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1. BEVEZETÉS 
 

A HEXUM Földgáz Zrt. (a továbbiakban: Tároló vagy Társaság) a Magyar Energetikai és Közmű-
szabályozási Hivatal (a továbbiakban: MEKH) 652/2018. sz. határozatával jóváhagyott Megfelelési 
programmal rendelkezett a 2020. évben. A határozat, valamint a program a Tároló honlapján 
közzétételre került, és ott elektronikusan bárki által elérhető. A hivatkozott dokumentumok a Tároló 
ügyfélszolgálati irodájában nyomtatásban is rendelkezésre állnak. 

A Tároló megfelelési ellenőre által összeállított jelen dokumentum a 2020-ban hatályos megfelelési 
programba foglalt feladatok teljesítésének bemutatását tartalmazza. 

A Tároló független megfelelési ellenőrét - akinek a munkaköri leírásában az e tevékenységével 
kapcsolatos felelősségek szerepelnek - a Tároló vezérigazgatója 2010-ben nevezte ki. 

A Tároló független megfelelési ellenőre Molnár Zsolt, aki személyében megfelel a földgázellátásról 
szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: GET) 121.§ (4)-(5) bekezdéseiben és a végrehajtására 
kiadott 19/2009. (I.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: GET Vhr.) 141/C.§ (5) bekezdésében 
foglaltaknak.  

A megfelelési ellenőr megállapította, hogy a 2020. évben a Tároló a tevékenységét a jóváhagyott 
Megfelelési programban foglalt előírások alapján végezte. 

Az erről szóló jelen Megfelelési jelentést a megfelelési ellenőr a GET Vhr. 139.§-a szerinti tartalommal 
állította össze és küldte meg MEKH-nek jóváhagyásra. 
 

2. A TEVÉKENYSÉGEK SZÉTVÁLASZTÁSÁRA VONATKOZÓ MEGFELELÉSI PROGRAM 

VÉGREHAJTÁSÁNAK ÉVES TAPASZTALATAI ÉS ÉRTÉKELÉSE A MEGFELELÉSI 

PROGRAM KÖTELEZŐ TARTALMI ELEMEIT KÖVETVE 

• A Tároló a tevékenységét 

• a földgáztárolási engedélyesre és a földgáztermelőre vonatkozó jogszabályok, 

• az együttműködő földgázrendszer Üzemi és Kereskedelmi Szabályzata (ÜKSZ), 

• a Tároló működési engedélye, 

• a Hivatal által jóváhagyott Üzletszabályzata  

mindenkor hatályos szövege alapján végezte. 

• A Tároló döntéshozó testületei a Döntési és Hatásköri Szabályzatban, valamint a 
Szervezeti és Működési Szabályzatban szereplő előírásoknak megfelelően hozták meg 
az üzleti döntéseiket. 

• A Tároló üzleti tevékenységének végzéséhez szükséges technikai, személyi és 
pénzügyi erőforrások biztosítása a Megfelelési programban rögzítettek szerint történt. 
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• A Tároló vezető tisztségviselői közül a vezérigazgató, az Igazgatóság és a Felügyelő 
Bizottság tagjainak személyében 2020-ban történt változások: 

 

Igazgatóság: 
    

Megszűnt tagság: 

Dr. Laczó Sándor  - IG tag 2020.02.29-én 

Dr. Bártfai Béla Attila  - IG elnök 2020.11.30-án 

Biczók András   - IG tag 2020.11.30-án 

Dr. Kertész Balázs Gábor - IG tag 2020.11.30-án 

Király Péter   - IG tag 2020.11.30-án 

Koós Zoltán Roland  - IG tag 2020.11.30-án 

 

Új tagok: 

Koós Zoltán Roland  - IG tag 2020.03.09-től 

 
Felügyelő Bizottság: 
 
Megszűnt tagság: 

