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HATÁROZAT SZÁMA: H1175/2019 

 

Tárgy:  Földgáz-kereskedelmi üzletszabályzat módosítás jóváhagyása 

 

 

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

Zsilinszky út 52.; a továbbiakban: Hivatal) a Mátrai Erőmű Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság (székhely: 3271 Visonta, Erőmű utca 11., cégjegyzékszám: Cg. 10-10-

020024, adószám: 10729571-2-10, működési engedély száma: 796/2011; a továbbiakban: 

Engedélyes) kérelme alapján indult közigazgatási hatósági eljárásban meghozta az alábbi 

 

HATÁROZATOT. 

 

A Hivatal az Engedélyes 10674 /2018.számú határozattal jóváhagyott földgáz kereskedelmi 

üzletszabályzatának módosítását (a továbbiakban: Üzletszabályzat) a jelen határozatban 

foglaltak szerint határozatlan időtartamra jóváhagyja. 

 

1. A jóváhagyott Üzletszabályzat jelen határozat rendelkező részének elválaszthatatlan 

részét képező mellékletben található.  

2. Az Engedélyes a jelen határozattal jóváhagyott Üzletszabályzata alapján szabadpiaci 

keretek között egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók – különösen 

lakossági fogyasztók – ellátására nem jogosult. 

Amennyiben egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók ellátását tervezi, köteles 

az Üzletszabályzatot úgy átdolgozni, hogy az tartalmazza az ezen felhasználói körre 

vonatkozó előírásokat is. 

3. Az Engedélyes köteles a Hivatal által jóváhagyott Üzletszabályzatot a mindenkor 

hatályos, egységes szerkezetbe foglalt szöveggel, a jelen határozat közlésétől 

számított 5 napon belül a honlapján hozzáférhetővé tenni.  

4. Az Engedélyes köteles az Üzletszabályzatot módosítani, ha azt jogszabályváltozás 

indokolja, vagy a Hivatal határozatban erre kötelezi. A módosítás során az Engedélyes 

köteles a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: GET) 113. §-a 



 

Magyar Energetikai  

és Közmű-szabályozási Hivatal  

Határozatszám: H1175/2019 

Földgáz-kereskedelmi 

üzletszabályzat módosítás jóváhagyása 
MÁTRAI ERŐMŰ ZRT. 

 

 

A Határozat 4 oldalból áll  2. oldal 

 

alapján, a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek 

végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 119-123. 

§-ban, valamint a Vhr. 4. sz. mellékletében előírtaknak megfelelően eljárni. 

5. Az Engedélyes Üzletszabályzatát köteles félévente felülvizsgálni. Az Üzletszabályzat 

felülvizsgálatának az 4. pontban foglaltakon túl ki kell terjednie az Engedélyes által 

alkalmazott működési gyakorlatban és szerződéses rendszerben bekövetkezett 

változásokra is.  

Amennyiben az Üzletszabályzat felülvizsgálata során az Engedélyes megállapítja, 

hogy a változás a jóváhagyott Üzletszabályzat tartalmának lényeges elemét érinti, 

köteles a módosítást átvezetni, és a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt, 

alkalmazni kívánt Üzletszabályzatát a Hivatalhoz jóváhagyásra benyújtani.  

Amennyiben a felülvizsgálat szerint nem indokolt az Üzletszabályzat módosítása, az 

Engedélyes írásban köteles erről nyilatkozatot tenni a Hivatal felé. 

 

 

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) 

pontjának 30. alpontja szerinti igazgatási szolgáltatási díjat megfizette. 

 

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 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 

 

Az Engedélyes a 10674/2018. számú határozattal jóváhagyott földgáz-kereskedelmi 

üzletszabályzatát felülvizsgálta, a dokumentumon a módosításokat elvégezte, és 2019. 

február 22-én jóváhagyásra benyújtotta a Hivatalhoz. 

 

A Hivatal megállapította, hogy az Engedélyes a vonatkozó jogszabályi előírásoknak 

megfelelően a kérelméhez minden szükséges mellékletet csatolt az ügy érdemi elbírálása 

végett.  
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A Hivatal a jóváhagyásra beterjesztett üzletszabályzat tervezet érdemi vizsgálata során 

megállapította, hogy az nem felel meg teljes egészében a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, 

ezért az FFAFO_2019/343-2. és FFAFO_2019/343-4. számú végzésekben az üzletszabályzat 

pontosítására, kiegészítésére hívta fel az Engedélyest.  

 

Az Engedélyes által 2019. április 25-én benyújtott átdolgozott üzletszabályzat tervezet 

megfelelt a GET 113. §-a és a Vhr. 120. § (3)-(4) bekezdésében foglalt előírásoknak, a Vhr. 4. 

számú mellékletének 1.5. fejezetében meghatározott tartalmi követelményeknek, valamint az 

egyéb hatályos jogszabályoknak, ezért a Hivatal a rendelkező részben foglaltak szerint 

döntött, és az Üzletszabályzatot jóváhagyta. 

 

Az Üzletszabályzat határozatlan időtartamra történő jóváhagyása a kiszámítható 

ügyfélkapcsolat és engedélyesi magatartás érdekében szükséges. 

 

Az Üzletszabályzat hozzáférhetővé tételére vonatkozó előírásokat a Hivatal a GET 113. § (4) 

bekezdése alapján írta elő. 

 

Jelen határozatát a Hivatal a GET 113. § (2) bekezdése, 127. § c) pontja és a Vhr. 119-123. 

§-a, a Vhr. 4. számú melléklet 1.5. fejezetében foglalt rendelkezések, továbbá az általános 

közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 35-38. §-a, 80. 

§ (1) bekezdése és a 81. § (1) bekezdése és a hivatkozott jogszabályok alapján hozta meg. 

 

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

MEKHr. 6. §, és 1. számú melléklet A) pontjának 30. alpontja alapján kellett rendelkezni. 

 

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény (a 

továbbiakban: MEKH Tv.) 5/F. § (6) bekezdése alapján a Hivatal előtti eljárásban a 

kapcsolattartás módja írásbeli. A kapcsolattartás szabályairól ezen túl az Ákr. 26. § (1) 

bekezdése és az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól 

szóló 2015. évi CCXXII. törvény és a Rendelet rendelkezik. 

 

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 
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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 85. § (5) bekezdése alapján a közlés napján 

véglegessé válik. A véglegessé vált, záradékkal ellátott határozatot GET 127. § v) pontja 

alapján a Hivatal a honlapján közzéteszi. Az Engedélyes a határozatról hiteles másolatot 

kérhet. 

 

A Hivatal feladat- és hatáskörét a MEKH Tv. 3. § (2) bekezdés a) pontja, továbbá a GET 127. 

§ c) 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. 

 

 

dr. Dorkota Lajos 

elnök úr 

nevében és megbízásából: 

 

 

 

Dr. Grabner Péter 

energetikáért felelős elnökhelyettes 

 

 

 

 

Melléklet: Üzletszabályzat 

 

 

Kapják: (kizárólag elektronikusan hivatali kapuról cégkapura küldve) 

 Engedélyes 

Hivatal, Földgázipari Felügyeleti és Engedélyezési Osztály 
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