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HATÁROZAT SZÁMA: H1703/2021.
Tárgy: Belső kiválasztási szabályzat módosításának jóváhagyása
A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (székhely: 1054 Budapest, BajcsyZsilinszky út 52.; a továbbiakban: Hivatal) a HEXUM Földgáz Zártkörűen Működő
Részvénytársaság (székhely: 2151 Fót, Fehérkő utca 7., cégjegyzékszám:
Cg. 13-10-042153, adószám: 13780960-2-44, működési engedély száma: 256/2009; a
továbbiakban: HEXUM Zrt., vagy Engedélyes) kérelme alapján indult, fenti ügyszámon
lefolytatott közigazgatási hatósági eljárásban meghozta az alábbi
HATÁROZATOT.
A Hivatal a kérelemben foglaltaknak helyt ad, és a HEXUM Zrt. Belső Kiválasztási
Szabályzatának (a továbbiakban: BKSZ) módosítását az e határozatban foglaltak szerint
határozatlan időtartamra jóváhagyja.
1. Az Engedélyesnek az engedélyköteles tevékenység egyes elemeit végző más személy
(közreműködő) kiválasztására és megbízására vonatkozó, a Hivatal által jóváhagyott
Belső Kiválasztási Szabályzattal kell rendelkeznie.
2. Az Engedélyes köteles biztosítani, hogy a működési engedélye (a továbbiakban:
Engedély) alapján az engedélyhez kötött tevékenységei egyes elemeinek más
személy általi végzése (kiszervezés) és az Engedélyes a harmadik személyektől
igénybe vett nem engedélyköteles (támogató) tevékenységek (a továbbiakban együtt:
Kiszervezett tevékenységek) végzése a földgázellátásról szóló jogszabályok, az
Engedély, az Engedélyes Üzletszabályzata és a Hivatal Engedélyesre vonatkozó
határozatai rendelkezéseivel összhangban történjen. Az Engedélyes a Kiszervezett
tevékenységek teljesítéséért 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
követelményeket erre tekintettel kell meghatároznia a pályázati kiírás során.
3. Azokban az esetekben, amikor a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 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 BKSZ előírásainak betartásával – pályáztatási eljárást lefolytatni.
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4. A BKSZ eljárása alapján kiválasztott nyertes pályázókkal a Kiszervezett
tevékenységekre vonatkozó vállalkozási szerződéseket az Engedélyes köteles – azok
aláírását követően haladéktalanul – a Hivatalnak benyújtani.
5. A BKSZ csak a Hivatal előzetes hozzájárulásával módosítható.
6. Az Engedélyes köteles a mindenkor hatályos BKSZ-t a honlapján közzétenni.
7. A jóváhagyott, egységes szerkezetbe foglalt BKSZ jelen határozat elválaszthatatlan
részét képezi.
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
szabályai szerint az „Űrlap a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által
meghozott döntés elleni keresetlevél benyújtásához” elnevezésű Általános Nyomtatványkitöltő
(ÁNYK) űrlapon keresztül, amely a következő helyen érhető el:
http://www.mekh.hu/download/nyomtatvany/MEKH_PER_KOZSZERV_KERLEVEL.jar
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.
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 megfizette.
A Hivatalnak egyéb eljárási költség megtérítéséről nem kellett döntenie, mert az eljárás során
ilyen költség nem merült fel.
Az Engedélyes által tévesen befizetett többlet igazgatási szolgáltatási díj visszafizetéséről a
Hivatal jelen határozat kiadásával egyidejűleg intézkedik.
A Hivatal intézkedik a határozatnak a Hivatal honlapján történő közzétételéről.

INDOKOLÁS
Az Engedélyes a Hivatalhoz 2021. július 9. napján érkezett beadványában kérelemmel fordult
a Hivatalhoz BKSZ módosításának jóváhagyása tárgyában.
A Hivatal a benyújtott BKSZ-t megvizsgálta és megállapította, hogy a BKSZ megfelel a
földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009.
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(I. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 143. §-ában foglaltaknak. A Hivatal a fentiek
alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntött, és a BKSz-t jóváhagyta.
A Hivatal a rendelkező részben megfogalmazott kötelezettségeket a földgázellátásról szóló
2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: GET) 120/A. § (5) bekezdése, a 124. §-a, valamint a
Vhr. 143. §-a alapján írta elő, így a Vhr. 143. § (4) bekezdése alapján írta elő a
BKSz módosításának benyújtására, továbbá a Vhr. 143. § (5) bekezdése alapján a
közzétételre vonatkozó kötelezettséget.
Jelen határozatát a Hivatal a GET 124. §-a, 127. § b) pontja, a Vhr. 143. §-a, továbbá az
1/2014. MEKHr. 4. § (1) bekezdés b) 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, 91. §-a illetve a fent hivatkozott jogszabályok alapján hozta meg.
Az eljárásra irányadó ügyintézési határidőt a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási
Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény (a továbbiakban: MEKH Tv.) 5/D. § (4) alapján 75 nap.
Az eljárási költségről az Ákr. 81. § (1) bekezdése és a 124-130. §-a, továbbá az 1/2014.
MEKHr. 6. §-a, és az 1. számú melléklet A) pontjának 42. alpontja alapján kellett rendelkezni.
Az Engedélyes tévesen a BKSZ jóváhagyásának magasabb , 1/2014. MEKHr. 1. melléklet A)
pontjának 41. alpontja szerinti díjtételét fizette meg, ezért a Hivatal intézkedik a befizetett
többlet igazgatási szolgáltatási díj visszafizetéséről.
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. 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 a 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.
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A Hivatal feladat- és hatáskörét a MEKH Tv. 3. § (2) bekezdés a) pontja, a GET 127. § b)
pontja, továbbá a Vhr. 143. § (4) bekezdése, 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
és 5/D. § (2) bekezdése határozza meg. Az eljárás speciális szabályait a MEKH Tv. és a GET
tartalmazza.
Kelt: Budapest, elektronikus bélyegző szerint
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