Dávid Zsuzsanna  - FB elnök 2020.11.30-án 

Dr. Feskó Donát Péter - FB tag 2020.11.30-án 

Lévai Anikó   - FB tag 2020.11.30-án 

Nagy Béla   - FB tag 2020.04.30-án 

Huszárik Judit   - FB tag 2020.04.30-án 

Sinkáné Bölsei Tímea  - FB tag 2020.11.30-án 

Szabó András   - FB tag 2020.11.30-án 

  

Új tagok: 

Sinkáné Bölsei Tímea  - FB tag 2020.05.01-től 

Szabó András   - FB tag 2020.05.01-től 
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• A Tároló Igazgatósági tagja, Dr. Kertész Balázs Gábor vezető tisztségviselői 
minőségben történő összeférhetetlenségével kapcsolatban 2019-ben vizsgálat indult, 
amely 2020. májusában, a HEXUM Földgáz Zrt. (akkori nevén MMBF Zrt.) 2019. évi 
megfelelési programjának MEKH általi elfogadásával került lezárásra. A vizsgálat 
megállapította, hogy Dr. Kertész Balázs Gábor 2020. január 1-jétől, a tulajdonában álló 
földgázkereskedő cége működési engedélyének kérelemre, 2020. márciusában történő 
visszavonásáig a HEXUM Földgáz Zrt. Igazgatóságának munkájában egyáltalán nem 
vett részt. Dr. Kertész Balázs Gábor az összeférhetetlenség fenti megszűnését 
követően az Igazgatóság teljes jogú tagjaként tevékenykedett 2020-ban. 

• A vezérigazgatói tisztséget 2020-ban Dr. Berze György töltötte be. 

• A Tároló vezérigazgatójának, illetve vezető tisztségviselőinek javadalmazása a 
megfelelési programban rögzítettek szerint történt. 

• Számviteli szétválasztási szabályok betartása 

• A Tároló a biztonsági földgázkészletet az egyéb készleteitől nyilvántartásaiban és 
számviteli rendszerében elkülönítetten kezelte. 

• A Tároló az éves beszámolóját, és annak kiegészítő mellékletét könyvvizsgálóval 
vizsgáltatta. 

• A Tároló számviteli szétválasztási modellje az elszámolási módszertan 
kialakításán keresztül lehetővé teszi, hogy a tevékenységi beszámolók az alábbi 
két tevékenységre úgy készüljenek el, mintha ezen tevékenységeket önállóan 
gazdálkodó szervezetek végeznék: 

o Földgáztárolás (Tárolás) 

▪ Biztonsági földgázkészlet tárolása 

▪ Kereskedelmi célú földgáztárolási tevékenység 

▪ Tárolás, egyéb nem szabályozott tevékenység 

o Kőolaj- és egyéb ásványi anyagok kitermelése (Termelés) 

• A Tároló olyan számviteli szétválasztási szabályzattal rendelkezik, amely átlátható 
és egyértelmű módon mutatja be a kidolgozott elszámolási módszertant, 
megfeleltetve azt a jogszabályi követelményeknek. A számviteli szétválasztási 
szabályzat teljes körűen bemutatja a Tároló bevételeinek, költségeinek, 
ráfordításainak, eszközeinek és forrásainak szétválasztási módszertanát, ismertet 
minden olyan információt, amely szükséges az üzletági beszámolók mérlegeinek 
és eredmény-kimutatásainak megfelelő részletességű elkészítéséhez. A 
szabályzat alapján elkészített beszámoló megbízható és valós képet nyújt a Tároló 
vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről. 
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• Változások a számviteli szétválasztási szabályzatban: 

• A 2020. évben nem történt módosítás. 
 

