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HATÁROZAT SZÁMA: H1363/2020
Tárgy: FGSZ Földgázszállító Zrt. 2019. évi megfelelési jelentésének jóváhagyása
A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (székhely: 1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 52.; a továbbiakban: Hivatal) az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen
Működő Részvénytársaság (székhely: 8600 Siófok, Tanácsház utca 5., cégjegyzékszám:
Cg. 14-10-300230, adószám: 12543331-2-14; működési engedély száma: 630/2012; a
továbbiakban: Engedélyes, vagy Társaság) 2019. évre vonatkozó megfelelési jelentésének
(a továbbiakban: Megfelelési jelentés) jóváhagyása tárgyában kérelemre indult közigazgatási
hatósági eljárásban meghozta az alábbi
HATÁROZATOT.
A Hivatal az Engedélyes Megfelelési jelentését az e határozatban foglaltak szerint
jóváhagyja.
1. A jóváhagyott Megfelelési jelentés e határozat rendelkező részének elválaszthatatlan
részét képező mellékletben található.
2. A jóváhagyott Megfelelési jelentés h) pontjában foglaltakat a Hivatal bizalmasnak
minősíti.
3. A jóváhagyott Megfelelési jelentést – a bizalmasnak minősített rész kivételével -,
valamint jelen határozatot legkésőbb jelen határozat kézhezvételét követő 30. napig
nyilvánosságra kell hozni az Engedélyes honlapján.
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
79. 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 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.
A Hivatal intézkedik a határozatnak a Hivatal honlapján történő közzétételéről.

INDOKOLÁS
Az Engedélyes, mint vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás szállítási
rendszerüzemeltető tagja a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban:
GET) 121/G. § (1) bekezdése értelmében megfelelési programot köteles kidolgozni, melyben
bemutatja azokat az intézkedéseket és feltételeket, amelyek biztosítják a
megkülönböztetésmentes, független működést. A megfelelési program végrehajtását a
felügyelőbizottság által kijelölt független megfelelési ellenőr ellenőrzi.
A GET 121/G. § (6) bekezdése alapján a megfelelési ellenőr a megfelelési program
végrehajtásáról, az annak érdekében hozott intézkedésekről, a feltárt eredményekről és
jelentős hiányosságokról évente megfelelési jelentést készít, melyet a földgázellátásról szóló
2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Vhr.) 139. § (1) bekezdése alapján minden év március 1-jéig jóváhagyásra
beterjeszt a Hivatalhoz.
A Társaság a beszámolással érintett időszakban a 654/2015. számú határozattal jóváhagyott
megfelelési programmal rendelkezett.
A Társaság Megfelelési jelentését az Engedélyes független megfelelési ellenőre (a
továbbiakban: Megfelelési ellenőr) a Vhr. 139. § (3) bekezdésében és a Vhr. 141/C. §-ában
foglaltak alapján elkészítette, és 2020. február 27. napján benyújtotta a Hivatalba jóváhagyás
céljából.
A Megfelelési ellenőr a kérelemhez mellékelte az igazgatási szolgáltatási díj megfizetéséről
szóló igazolást.
Az Engedélyes a Vhr. 141. § (1) és (2) bekezdéseiben, és a Vhr. 141/C. § (3) bekezdésében
előírt nyilatkozatokat 2020. február 27-én külön beadványban nyújtotta be a Hivatalhoz.
A Megfelelési ellenőr 2020. május 6. napján egyeztettet a Hivatallal és május 8. napján a
megfelelési jelentést több ponton módosította.
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A Hivatal a kérelmet és mellékleteit megvizsgálta, és megállapította, hogy azok megfelelnek a
GET, valamint a Vhr. vonatkozó előírásainak, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint
döntött, és a Megfelelési jelentést jóváhagyta.
A Hivatal a Vhr. 140. § -ra tekintettel a 2019. évről szóló Megfelelési jelentés h) pontjában
foglaltakat az Engedélyes kérésére bizalmasnak minősítette a személyes adatok és a
folyamatban lévő eljárások védelme érdekében.
A Hivatal a Megfelelési jelentést – a bizalmasnak minősített részek kivételével - és jelen
határozat Engedélyes honlapján történő nyilvánosságra hozatalát a GET 121/G. § (6)
bekezdése alapján írta elő.
Jelen határozatát a Hivatal a GET 127. § d) és e) pontjában foglalt hatáskörében eljárva, a
GET 121/G. § (6) bekezdése, továbbá a Vhr. 139-141. §, és a 141/B. -141/C. §-aiban foglalt
rendelkezések, valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
(a továbbiakban: Ákr.) 80. § (1) bekezdése és 81. § (1) bekezdése és a fent hivatkozott
jogszabályok alapján hozta meg.
A Hivatal döntését az irányadó ügyintézési határidőben hozta meg.
Az eljárási költségről az 1/2014. MEKHr. 6. §-a, és az 1. számú melléklet A) pontjának 79.
alpontja, valamint az Ákr. 81. § (1) bekezdése és a 124-130. §-a alapján kellett rendelkezni.
Az Ákr.116. § (1) bekezdése, valamint az Ákr.116. § (4) a) és d) pontja a Hivatal döntésével
szemben kizárja a fellebbezést, az Ákr. 112. §-a és 114. § (1) bekezdése alapján a jelen döntés
ellen közigazgatási per indítható.
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.
Jelen döntés az Ákr. 82. § (1) bekezdése és a 85. § (5) bekezdése alapján a közlés napján
véglegessé válik. A véglegessé vált, záradékkal ellátott határozatot a GET 127. § v) pontja
alapján a Hivatal a honlapján közzé teszi. A határozatról hiteles másolatot kérhető.
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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) és e) pontja, illetékességét a központi államigazgatási szervekről, valamint a
Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény
1. § (2) bekezdés i) pontja és 1. § (6) bekezdés c) 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

dr. Dorkota Lajos
elnök
nevében és megbízásából:

Dr. Grabner Péter
energetikáért felelős elnökhelyettes

Melléklet:
Megfelelési Jelentés

Kapják:
Engedélyes (kizárólag elektronikusan, hivatali kapuról cégkapura küldve)
Hivatal, Földgázipari Felügyeleti és Engedélyezési Osztály
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