 52., a továbbiakban: Hivatal) az MVM Égáz-Dégáz
Földgázhálózati Zrt. (székhely: 6724 Szeged, Pulcz utca 44., cégjegyzékszám:
Cg. 06-10-000470, adószám: 13937856-2-06, működési engedély száma: 227/2009.;
a továbbiakban: Engedélyes, MVM É-D) a Hivatal 227/2009. számú határozatával
kiadott földgázelosztási működési engedélyének (a továbbiakban: Engedély)
módosítása tárgyában benyújtott kérelme alapján indult eljárásban meghozta a
következő

HATÁROZATOT.

A Hivatal az Engedélyes kérelemének helyt adva az Engedélyét módosítja, a
működési területét a jelen határozat 1. számú melléklete szerint határozza meg.
Jelen határozat melléklete a határozat rendelkező részének elválaszthatatlan részét
képezi.
Az Engedély e határozattal nem érintett részei változatlan tartalommal hatályosak.
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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. MEKH rendelet) 1. melléklet A) pont 19. alpontja szerinti
igazgatási szolgáltatási díjat (10.000,- Ft.) a Hivatal előirányzat-felhasználási
keretszámlájára átutalta.
A Hivatalnak egyéb eljárási költség megtérítéséről döntenie nem kellett, az eljárás
során ilyen költség nem merült fel.
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

A Hivatal FFAFO/97-1/2021 ügyszámú hatósági ellenőrzés keretében felszólította az
Engedélyest, hogy 2021. augusztus 31-ig vizsgálja felül a Hivatal által részére kiadott
földgázelosztási engedélyben és ezen engedély módosításaiban szereplő működési
területét, amelyet az Engedély 1. számú melléklete tartalmaz.
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Engedélyes a felhívásnak az előírt határidőn belül eleget tett és megküldött
válaszában beszámolt arról, hogy az Engedélyben szereplő működési terület
helyességét és teljességét megvizsgálták, és az Engedélyben szereplő
településekhez és településrészekhez képest megállapított változásokat a
„változáskövető.xls” elnevezésű táblázatban adta meg. Ez – más változások mellett –
a KSH helységnévtárában szereplő településrészektől való eltéréseket is tartalmazza.
Csatolta továbbá válaszához a „Égáz-Dégáz működési terület.xls” névvel szereplő
táblázatot, mely tartalmazza egyben az összes helyes adatot, változáskövetés nélkül.
Azon területekre, amelyek a 227/2009 sz. működési engedély kiadása óta kerültek
Engedélyes ellátásába, az MVM É-D külön eljárásokban kérelmet nyújtott be az
Engedély módosítása iránt. A Hivatal ezen területeket érintően H2695/2021 és
H1191/2022 számú határozataival módosította a működési engedélyt.
A Hivatal a benyújtott dokumentumok alapján megállapította, hogy az ellenőrzés során
feltárt, de H2628/2021 és H1191/2022 számú határozataiban nem rögzített területek
vonatkozásában az MVM É-D működési területe módosításának jóváhagyásához
kiegészítések szükségesek.
Ennek megfelelően FFAFO/174-1/2022 ügyszámú levelében a módosítások
átvezetését (beleértve az időközben kiadott H2628/2021 és H1191/2022 számú
határozatok szerinti módosításokat is), az aktualizált táblázatok és az előírt igazoló
dokumentumok megküldését és a működési engedély módosításához szükséges
kérelem benyújtását kérte Engedélyestől.
Engedélyes 2022. június 29-én kelt beadványával a szükséges kiegészítéseknek
eleget tett és kérelmezte működési területének módosítását.
A Hivatal a kérelem érdemi vizsgálata során megállapította, hogy az Engedélyes
kérelme mellékleteként csatolta a Hivatal FFAFO/174-1/2022 ügyszámú levelében kért
mellékleteket. Ennek megfelelően az Engedélyes a korábban beküldött
„változáskövetés.xls” elnevezésű táblázatban feltüntette az új, vagy megváltozott
településrészeket, területeket, valamint a változások indokait is.
Nyilatkozott, hogy a feltüntetett településrészek, területek esetében az – ellátás
érdekében kiépített – elosztóvezeték üzemeltetést az MVM É-D úgy végzi, hogy
rendelkezik az üzemeltetésre való jogosultságot igazoló dokumentumokkal,
csatlakozási szerződéssel, illetve „Az ingatlanokra vonatkozóan használatbavételi
engedély szám, létesítési engedély szám vagy kivitelitervszám került feltüntetésre,
amely alapján tervtárakból az eseti ellenőrzéshez a dokumentáció bekérhető.”
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A Hivatal a táblázat ellenőrzését mintavételesen elvégezte. Az ellenőrzés
eredményeképp az „ellenőrző lap É-D.xls” elnevezésű táblázat szerint megtette
észrevételeit, melynek megfelelően előírt módosításokat, illetve kiegészítéseket
Engedélyes elvégezte, az igazoló dokumentumokat bemutatta.
A működési terület leírását szolgáló - A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény
(a továbbiakban: GET) 3. § 60.; 62. pontok szerinti „településrész” és „terület” pontos
elhatárolása érdekében a Hivatal Engedélyessel rövid úton egyeztetést folytatott, mely
alapján Engedélyes kérelmét 2022. szeptember 5-i beadványával módosította.
A Hivatal a módosítást ellenőrizte. Megállapította, hogy az mindenben megfelel a
jogszabály által támasztott követelményeknek.
Fentiek alapján a Hivatal az Engedélyes kérelmének helyt adott és működési
területét a jelen határozat 1. számú melléklete szerint határozta meg.
Jelen határozatát a Hivatal GET 115. §-a, a 127. § a) pontja, a Vhr. 6. sz. melléklete,
az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
(a továbbiakban: Ákr.) 3. §-a, a, 80. § (1) és a 81. § (1) bekezdése, a 35-38. §-a,
valamint a hivatkozott jogszabályok alapján hozta meg.
Az eljárási költségről az Ákr. 81. § (1) bekezdése és a 124-130. §-a, valamint az
1/2014. MEKHr. 1. számú melléklet A) pont 19. alpontja alapján kellett rendelkezni.
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
(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.
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Jelen döntés az Ákr. 82. § (1) bekezdése és a 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 határozatról hiteles másolatot kérhető.
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. § a) 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 és a
MEKH Tv. tartalmazza.

Kelt: Budapest, elektronikus bélyegző szerint

Horváth Péter János
elnök

Melléklet:
1. sz. Melléklet az MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zrt. engedélyes működési
területe

Kapják: (elektronikusan)
Engedélyes
MEKH Irattár
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