3. A JÓVÁHAGYOTT MEGFELELÉSI PROGRAMHOZ KÉPEST BEKÖVETKEZETT 

VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA ÉS INDOKOLÁSA, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ ÜZLETI 

FOLYAMATOKRA, A SZERVEZETI FELÉPÍTÉSRE, A HATÁSKÖRÖKRE, 
INFORMÁCIÓÁRAMLÁSI ÉS BESZÁMOLÁSI ÚTVONALAKRA 

• A Tároló egyszemélyi tulajdonosa, a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség 
az érdekeltségei hatékonyabb működtetése érdekében 2020-ban megalapította a 
HEXUM Holding Zrt.-t, amelybe a jogszabályi előírások szerinti jóváhagyások 
megszerzését követően, 2020. december 1-jei hatállyal apportálta az MMBF Zrt.-
t, amely a fent jelzett dátummal kezdődően HEXUM Földgáz Zrt.-ként, új 
alapszabállyal folytatta a korábbi tevékenységét. A 2020. december 1-jétől életbe 
lépő új rendelkezések a következők: 

• A Társaság képviseletére a Vezérigazgató önállóan, míg a cégjegyzésre 
feljogosított munkavállalók a Társaság belső szabályzataival 
összhangban együttesen jogosultak. 

• Tekintettel arra, hogy a Társaság 100%-os tulajdonosa a HEXUM Holding 
Zrt. (Alapító), a Társaságban közgyűlés nem működik. A közgyűlés 
hatáskörébe tartozó kérdésekben kizárólag az Alapító jogosult dönteni. 
Az Alapító írásban dönt, és döntéséről a Vezérigazgatót írásban köteles 
értesíteni. Az Alapító döntése a Vezérigazgatóval való közléssel válik 
hatályossá. 

• Az Alapító feladatai: 

• megvizsgálja a Vezérigazgató jelentését a Társaság előző üzleti évben 
kifejtett tevékenységéről, 

• megvizsgálja a könyvvizsgáló jelentését az éves beszámolóról, a 
Vezérigazgató jelentéséről, éves számadásáról és nyereség felosztási 
indítványáról, 

• számadások megvitatása, az éves beszámoló elfogadása, 
határozathozatal az adózott eredmény felhasználásáról. 

• Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

• döntés az Alapszabály megállapításáról és annak módosításáról, 

• döntés a Társaság működési formájának megváltoztatásáról, 

• a Társaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének 
elhatározása, 
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• döntés arról, hogy a Társaság jogi személyt alapítson, jogi személyben 
részesedést szerezzen, jogi személyben meglévő részesedését 
elidegenítse; 

• a Vezérigazgató és a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása, 
díjazásának megállapítása, 

• a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott 
eredmény felhasználására vonatkozó döntést is, 

• döntés osztalékelőleg fizetéséről, 

• döntés a nyomdai úton előállított részvény dematerializált részvénnyé 
történő átalakításáról, valamint a dematerializált részvény nyomdai úton 
előállított részvénnyé alakításáról, 

• az egyes részvénysorozatokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve 
az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása, 

• döntés az átváltoztatható, jegyzési jogot biztosító vagy átváltozó 
kötvény kibocsátásáról, 

• döntés az alaptőke felemeléséről, 

• döntés az alaptőke leszállításáról, 

• döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról, 

• döntés a Társaság szervezeti és működési, valamint döntési és 
hatásköri szabályzatainak jóváhagyásáról; 

• döntés a Társaság jóváhagyott éves üzleti tervétől eltérő 
kötelezettségvállalásainak a jóváhagyásáról; 

• a 3 (három) évet meghaladó, hosszú lejáratú hitelek felvételének 
jóváhagyása,  

• a Társaság vagyoni értékű jogának elidegenítése, megterhelése, ha ez 
nem szerepel a Társaság üzleti tervében, 

• peres ügyek indítása, illetve peres és választott bírósági eljárásban 
történő egyezségkötés jóváhagyása, 

• döntés minden olyan jogügyletről, amely által a Társaság az alaptőke 
50%-át meghaladó mértékben vállalna garanciát, kezességet vagy 
hasonló kötelezettséget, 

