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HATÁROZAT SZÁMA: H1476 /2020 
 
 
Tárgy: az MMBF Földgáztároló Zrt. 2019. évi megfelelési jelentésének jóváhagyása 

 
 

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

Bajcsy-Zsilinszky út 52.; a továbbiakban: Hivatal) az MMBF Földgáztároló Zártkörűen 

Működő Részvénytársaság (székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 16/b., 

cégjegyzékszám: Cg. 01-10-045494, adószám: 13780960-2-44, működési engedély száma: 

256/2009; 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 jelentést, 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. 
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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 intézkedik a határozatnak a Hivatal honlapján történő közzétételéről. 

 

INDOKOLÁS 

 

 

 

Az Engedélyes, mint vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás rendszerüzemeltető tagja a 

földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: GET) 121. § (1) bekezdés f) 

pontja értelmében, megfelelési programot köteles kidolgozni, melyben bemutatja azokat az 

intézkedéseket és feltételeket, amelyek biztosítják a megkülönböztetésmentes, független 

működést. Az Engedélyes a GET 121. § (3) bekezdés alapján független megfelelési ellenőrt 

köteles kijelölni, aki a program megvalósításáról, a feltárt eredményekről és hiányosságokról 

évente Megfelelési jelentést köteles készíteni. 

A megfelelési programot a GET 121. § (2) bekezdése alapján a Hivatal hagyja jóvá. Az 
Engedélyes a beszámolással érintett időszakban rendelkezett a Hivatal által 652/2018. 
számon jóváhagyott megfelelési programmal. 

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 

19/2009. (I. 30) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 139. § (1) bekezdése alapján a 

Megfelelési jelentést minden év március 1-jéig jóváhagyásra be kell nyújtani a Hivatalhoz. 

Az Engedélyes 2020. március 16. napján nyújtotta be a Hivatalba a Társaság független 

megfelelési ellenőre (a továbbiakban: Megfelelési ellenőr) által, a Vhr. 139. § (3) bekezdése 

szerint elkészített Megfelelési jelentést, és kérte annak jóváhagyását. 

A Hivatal a Megfelelési jelentést és a csatolt dokumentumokat megvizsgálta és miután kétség 

merült az egyik vezető tisztségviselő kinevezésének jogszerűségével kapcsolatban,  

2020. május 11. napján az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

(a továbbiakban: Ákr.) 63. § -a alapján a tényállás tisztázása érdekében nyilatkozattételre 

hívta fel az Engedélyest a tekintetben, hogy a GET 120/A. §-ában foglalt előírások a vizsgált 

időszakban miként teljesültek ezen vezető tisztségviselő tekintetében.   
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Az Engedélyes 2020. május 14. napján beérkezett nyilatkozatában tájékoztatta a Hivatalt, 

hogy a Társaság Igazgatóságának minden tagja „Elfogadó nyilatkozat” kitöltésével és 

aláírásával fogadja el kinevezését, melyben kijelenti, hogy a személyét és a Társaságban 

betöltött új tisztségét illetően sem a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, sem 

más jogszabály szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn. A tagok nyilatkozata a Társaság 

rendelkezésére állt, így további vizsgálatot e tekintetben nem végzett. 

A Megfelelési ellenőr később jelezte a Társaság felé, hogy az Igazgatóság egyik tagjánál 

összeférhetetlenség állhat fenn, melynek tisztázását kérte. Az érintett igazgatósági tag  

2019 év decemberében jelentette be a Társaság felé az összeférhetetlenség tényét, és vállalta 

annak megszüntetését.  

A Társaság nyilatkozata alapján az érintett tag a Társaság Igazgatóságának munkájában 

2019. szeptember 5. és 2019. december 31. közötti időszakban eseti jelleggel vett részt, azt 

követően pedig az összeférhetetlenség megszüntetéséig egyáltalán nem.   

A megtett nyilatkozat szerint az érintett Igazgatósági tag a fenti időszakban tulajdonosa és 

vezető tisztségviselője volt egy, a Hivatal által kiadott korlátozott földgázkereskedelmi 

tevékenység végzésére engedéllyel rendelkező vállalkozásnak, amely azonban tényleges 

engedélyesi tevékenységet az engedélye kiadása óta nem végzett. Ennek megfelelően ezen 

igazgatósági tag részvételével hozott igazgatósági döntések nem voltak hatással a korlátozott 

földgázkereskedelmi engedélyes működésére, a vállalkozást semminemű üzleti előnyhöz nem 

juttathatták. 

Az érintett vállalkozás korlátozott földgázkereskedelmi engedélyét a Hivatal a korlátozott 

földgázkereskedelmi engedélyes kérelmére 2020. március hónapban visszavonta.  

A Hivatal a Társaság valamennyi nyilatkozatát megvizsgálta és megállapította, hogy 2019. 

évre tekintettel a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozásokra vonatkozó közös 

szétválasztási szabályok 2019. szeptember 5. és 2019. december 31. között a GET 120/A. § 

(3) bekezdés d) pontjára tekintettel nem teljesültek teljeskörűen, valamint a Megfelelési 

jelentés késedelmesen került benyújtásra.  

A Hivatal az eljárás során megállapította, hogy a 2019. évről szóló Megfelelési jelentés nem 

tért ki az igazgatósági tag tekintetében feltárt összeférhetetlenségre, melyről a Megfelelési 

ellenőrnek és a Társaságnak is tudomása volt a Megfelelési jelentés benyújtásakor.  

A Hivatal ugyanakkor elfogadta az Engedélyes utólag megtett részletes nyilatkozatát, 

figyelembe vette az MMBF Zrt. intézkedéseit a jogszerű működés visszaállítására, valamint 

elfogadta azon érvelést, hogy az érintett korlátozott kereskedelmi engedélyes társaság nem 

volt a földgázpiac aktív szereplője a fenti időszakban, így üzleti előnyt sem realizálhatott a 

kialakult helyzetben.  
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A Hivatal a fentiekre tekintettel a benyújtott dokumentumok és nyilatkozatok alapján a 

rendelkező részben foglaltak szerint döntött, és a Megfelelési jelentést jóváhagyta. A Hivatal 

ezúton felszólítja az Engedélyest a jövőben a vertikálisan integrált társaságokra vonatkozó 

jogszabályok teljes körű és maradéktalan betartására, beleértve a Megfelelési jelentésre 

vonatkozó március 1-jei benyújtási határidő betartását is; ellenkező esetben a GET 119. §-a 

alapján bírságot szabhat ki.  

A Hivatal felhívja a Társaság és a Megfelelési ellenőr figyelmét arra, hogy a 2020. január és 

2020. március közötti időszakban fennálló összeférhetetlenség miatt a 2020. évre vonatkozó, 

2021. március 1. napjáig benyújtandó Megfelelési jelentést kellő gondossággal készítsék el és 

a jogszabályban rögzített határidőn belül nyújtsák be a Hivatal részére jóváhagyásra. 

A Hivatal a Megfelelési jelentés és jelen határozat Engedélyes honlapján történő 
nyilvánosságra hozatalát a GET 121. § (3) bekezdése alapján írta elő. 

Jelen határozatát a Hivatal a GET 127. § d) és e) pontjában foglalt hatáskörében eljárva, a 

GET 120/A. § (3) bekezdés d) pontja, a GET 121. § (1) bekezdés f) pontja, és a (3) bekezdése, 

továbbá a Vhr. 139-141. §-aiban foglalt rendelkezések, valamint az Ákr. 35-38. §-a, 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 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 másolat kérhető. 

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  
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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 
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