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HATÁROZAT SZÁMA: 657/2010.

Tárgy: A földgázelosztás minimális minőségi követelményének és elvárt színvonalának
meghatározása tárgyú 397/2007. számú határozat módosítása
A Magyar Energia Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) hivatalból lefolytatott közigazgatási
hatósági eljárás során meghozta a következő
HATÁROZATOT.
A Hivatal azÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázelosztó Zrt. mint elosztói engedélyes (9027 Győr, Puskás
Tivadar utca 37.; továbbiakban: Engedélyes) részére kiadott, a földgázelosztási tevékenység
minimális minőségi követelményei és elvárt színvonala tárgyú 397/2007. számú határozat 2.
Melléklet táblázatát az alábbiak szerint kiegészíti, ezzel a táblázatot módosítja.
A földgázelosztó rendszer üzembiztonsági mutatóinak
2011. évi elvárt színvonala.
Üzembiztonsági
mutatók

Mérték egység

2011. évi elvárt
színvonal

Az üzemszünetek
fajlagos időtartama,
ÜBJ

óraiezer
fogyasztó l év

1,5650

Az üzemszünetek
fajlagos száma, ÜB2

db/ezer
fogyasztó l év

0,4650

Szolgáltatás kiesési
mutató, ÜB3

0/00

0,0065

Jelen határozat 2011.január l-én lép hatályba.
Az eljárás során igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettség nem keletkezett, mivel az eljárás
hivatalból indult.

MAGY AR ENERGIA HIV ATAL
HATÁROZATSZÁM:

657/2010.

A Hivatalnak egyéb eljárási költség
ilyen költség nem merült fel.

FÖLDGÁZELOSZTÁS MINÖSÉGI
KÖVETELMÉNYEI

megtérítéséről

ÉGÁZ-DÉGÁZ FÖLDGÁZELOSZTÓ ZRT.

nem kellett döntenie, mert az eljárás során

A Hivatal intézkedik a határozatnak a Hivatal honlapján történő

közzétételéről.

JOGORVOSLAT

A határozat ellen bírósági felülvizsgálatnak van helye a közléstől (kézbesítéstől) számított 30
(harminc) napon belül, a keresetet a Fővárosi Bíróságnak címezve a Hivatalhoz kell benyújtani.
A keresetnek a végrehajtásra halasztó hatálya nincs. A közigazgatási ügyekben eljáró bíróság- az
ügy érdemére ki nem ható eljárási szabály megsértésének kivételével - jogszabálysértés
megállapítása esetén a közigazgatási döntést hatályon kívül helyezi, és szükség esetén a hatóságot
új eljárásra kötelezi, vagy a határozatot megváltoztatja.

INDOKOLÁS

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (továbbiakban: GET) 127. § l) pontja az
Engedélyes tevékenységének minimális minőségi követelményeinek és elvárt színvonalának
megállapítására hatalmazza fel a Hivatalt, a földgáz rendszerhasználati díjak megállapításáról
szóló 31/2009. (V1.25.) KHEM rendelet (továbbiakban: Rendelet) 10. §-aszerint pedig a Hivatal
a fogyaszták ellátási színvonalának mérésére szolgáló legfeljebb négy minőségi mutatószámot,
azok kiszámításának módszerét, valamint elvárt szintjét határozatban állapítja meg. Engedélyes
részére az ÜBl, ÜB2 és ÜB3 üzembiztonsági mutatók 2007. és 2008. évekre vonatkozó elvárt
szintjeit a Hivatal a 3972007., a 2009. és a 2010. évre vonatkozóakat a 911/2008. számú
határozatában írta elő.
A Hivatal 2010. szeptember 24-én kelt levelében értesítette Engedélyest, hogy hivatalból 2010.
szeptember 22. nappal közigazgatási hatósági eljárást indított az üzembiztonsági mutatók 2011.
és 2012. évi elvárt értékei meghatározása céljából. Fenti levélben a Hivatal a 2010. év várható
értékei megismeréséhez tényadatokat kért a 2010. év első három negyedévéről, mely rendkívüli
adatszolgáltatást Engedélyes határidőre teljesítette. A Hivatal a tényadatok alapján meghatározta
az üzembiztonsági mutatók 2010. évi várható értékeit, ezt követően az Engedélyes
meghatalmazott képviselőjével folytatott egyeztető konzultáciét követően került sor - a mutatók
korábbi évekre vonatkozó tényértékeinek időbeli alakulásai, a mutatók számításánál figyelembe
veendő összetevők (üzemzavar, saját és külső kezdeményezésűrekonstrukciós munkák) arányai
és a tényértékek ingadozásai figyelembe vételével - a 2011. és 2012. évi elvárt szintek
meghatározására.
A szolgáltatási színvonal további minőségi javítását megvalósító, tervezett program elindítása
érdekében a Hivatal a jelen határozatban a színvonal mutatók elvárt szintjeinek a 2011. évre
vonatkozó értékeit írja elő. A közigazgatási eljárás során kialakult Hivatali álláspont szerint a
Hivatal a 2012. és az utáni évekre az elvárt színvonal meghatározási módszerének a módosítását
tervezi, amelynek célja a különböző elosztói területek színvonalmutatói egymáshoz való
közelítése. A Hivatal a módszer módosítását az engedélyesek és a fogyasztói érdekképviseletek
bevonásával, többfordulás egyeztetés eredményeként kívánja kialakítani.
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2. oldal

Fentiek alapján a Hivatal a 2. Melléklet 2. táblázatát a
rnódosította.

rendelkező

részben foglaltak szerint

A Hivatal jelen határozatot a GET 127. § l) pontjában meghatározott hatáskörében, a Rendelet
alapján hozta meg.
Az eljárási költségről a Ket. 72. §(l) bekezdés dd)-de) pontjai alapján kellett rendelkezni.
Az ügyintézési
lépte túl.

határidő

leteltének napja: 2010. 12. 23., a Hivatal az ügyintézési

határidőt

nem

A Ket. 100. § (l) bekezdés d) pontja a Hivatal határozatával szemben kizálja a fellebbezést és a
Ket. 109. § (3) bekezdése a határozat bírósági felülvizsgálatát teszi lehetövé. A keresetindítás
határideje a Ket. 109. §(l) bekezdésén alapszik.
A határozat közzétételére a GET 127. §v) pontja alapján kerül sor.
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Budapest, 2010. december ........

Kapják:

Engedélyes
Hivatal, Gázengedélyezési és Felügyeleti Osztály
Hivatal, irattár
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3. oldal