• a földgáz biztonsági készletezéssel kapcsolatos olyan döntés 
meghozatala, amely a földgáz biztonsági készletezés megszüntetését 
vagy ellehetetlenülését eredményezheti, 

• a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. 
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törvény 8. § (1) bekezdése szerinti döntés, 

• döntés dolgozói részvény kibocsátásáról, 

• éves üzleti terv elfogadása, 

• döntés a Társaság részvényeinek tőzsdei bevezetéséről, továbbá 
kivezetésének kezdeményezéséről, 

• döntés a Társaság munkavállalóinak együttes cégjegyzési 
jogosultsággal való felruházásáról; 

• döntés minden olyan kérdésben, amit törvény vagy az Alapszabály 
egyébként az Alapító kizárólagos hatáskörébe utal. 

• A Társaságnál igazgatóság kinevezésére nem kerül sor, az igazgatóság 
jogait a Vezérigazgató gyakorolja. 

• A Vezérigazgató a Társaság működését a jogszabályoknak, az 
Alapszabálynak, valamint az Alapító határozatainak megfelelően irányítja 
és ellenőrzi. 

• A Vezérigazgató feladatai: 

• felelős a Társaság működési körében a saját, illetve az általa delegált 
hatáskörben hozott minden döntésért, 

• jogosult minden olyan döntést a saját hatáskörébe vonni, amely nem 
tartozik az Alapító hatáskörébe, 

• irányítja a Társaság gazdálkodását, kidolgozza a Társaság üzleti és 
fejlesztési koncepcióját, 

• gondoskodik a Társaság éves beszámolójának, vagyonkimutatásának 
elkészítéséről, javaslatot tesz az adózott eredmény felosztására, 
valamint kidolgozza a Társaság évenkénti üzleti tervét, amelyeket az 
Alapító elé terjeszt jóváhagyásra, 

• a Társaság éves beszámolóját a hirdetményekre vonatkozó szabályok 
szerint közzéteszi, illetve a Cégbíróságnál letétbe helyezi, a 
Társaságnál történt változásokat a Cégbíróságon bejelenti, 

• a Társaság munkaszervezetét kialakítja, gyakorolja a munkáltatói 
jogokat a Társaság munkavállalói felett, 

• gondoskodik a Társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről, 

• a Társaság ügyvezetéséről, a Társaság vagyoni helyzetéről és 
üzletpolitikájáról évente legalább egyszer az Alapító részére jelentést 
készít, 

• felelős az üzleti tervben elfogadott hitelek keretein belüli részletek 
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meghatározásáért a hitelnyújtóval való egyeztetések alapján, 

• gondoskodik a Társaság szervezeti és működési szabályzatának, 
valamint a döntési és hatásköri szabályzatának a kidolgozásáról, 
amelyeket az Alapító elé terjeszt jóváhagyásra. 

• A Vezérigazgató a Társaság ügyvezetését munkaviszonyban látja el.  

• A Társaságnál felügyelőbizottság nem működik. 

• A Társaság munkaszervezete 

• A Társaság első számú vezetője a Vezérigazgató, akit az Alapító nevez 
ki és ment fel. A Társaság munkaszervezete az első számú vezetőből 
(Vezérigazgató), az igazgatókból és minden további munkavállalóból 
áll. 

• A Társaság munkaszervezete az alábbi egységekből áll: a 
Vezérigazgató közvetlen irányítása alá tartozó szervezetek: (i) 
vezérigazgatói támogatói szervezet, (ii) üzemeltetési igazgatóság, 
valamint (iii) tárológazdálkodási és kereskedelmi igazgatóság. 

• Munkáltatói jogok gyakorlása: 

• A Vezérigazgató felett a munkáltatói jogokat az Alapító vezérigazgatója 
gyakorolja, azzal, hogy a kinevezéshez és a visszahíváshoz az Alapító 
Ügydöntő Felügyelőbizottságának előzetes jóváhagyása szükséges. 

