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HATÁROZAT SZÁMA: H1273/2019. 

  

Tárgy: Földgázelosztói üzletszabályzat jóváhagyása 

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

Zsilinszky út 52., a továbbiakban: Hivatal) a MAGÁZ Magyar Gázszolgáltató Kft. (székhely: 

8800 Nagykanizsa, Csengery út 9., cégjegyzékszám: Cg. 20 09 066055, adószám: 11907925-

2-20, földgázelosztási működési engedély száma: 223/2009.; a továbbiakban: Engedélyes), 

mint földgázelosztói engedélyes, kérelme alapján indult, a fenti ügyszámon és tárgyban 

lefolytatott közigazgatási hatósági eljárásban meghozta az alábbi 

 

HATÁROZATOT. 

 

A Hivatal az Engedélyes 2019. május 2. napján benyújtott földgázelosztói 

üzletszabályzatát (Függelékeivel és Mellékleteivel együtt a továbbiakban: Üzletszabályzat) 

az e határozatban foglaltak szerint határozatlan időtartamra jóváhagyja.  

 

1. A jóváhagyott Üzletszabályzat jelen határozat elválaszthatatlan részét képezi és az 

Engedélyes mindenkor hatályos földgázelosztási működési engedélyével együtt 

érvényes.  

2. Az Engedélyes köteles  

a) a Hivatal által jóváhagyott Üzletszabályzatot - a mindenkor hatályos, egységes 

szerkezetbe foglalt szöveggel - a határozat közlésétől számított 5 napon belül az 

ügyfélszolgálatán, illetve a honlapján - honlapjának nyitóoldaláról közvetlenül 

elérhetően, a szövegben való kereshetőség biztosításával hozzáférhetővé tenni, 

b) a jelen határozattal jóváhagyott Üzletszabályzatot 5 évig honlapján hozzáférhetővé 

tenni a későbbi módosítások tekintetében a hatályos időállapotok elhatárolásával; 

c) az Üzletszabályzatát félévente felülvizsgálni. Az Üzletszabályzat felülvizsgálatának 

ki kell terjednie a jogszabályokban, a kapcsolódó szabályzatokban, valamint az 
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Engedélyes által alkalmazott működési gyakorlatban és szerződéses rendszerben 

bekövetkezett változásokra. Ha a felülvizsgálat 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. 

d) az Üzletszabályzatát 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. §-ában, a 

földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról 

szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 119. §-ában, valamint 

a Vhr. 4. sz. mellékletében foglaltak figyelembe vételére. 

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 30. 

alpontja szerinti – az üzletszabályzat módosításának jóváhagyására irányuló - igazgatási 

szolgáltatási díjat (300 000 Ft) a Hivatal előirányzat-felhasználási keretszámlájára átutalta. 

A Hivatalnak egyéb eljárási költség megtérítéséről nem kellett döntenie, 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 intézkedik a határozatnak a Hivatal honlapján történő közzétételéről. 

 

INDOKOLÁS 

Az Engedélyes 2019. március 11. napján földgázelosztói üzletszabályzat módosításának 

jóváhagyása iránti kérelmet nyújtott be a Hivatalhoz. Az Engedélyes a kérelem benyújtását 

megelőzően – eleget téve a Hivatal felhívásának és jogszabályi kötelezettségének – 

felülvizsgálta Üzletszabályzatát, és azt a hatályos jogszabályi előírásoknak és bevezetni 

tervezett kereskedelmi gyakorlatának megfelelően módosította. Az Engedélyes a kérelem 

mellékleteként az alkalmazni kívánt üzletszabályzatot és az igazgatási szolgáltatási díj 

megfizetéséről szóló igazolást benyújtotta. 

A Hivatal a benyújtott üzletszabályzat tervezettel kapcsolatban 2019. március 26. napján, 

elektronikus levél útján jelezte pontosítási javaslatait az Engedélyes részére. Az Engedélyes 

az üzletszabályzat tervezetét pontosította és a véglegesített Üzletszabályzat 2019. május 2. 

napján benyújtásra került. 
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A Hivatal az Engedélyes kérelmét és a rendelkezésre álló dokumentumokat megvizsgálta és 

megállapította, hogy a benyújtott Üzletszabályzat megfelel a GET 113. § és a Vhr. 123. § (1)-

(4) bekezdés előírásainak, továbbá a Vhr. 4. számú mellékletének 1.2. fejezetében 

meghatározott tartalmi követelményeknek, valamint az egyéb hatályos jogszabályoknak, ezért 

a Hivatal a rendelkező részben foglaltak szerint döntött és jóváhagyta az Üzletszabályzatot. 

Az Üzletszabályzat határozatlan időtartamra történő jóváhagyása a kiszámítható 

ügyfélkapcsolat és engedélyesi magatartás érdekében szükséges. 

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 17/B. § (9) 

bekezdésének i) pontja alapján az Engedélyes köteles az Üzletszabályzatát a honlapjának 

nyitóoldaláról közvetlenül elérhető, tárolható, megjeleníthető és nyomtatható módon 

ingyenesen hozzáférhetővé tenni. A TIGÁZ Zrt. a Fgytv. 17/B. § (11) bekezdése alapján 

köteles az üzletszabályzatait a szövegben való kereshetőség biztosításával, a hatályos 

időállapotok elhatárolásával hozzáférhetővé tenni 5 évre visszamenőleg.  

A Hivatal az Üzletszabályzat hozzáférhetővé tételére vonatkozó rendelkezéseket a  

GET 113. § (4) bekezdése alapján írta elő. 

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 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. 

Jelen határozatát a Hivatal a GET 113. §, 127. § c) pontja és a Vhr. 119-123. §-a, a Vhr. 4. 

számú melléklet 1.2. fejezetében foglalt rendelkezések, 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 30. alpontja alapján kellett rendelkezni. 

A fellebbezés lehetőségét az Ákr. 116. § (1) bekezdése és (4) bekezdésének a) pontja zárja 

ki. A véglegessé vált határozat elleni közigazgatási per megindításának lehetőségét az Ákr. 

112. § és 114. § (1) bekezdése biztosítja. A Fővárosi Törvényszék kizárólagos illetékességét 

a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 13. § (11) 

bekezdése állapítja meg, figyelembe véve a 12. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltakat.  

A keresetlevél benyújtásának helyét és idejét a Kp. 39. § (1) bekezdése határozza meg. A 

tárgyalás tartása iránti kérelem lehetőségéről szóló tájékoztatás az Ákr. 81. § (1) bekezdésén 

és a Kp. 77. § (2) bekezdésén alapul. A közigazgatási jogvita elbírálása iránti közigazgatási 

per illetékének mértékét és az illetékfeljegyzési jogot az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. 

törvény 45/A. § (1) bekezdése és 62. § (1) bekezdés h) pontja írja elő. 



 

Magyar Energetikai  

és Közmű-szabályozási Hivatal 

Határozatszám: H1273/2019. 

FÖLDGÁZELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZAT 

JÓVÁHAGYÁSA 
MAGÁZ MAGYAR  

GÁZSZOLGÁLTATÓ KFT. 

 

 

 

A Határozat 4 oldalból áll  4. oldal 

 

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. 

 

    dr. Dorkota Lajos 

 elnök úr 

 nevében és megbízásából: 

 

  

 Dr. Grabner Péter 

 energetikáért felelős elnökhelyettes 
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