Elektronikusan hitelesített dokumentum

Ügyiratszám:
Ügyintéző:
Telefon:
E-mail:

FFAFO/16-3 /2022
(FFAFO/ 385 /2021)
Mikó Andrea
Földgáz-felügyeleti és Árszabályozási Főosztály
+36 1 459 7812
mikoa@mekh.hu

HATÁROZAT SZÁMA: H768 /2022.
Tárgy: az MVM Mátra Energia Zrt., mint földgáz-kereskedői
üzletszabályzat készítési kötelezettség alóli mentesítése

engedélyes

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (székhely: 1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 52.; a továbbiakban: Hivatal) az MVM Mátra Energia Zártkörűen
Működő Részvénytársaság (székhely: 3271 Visonta, Erőmű utca 11.,
cégjegyzékszám: Cg. 10 10 020024, adószám: 10729571-2-10, földgáz-kereskedelmi
működési engedély száma: 796/2011; a továbbiakban: Engedélyes), mint földgázkereskedelmi
engedélyes,
földgáz-kereskedelmi
üzletszabályzat
készítési
kötelezettség alóli mentesítési kérelme alapján indult eljárásban meghozta a
következő
HATÁROZATOT.
A Hivatal az Engedélyest üzletszabályzat készítési kötelezettsége alól mentesíti
és felhívja az Engedélyes figyelmét, hogy felhasználónak földgázt csak abban az
esetben értékesíthet, ha az üzletszabályzatát az értékesítés megkezdése előtt
aktualizálja és azt a Hivatal jóváhagyta.
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 94. alpontja szerinti igazgatási
szolgáltatási díjat megfizette.
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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_fooldal#ugyleiras,d50be8b3-ae75-446e-8f51-ae40fea393b
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 perben
eljáró bíróság a jogsértés megállapítása esetén a közigazgatási cselekményt
megsemmisíti, hatályon kívül helyezi, szükség esetén a közigazgatási cselekmény
megsemmisítése, hatályon kívül helyezése mellett a közigazgatási szervet új eljárásra
kötelezi. A határozatot a bíróság nem változtathatja meg. A közigazgatási per illetéke
30.000,- Ft, amelynek előzetes megfizetése alól mentesülnek a felek.

INDOKOLÁS
Az Engedélyes a Hivatalhoz 2022. január 7. napján érkezett beadványában a
földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: GET) 113. § (1a)
bekezdésére tekintettel felmentést kért földgáz-kereskedelmi engedélyéhez tartozó
üzletszabályzat készítési kötelezettség alól.
Az Engedélyes 2022. január 12. napján érkezett levelében nyilatkozatát kiegészítette
és kérelmét pontosította.
Az Engedélyes a kérelmeiben nyilatkozott arról, hogy 2020. október 1-től felhasználót,
fogyasztót nem lát el, valamint a saját ellátása érdekében megkötött gázéves
szerződés számára kellő rugalmasságot biztosít. Az Engedélyes a földgázkereskedelmi engedélyének fenntartása mellett az üzletszabályzat készítésére és
aktualizálására vonatkozó kötelezettség alóli mentesség jóváhagyását kérte a
Hivataltól.
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A Hivatal a kérelmet megvizsgálta, és a lefolytatott eljárás során megállapította, hogy
az megfelel a jogszabályokban foglalt követelményeknek, ezért a Hivatal a rendelkező
részben foglaltak szerint döntött és az Engedélyest az üzletszabályzat készítési
kötelezettség alól mentesítette.
Az Engedélyes a jelen határozat alapján felhasználók ellátására nem jogosult.
A Hivatal felhívja az Engedélyes figyelmét arra, hogy amennyiben az e határozat
alapjául szolgáló állapotában változás következik be és felhasználók ellátását tervezi,
úgy azt köteles a Hivatalnak haladéktalanul bejelenteni és a felhasználók ellátását
megelőzően köteles Üzletszabályzatát a hatályos jogszabályi rendelkezések
figyelembe vételével módosítani és az alkalmazni kívánt Üzletszabályzatát a GET-ben
és a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról
szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet rendeletben foglaltak szerint a Hivatalhoz
jóváhagyásra benyújtani.
Jelen határozatát a Hivatal a GET 113. § (1a)-(1b) bekezdései, 127. § c) pontja,
valamint 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 94. alpontja alapján kellett
rendelkezni.
Az Ákr. 116. § (4) bekezdés a) pontja a Hivatal döntésével szemben kizárja a
fellebbezést.
Az Ákr. 112. §-a és 114. § (1) bekezdése jelen döntés ellen közigazgatási per indítását
teszi lehetővé. A tárgyalás tartására és az eljáró bíróságra, a kötelező jogi
képviseletre, a bíróság döntésére vonatkozó tájékoztatást a Hivatal az Ákr. 81. § (1)
bekezdése és a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a
továbbiakban: Kp.) 77. § (1) és (2) bekezdése, 12. § (1) bekezdése, 13. § (3) bekezdés
a) pont aa) alpontja, 27. § (1) bekezdés b) pontja és 89. § (1) bekezdés b) pontja
alapján adta meg. A Kp. 39. § (6) bekezdése szerint a keresetlevél benyújtásának a
közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincsen. A döntést a
Kp. 90. § (1) bekezdés b) pontja alapján nem változtathatja meg a bíróság.
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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 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.
A határozat az Ákr. 82. § (1) bekezdése és 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. Az Engedélyes a határozatról hiteles másolatot kérhet.
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. § c) 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

Kapják (elektronikusan):
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