• A Társaság munkavállalói felett a munkáltatói jogokat a Vezérigazgató 
gyakorolja. 

• A Vezérigazgató jogosult a munkáltatói jogok gyakorlására a Társaság 
bármely munkavállalóját írásban felhatalmazni azzal, hogy erről köteles 
az Alapítót írásban tájékoztatni. 

•  A Tároló záró létszáma 2020.12.31-én 49 fő volt. 

 

4. A FÖLDGÁZTÁROLÓ ENGEDÉLYES VEZETÉSÉBEN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK, 
ÉS AZOK INDOKOLÁSA 

• A HEXUM Földgáz Zrt. ügyvezetését 2020. december 1-jétől, az apportálást követően 
az Igazgatóság 2020. november 30-ai megszüntetésével a vezérigazgató (mint az 
igazgatóság jogait egy személyben gyakorló vezető tisztségviselő) látja el. 

• 2020. november 30-án megszüntetésre került a felügyelőbizottság is, tekintettel arra, 
hogy a HEXUM Holding Zrt. megalapításával, és annak Ügydöntő Felügyelőbizottsága 
létrehozásával más jellegű kontroll alakult ki a HEXUM Földgáz Zrt. felett. 
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5. A MEGFELELÉSI PROGRAM ALAPJÁN VÉGREHAJTOTT OKTATÁSOK 

• A COVID-19 vírusjárvány miatt a megfelelési programot a teljes munkavállalói kör 
önállóan tanulmányozta, és az elsajátított ismeretekről ellenőrző feladatsor kitöltésével 
adott számot 2020. november hónapban.  

 

6. A MEGFELELÉSI PROGRAM ALAPJÁN VÉGREHAJTOTT INFORMATIKAI ÉS ÜGYVITEL-
SZERVEZÉSI VÁLTOZÁSOK BEMUTATÁSA 

• A Tároló az Üzletszabályzatában előírtaknak megfelelően ügyfélszolgálati irodát 
működtet, illetve a vevői elégedettség növelése érdekében vevőelégedettségi felmérést 
végzett. 

• A Tároló új belépő munkavállalói 2020-ban írásban nyilatkoztak közeli hozzátartozóik  

o GET szerinti engedélyes tevékenységet végző gazdasági társaságban,  

o földgáz-termelőben 

fennálló munkaviszonyáról, amennyiben azok ilyen munkaviszonnyal rendelkeztek. 

• A megfelelési ellenőr folyamatosan ellenőrizte a szakszemélyzet magatartását, 
tevékenységét és az alábbiakat állapította meg: 

• A szakszemélyzet magatartása megfelelt a mindenkor hatályos jogszabályok és 
az ÜKSZ diszkriminációmentességre vonatkozó rendelkezéseinek.  

• A munkavállalók betartották az üzleti partnerekkel kötött, egyedi titoktartási 
megállapodásokban előírt szabályokat. A munkavégzésük során birtokukba 
jutott üzleti titkot egyéni előnyszerzésre saját maguk, vagy más javára nem 
használták fel. 

• A Megfelelési programban rögzített dokumentumkezelési szabályokat, az üzleti 
szempontból érzékeny információk továbbításának, közzétételének tilalmát a 
Tároló munkavállalói betartották. Az etikus magatartási szabályok 
megszegésére egyetlen esetben sem került sor. 

• A Tároló az informatikai rendszereit a Megfelelési programban foglaltaknak megfelelően 
üzemeltette, illetve az internetes honlapjának és GET szerinti Informatikai Platformjának 
fejlesztése a fenti dokumentum előírásainak figyelembe vételével történt. 
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7. A KÖVETKEZŐ MEGFELELÉSI ÉVRE TERVEZETT, A TEVÉKENYSÉGEK 

SZÉTVÁLASZTÁSÁVAL KAPCSOLATOS INTÉZKEDÉSEK 

• A Tároló a működési modelljében kielégíti a hatályos rendelkezéseket, és nem tervezi a 
tevékenységek szétválasztásával kapcsolatos új intézkedések bevezetését.     

