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HATÁROZAT SZÁMA: H2629/2019
Tárgy: NKM Földgázhálózati Kft. megfelelési program módosítás jóváhagyása
A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (székhely: 1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 52.; a továbbiakban: Hivatal) az NKM Földgázhálózati Kft. (székhely:
1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-878954, adószám:
13899893-2-44, működési engedély száma: 228/2009; a továbbiakban: Engedélyes) kérelme
alapján, megfelelési program módosítás jóváhagyása tárgyában indult közigazgatási hatósági
eljárásban meghozta az alábbi
HATÁROZATOT.
A Hivatal az Engedélyes 11619/2018. számú határozattal jóváhagyott „Az NKM
Földgázhálózati Kft. MEGFELELÉSI PROGRAMJA” című dokumentum módosítását (a
továbbiakban: Megfelelési program) az e határozatban foglaltak szerint 2021. december 31ig terjedő időszakra szólóan jóváhagyja.
1. A jóváhagyott Megfelelési program e határozat rendelkező részének elválaszthatatlan
részét képező mellékletben található.
2. A jóváhagyott Megfelelési programot, valamint jelen határozatot legkésőbb
2019. november 15-ig az Engedélyes köteles honlapján közzétenni.
3. Az Engedélyes a Megfelelési programot legkésőbb 2021. szeptember 30-ig köteles
aktualizálni, és a Hivatal részére jóváhagyásra benyújtani.
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 tárgyévet követő március 1-jéig a Hivatal részére
jóváhagyásra be kell nyújtani.
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6. A hatályos jogszabályok, a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozáscsoport, 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 legalább 3 hónappal jóváhagyásra a
Hivatal részére be kell nyújtani.
9. A Hivatalhoz jóváhagyásra benyújtandó Megfelelési programot elektronikus úton,
egységes szerkezetben, valamint a módosításokat korrektúrával jelölve, szerkeszthető
formában is be kell nyújtani.
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
78. alpontja szerinti igazgatási szolgáltatási díjat megfizette.
A Hivatalnak egyéb eljárási költség megtérítéséről nem kellett döntenie, mert az eljárás során
ilyen költség nem merült fel.
A Hivatal intézkedik a határozatnak a Hivatal honlapján történő közzétételéről.
A határozat ellen közigazgatási pernek van helye a közléstől számított 30 (harminc) napon
belül, a keresetet a Fővárosi Törvényszéknek címezve - az elektronikus ügyintézés szabályai
szerint - a Hivatalhoz kell benyújtani. A keresetnek a közigazgatási cselekmény
hatályosulására halasztó hatálya nincs. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, tárgyalás
tartását az ügyfél a keresetlevelében kérheti.
INDOKOLÁS
A GET 121. § (1) bekezdés f) pontja értelmében a földgázelosztói engedélyes Megfelelési
programot köteles kidolgozni, amelyben bemutatja mindazon intézkedéseket és feltételeket,
amelyek biztosítják a megkülönböztetés-mentes, független működést.
Az Engedélyes 2018. január 1-jétől és 2021. december 31-ig terjedő időszakra szóló
Megfelelési programját a Hivatal 2018. január 8-án kelt 9/2018. számú határozatával hagyta
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jóvá, és az Engedélyes kérésére a 2018. december 7-én kelt 11619/2018. számú
határozatával módosította.
Az Engedélyes 2019. augusztus 30-án elektronikus úton benyújtotta a Hivatalba a Megfelelési
program módosítását jóváhagyás céljából.
A Hivatal a rendelkezésre álló dokumentumokat megvizsgálta és megállapította, hogy az
Engedélyes a kérelemhez az előírt mellékleteket csatolta, a megfelelési programot a hatályos
jogszabályi előírásoknak megfelelő tartalommal, a 2019. szeptember 30-át követő irányítási
struktúrának megfelelően készítette el, ezért a Megfelelési program olyan adatokat nem
tartalmazott, mely a kérelem benyújtását követően jutott az Engedélyes tudomására.
Tekintettel arra, hogy a benyújtott Megfelelési programból az alapítói jogok gyakorlásával
kapcsolatban bizonyos adatok hiányoztak, és a Megfelelési program a jóváhagyását követően
nem egészíthető ki, a Hivatal az FFAFO_2019/646-4. számú végzésében a Megfelelési
program kiegészítésére hívta fel az Engedélyest.
Az Engedélyes a Hivatal felhívásának eleget téve 2019. október 14-én benyújtotta a Hivatalba
a kiegészített Megfelelési programot, mely megfelel a GET és a Vhr. vonatkozó előírásainak,
a hatályos szervezeti felépítést, irányítási struktúrát tükrözi, ezért a Hivatal a rendelkező
részben foglaltak szerint döntött, és az Engedélyes Megfelelési programját jóváhagyta.
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 előírásokat a Vhr. 138. § (1) bekezdése alapján írta elő.
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 határozatát a Hivatal a GET 127. § d) és e) pontjában foglalt hatáskörében eljárva, a
GET 121. § (1) bekezdése f) pontja és (2) bekezdése, továbbá a Vhr. 138. §, 139. § vonatkozó
rendelkezései, valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
(a továbbiakban: Ákr.) 35-38. §-a, 80. § (1) bekezdése és 81. § (1) bekezdése és a fent
hivatkozott jogszabályok alapján hozta meg.
Az eljárási költségről a 1/2014. MEKHr. 6. §-a, és az 1. számú melléklet A) pontjának
78. alpontja, valamint az Ákr. 81. § (1) bekezdése és a 124-130. §-a alapján kellett rendelkezni.
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A jogorvoslat igénybevételével kapcsolatos tájékoztatás az Ákr. 81. § (1) bekezdésén alapszik.
Az Ákr. 116. § (4) bekezdés a) pontja a Hivatal döntésével szemben kizárja a fellebbezést, az
Ákr. 114. § (1) bekezdése biztosítja a közigazgatási per megindításának lehetőségét. A
perindítás határideje a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a
továbbiakban: Kp.) 39. § (1) bekezdésén, a közigazgatási cselekmény keresetlevél
benyújtásától függetlenül történő hatályosulása a Kp. 39. § (6) bekezdésén alapszik. A Hivatal
a tárgyalás tartására vonatkozó tájékoztatást a Kp. 77. § (2) bekezdése alapján adta meg. A
közigazgatási jogvita elbírálása iránti közigazgatási per eljárás illetékének mértékét az
illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A. § (1) bekezdése határozza meg, az
illetékfeljegyzési jogot a 62. § (1) bekezdés h) pontja biztosítja.
A határozat az Ákr. 82. § (1) bekezdése és a 85. § (5) bekezdése alapján a közlés napján
véglegessé válik. A véglegessé vált, záradékkal ellátott határozatot GET 127. § v) pontja
alapján a Hivatal a honlapján közzé teszi. Az Engedélyes a határozatról hiteles másolatot
kérhet.
A Hivatal feladat- és hatáskörét a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló
2013. évi XXII. törvény (továbbiakban: MEKH Tv.) 3. § (2) bekezdés a) pontja, továbbá a GET
113. §-a és a 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 az 1. § (3) bekezdés b) pontja, illetve a MEKH Tv. 1. §-a határozza meg.
Az eljárás speciális szabályait a GET és a MEKH Tv. tartalmazza.

dr. Dorkota Lajos
elnök
nevében és megbízásából:

Dr. Grabner Péter
energetikáért felelős elnökhelyettes
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