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Tárgy: FGSZ Zrt. Belső Kiválasztási Szabályzat módosításának jóváhagyása 

 
 
A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (székhely: 1054 Budapest,  

Bajcsy-Zsilinszky út 52.; a továbbiakban: Hivatal) a fenti tárgyban és számon kérelemre indult 

eljárásban meghozta a következő  

 

 

HATÁROZATOT . 

 

 

A Hivatal jóváhagyja az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

(székhely: 8600 Siófok, Tanácsház utca 5., cégjegyzékszám: 14-10-300230, adószám: 

12543331-2-14., működési engedély szám: 630/2012.; a továbbiakban: FGSZ Zrt., 

Engedélyes) mint szállítási rendszerüzemeltető módosított és jóváhagyásra 

beterjesztett Belső Kiválasztási Szabályzatát (mellékleteivel együtt a továbbiakban: 

Szabályzat). 

 

1. Az Engedélyes köteles biztosítani, hogy az Engedélye alapján az engedélyköteles 

tevékenységek más személy által történő végzése (a továbbiakban: Kiszervezett 

tevékenység) a földgázellátásról szóló jogszabályok, az Engedély, az Engedélyes 

Üzletszabályzata és a Hivatal Engedélyesre vonatkozó határozatai rendelkezéseivel 

összhangban történjen.  

 

2. Azokban az esetekben amikor a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a 

továbbiakban: Kbt.) az adott Kiszervezett tevékenységre nem alkalmazandó 

(értékhatárok, mentességek stb.), valamint a meglévő Kiszervezett tevékenységekre 

vonatkozó megbízási szerződések hatálya lejár, az Engedélyes a Kiszervezett 

tevékenységre mindig köteles – a Hivatal által jóváhagyott Szabályzat előírásainak 

betartásával – pályáztatási eljárást lefolytatni. 
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3. Az Engedélyes a Kiszervezett tevékenységért úgy felel, mintha azt maga végezte 

volna. Engedélyesnek a mindenkori jogszabályokra, így a versenyjogszabályokra is 

tekintettel kell eljárnia a pályáztatási tevékenység során, így az ajánlattevővel 

szembeni alkalmassági követelmények számszerűsítését erre tekintettel kell 

meghatároznia a pályázati kiírás során. 

 

4. A Szabályzat csak a Hivatal előzetes hozzájárulásával módosítható. Az Engedélyes 

köteles a mindenkor hatályos Szabályzatot a honlapján közzétenni. 

 

A jóváhagyott Kiválasztási Szabályzat és mellékletei e határozat rendelkező részének 

elválaszthatatlan részét képezik. 

 

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. melléklet A) pont 42. 

alpontja szerinti igazgatási szolgáltatási díjat befizette. 

 

A Hivatalnak egyéb eljárási költség megtérítéséről nem kellett döntenie, mert az eljárás során 

ilyen költség nem merült fel. 

 

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 a véglegessé vált határozatát a honlapján közzé teszi. 

 

 

INDOKOLÁS   

 

Az Engedélyes a kiadott hatályos 630/2012. számú engedélye alapján szállítási 

rendszerüzemeltetői tevékenységet folytat.  

 

A Hivatal a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: GET) 127. § e) pontja 

alapján ellenőrzi többek között a GET-ben, a végrehajtására kiadott külön jogszabályokban és 

a Hivatal által kiadott határozatokban foglaltak kötelezettségek betartását. 

 

A Hivatal a GET 127. § b) pontja alapján jóváhagyja, illetve a GET-ben meghatározott 

esetekben hivatalból módosítja a belső kiválasztási szabályzatot, és a szervezett földgázpiaci 

szabályzatot, azok módosításait, valamint a jóváhagyását feltételhez kötheti. 
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A Hivatal 3581/2017. sz. határozatával jóváhagyott (jelen eljárásban módosuló) Szabályzat 

alapján:  

„Az Engedélyes köteles biztosítani, hogy az engedélye alapján a Kiszervezett tevékenységek 

más személy által történő végzése a földgázellátásról szóló jogszabályok, az Engedélyes 

Üzletszabályzata és a Hivatal Engedélyesre vonatkozó határozatai rendelkezéseivel 

összhangban történjen.” 

„Azokban az esetekben amikor az Engedélyes a más személy által végezhető 

engedélyköteles tevékenységet (továbbiakban: Kiszervezett tevékenység) más személy által 

kívánja végeztetni, és az nem tartozik a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a 

továbbiakban Kbt.) hatálya alá, vagy a Kbt. az adott Kiszervezett tevékenységre nem 

alkalmazandó (értékhatárok, mentességek stb.), valamint a meglévő Kiszervezett 

tevékenységekre vonatkozó megbízási szerződések hatálya lejár, az Engedélyes a 

Kiszervezett tevékenységre mindig köteles – a Hivatal által jóváhagyott Szabályzat 

előírásainak betartásával – pályáztatási eljárást lefolytatni.” 