 

8. A MEGFELELÉSI PROGRAMTÓL VALÓ ELTÉRÉS ÉS ANNAK INDOKOLÁSA 

• A Tároló 2020. december 1-jétől, a szervezeti és működési modelljében történt 
változások miatt eltért a hatályos Megfelelési Programjában rögzítettektől. A Tároló 
2021-ben új Megfelelési Programot készít és terjeszt a MEKH elé jóváhagyásra, amely 
már az említett új struktúrához tartozó előírásokat tartalmazza. 

 

9. A TEVÉKENYSÉGEK SZÉTVÁLASZTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ VITÁS VAGY PERES 

ÜGYEK BEMUTATÁSA, KÜLÖNÖSEN A VEZETÉKEKHEZ ÉS 

TÁROLÓKAPACITÁSOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS, ÉS AZ INFORMÁCIÓKEZELÉS VITÁS 

ESETEI 

• A Tárolónak a szétválasztáshoz kapcsolódó vitás vagy peres ügye nem volt. 

 

10. A TÁMOGATÓ FUNKCIÓK ÉS A KISZERVEZETT TEVÉKENYSÉGEK VÉGZÉSÉNEK 

RÉSZLETES ÉRTÉKELÉSE, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A PIACI ALAPÚ ÁRAZÁS 

KIALAKÍTÁSÁRA, VALAMINT A MINŐSÉGI KÖVETELMÉNYEK FELÜGYELETÉRE 

• A Tároló kiemelt figyelmet fordított arra, hogy a harmadik személy (a továbbiakban: 
Szolgáltató) által végzett tevékenység a Tároló működési engedélye és 
Üzletszabályzata, a GET, a GET Vhr., az alkalmazandó egyéb jogszabályok, valamint 
az ÜKSZ rendelkezéseivel összhangban legyen elvégezve. 

• A Szolgáltatók a szerződés szerinti feladatokat minden tekintetben a Megfelelési 
Programban rögzítettek szerint teljesítették. 

• A Szolgáltatóknak nem volt jogszerűtlen, vagy a Tárolóval kötött szerződésbe ütköző 
cselekedete, illetve mulasztása. 

• A Tároló a Szolgáltatókkal a Megfelelési Programban leírt folyamat szerint alakította ki 
a 2020. évben alkalmazandó díjakat.  

• A Tároló és a Szolgáltatók között létrejött szerződésekbe bekerültek a Tároló 
szolgáltatással szemben támasztott minőségi elvárásai. 
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11. AZ ÖNÁLLÓ VÁLLALATI ARCULAT KIALAKÍTÁSÁRA TETT INTÉZKEDÉSEK 

• A Társaság arculati elemei 2020. december 1-jétől a HEXUM Holding Zrt. egységes 
arculatának megfelelők. A Holding arculati kézikönyvében részletesen megtalálhatók a 
Tárolóra vonatkozó arculati előírások, amelyhez illeszkedően a Társaság logója, 
internetes honlapja, Informatikai Platformja, elektronikus levelezési beállításai, 
levélpapírja, stb. megújultak. 

•  A Tároló a magyar és uniós jogszabályi előírások teljesítése érdekében 2020-ban is 
folyamatosan aktualizálta az internetes honlapján szereplő információkat, valamint 
fejlesztette az Informatikai Platformját, így azok tartalma és funkciói megfeleltek a 
hatályos rendelkezéseknek, továbbá a vevők és partnerek lehető legteljesebb körű 
informálását szolgálták. 

 

12. MELLÉKLETEK 

• 1.sz. melléklet:  Nyilatkozat 

• 2.sz. melléklet:  Tájékoztatás 
 

 