„A Szabályzat eljárása alapján kiválasztott nyertes pályázókkal a Kiszervezett 

tevékenységekre vonatkozó megbízási szerződéseket az Engedélyes köteles – azok aláírását 

követően haladéktalanul – a Hivatalnak benyújtani.” 

 

A Hivatal a hivatkozott feladatkörének teljesítése érdekében a GET 127. § s) pontja alapján 

jogosult az Engedélyestől eseti és rendszeres információkat kérni.  

 

A Hivatal a fent hivatkozott feladatainak ellátása érdekében az általános közigazgatási 

rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 100. § (1) bekezdése alapján 

hivatalból FFAFO_2020/307-1 ügyszámon hatósági ellenőrzést indított, majd H2213/2020. sz. 

határozatában rendelkezett az Engedélyes - eljárás tárgyát képező, kiszervezésekkel 

kapcsolatos – rendszeres adatszolgáltatási kötelezettségeiről, felhívta az Engedélyes 

figyelmét a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben meghatározott felülvizsgálati 

kötelezettségére, továbbá kötelezte a Szabályzat és mellékleteinek átdolgozására. 

 

Fenti kötelezés alapján az ott megjelölt határidőn belül Engedélyes a Szabályzatát annak 

mellékleteivel együtt átdolgozta és 2020. november 5-én jóváhagyásra beterjesztette. 

 

A Hivatal az ajánlattevők kiválasztással kapcsolatos jogorvoslati lehetőségének Szabályzatban 

való ismertetésének kötelezettségét a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 

rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Vhr.) 

143. § (3) bekezdés c) pontja alapján írta elő. 

 

A Hivatal a Vhr. 143. § (4) bekezdése alapján írta elő a Szabályzat benyújtására vonatkozó 

kötelezettséget, továbbá a GET 127. § e) pontja alapján kötelezte az Engedélyest a – nyertes 

pályázókkal megkötésre kerülő – megbízási szerződések Hivatal részére történő H2213/2020. sz. 

határozat a) pont szerinti benyújtására.  
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A Kbt. rendelkezései alapján folytatott beszerzési eljárás alapján megkötött szerződéseket a  

Vhr. 143. § előírásaira tekintettel nem szükséges a Hivatal részére megküldeni, e szerződések a 

Kbt. rendelkezései szerint elsődlegesen az Engedélyes honlapján, másodsorban a Közbeszerzési 

Hatóság Közbeszerzési Adatbázisában kerülnek közzétételre. 

 

A Határozat rendelkezéseinek megfelelően a Szabályzat alapján megkötött szerződések közül az 

Engedélyes alaptevékenységéhez szükséges szolgáltatásokra, mint a GET szerinti kiszervezett 

tevékenységekre vonatkozóan kötött szerződések tekintetében kell a Hivatal részére adatot 

szolgáltatni.  

 

Fentiek alapján a Hivatal a rendelkező részben foglaltak szerint döntött a Szabályzat 

módosításának jóváhagyásáról. 

 

A döntés meghozatala során a Hivatal figyelemmel volt arra is, hogy érvényesüljön a 

szabályozó hatóság által kitűzött cél, azaz biztosított legyen a beszerzések átláthatósága, 

pályázók egyenlő elbírálása, számukra a jogorvoslati lehetőségek biztosítása, piaci árak 

érvényesítése és érvényre jussanak a piaci szereplők gazdasági érdekei is.   

 

Jelen határozatát a Hivatal a GET 127. § e) és s) pontja, a Vhr. 143-144. §-a, továbbá az Ákr. 

80. § (1) és a 81. § (1) bekezdése, 35-38. §-a alapján, az irányadó ügyintézési határidőn belül 

hozta meg.  

 

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. § e) és s) pontjai, 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. § határozza meg. Az eljárás 

speciális szabályait a GET és MEKH Tv. tartalmazza. 

 

Az eljárási költségről az Ákr. 81. § (1) bekezdése és a 124-130. §-ai, továbbá a 1/2014. 

MEKHr. 6. § és 1. számú melléklet A) pontjának 42. alpontja alapján kellett rendelkezni. 

 

A jogorvoslat igénybevételével kapcsolatos tájékoztatás az Ákr. 81. § (1) bekezdésén alapul. 

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 (a továbbiakban: Itv.) 45/A. § (1) bekezdése 

határozza meg, az illetékfeljegyzési jogot az Itv. 62. § (1) bekezdés h) pontja biztosítja. 
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A határozat az Ákr. 82. § (1) bekezdése és 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. 

 

Kelt; Budapest, elektronikus bélyegző szerint 

 
 
 

Horváth Péter János 
elnök 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Melléklet:  
Kiválasztási Szabályzat és Mellékletei 
        

 
 
 
 
 
 
 
Kapják a hivatali kapuról a cégkapura küldve elektronikusan:  

FGSZ Zrt. 
Hivatal, Földgáz-felügyeleti és Árszabályozási Főosztály 
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