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Az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság (8800
Nagykanizsa, Zrínyi M. u. 32., Cg. 20-10-040064, a továbbiakban: „Társaság”, vagy
„engedélyes”), kérelme alapján a Magyar Energia Hivatal a 382/2010. számú határozatával
jóváhagyta az engedélyes Megfelelési Programját.
A Megfelelési Program „A tevékenységek szétválasztására vonatkozó szabályok alkalmazásának
felügyelete és ellenőrzése” című fejezete szerint a Megfelelési Programban foglaltak
teljesítésének ellenőrzéséről Éves Megfelelési Jelentést kell készíteni, és a Magyar Energia
Hivatalnak (MEH) megküldeni.
A fentiek, valamint a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (GET) és a GET egyes
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I.30.) Korm. rendelet (Vhr), illetve a MEH
225/2009. számú határozata alapján az alábbi Megfelelési jelentés került összeállításra és
benyújtásra a Magyar Energia Hivatalhoz:
Összefüggések és általános megfelelési politika
A Társaságra már az 1969. évi gázenergia törvény óta kiterjedt és részletes jogi szabályozás
vonatkozik, amit – megalakulása óta – kiegészítenek a Magyar Energia Hivatal ( a továbbiakban
MEH) előírásai. Magyarország 2004. évi EU csatlakozása óta ez a szabályozás kiegészült az
irányadó uniós jogszabályokkal.
A Társaság biztosítja, hogy minden tekintetben eleget tegyen a rá vonatkozó jogszabályi
kötelezettségeknek, és az üzleti tevékenységét tisztességesen folytatja úgy, hogy ez az
elkötelezettség kiterjed az igazgatóktól kezdve valamennyi munkavállalóra és szerződött
partnerre.
A Társaság politikája az, hogy megfeleljen a szabályozási környezetnek, miközben bátorítja az
újítást, a folyamatok és a működés fejlesztését.
Szabályozási környezet
2012. évben a Társaságra vonatkozó szabályozási környezet alapvető elemei a következők
voltak:
- a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv.,(továbbiakban: „Gt.”)
- a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. tv. (továbbiakban: „GET”)

2

Megfelelési Jelentés az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. 2012. évi működéséről

- 19/2009. (I.30.) Kormányrendelet a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. tv.
rendelkezéseinek végrehajtásáról (továbbiakban: „Vhr.”)
- a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII.
tv.,
- a Gazdasági és Közlekedési Miniszter, a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi
Miniszter, illetve a Nemzeti Fejlesztési Miniszter rendeletei,
- a MEH határozatai,
- az E.ON cégcsoport belső, a Megfelelési programmal összhangban lévő előírásai és
irányelvei.
A Megfelelési Jelentést a Vhr. 139. § (1)–(4) rendelkezései alapján, az (1) bekezdésben írt
kötelező tartalmi elemei alapján állítottam össze.
1. A tevékenységek szétválasztására vonatkozó Megfelelési Program végrehajtásának éves
tapasztalatai és értékelése a Megfelelési Program kötelező és további tartalmi elemeit követve
A Megfelelési Program számviteli, funkcionális szétválasztást, és az informatikai rendszerek
szétválasztását írta elő, a GET és a Vhr. vonatkozó rendelkezései alapján.
A Társaság a Megfelelési Program végrehajtása során nem ütközött olyan nehézségbe, amely a
földgázelosztói tevékenységére kihatással lett volna.
A Társaság nem tanúsított olyan magatartást, amely a földgázelosztási tevékenységgel
kapcsolatos döntéseinek függetlenségét bármilyen módon befolyásolta volna.
A Társaság ügyvezetője és vezető állású munkavállalói vonatkozásában az összeférhetetlenségi
szabályok megsértésére a vizsgált időszakban nem került sor.
A Társaság mindennapi üzleti tevékenysége megfelelt egyfelől a legkisebb költség GET-ben
megfogalmazott követelményének, másfelől biztosította a tevékenységek szétválasztásának,
valamint a befolyásmentes és egyenlő bánásmód követelményének megfelelő működést.
A Társaság engedélyes tevékenységének független végzéséhez szükséges pénzügyi, tárgyi és
személyi feltételek rendelkezésre álltak, ezek biztosításáért az ügyvezető igazgató és a szervezeti
egységek vezetői feleltek.
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A Társaság pénzügyi terve és annak végrehajtása megfelelően biztosította az elosztóhálózat
üzemeltetéséhez, fenntartásához és fejlesztéséhez és az elosztási tevékenység operatív
működéséhez szükséges anyagi eszközöket és finanszírozási forrásokat.
A működéshez szükséges tárgyi feltételeket a Társaság tulajdonában lévő vagy szerződés alapján
rendelkezésre álló eszközök biztosítják.
A Társaság rendelkezett a független működéshez szükséges szakszemélyzettel. A Társaság
engedélyköteles tevékenységeit végző egyes szervezeti egységeinek feladat- és hatásköreit a
Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza.
A MEH és a többi engedélyes irányába történő adatszolgáltatási kötelezettségeinek a Társaság
eleget tett.
2012-ben is kiemelt figyelmet fordított a Társaság arra, hogy a munkavállalók a Társaság
informatikai rendszerén keresztül kizárólag a munkájuk végzéséhez szükséges adatokhoz és
információkhoz férjenek hozzá. A Társaság a kiszervezett tevékenységet végző vállalkozások
esetében is biztosította az adatkezelési szabályok maradéktalan betartását. Az információ és
adatkezelésre vonatkozó jogszabályi kötelezettségeket a Társaság betartotta, üzletileg érzékeny
információval visszaélés nem történt.
A Társaság munkavállalói a Megfelelési Programban írtakat, az abból származó kötelezettségeket
a mindennapi munkájuk során tiszteletben tartották. A munkavállalókra vonatkozó titoktartási
kötelezettség megsértése miatti eljárást nem kellett lefolytatni.
A Társaság vezetőinek díjazása a Megfelelési Programnak megfelelően került meghatározásra
akként, hogy a Társaság működését biztosító döntéseik meghozatala során a befolyásmentesség
és az egyenlő bánásmód követelményeinek figyelembe vételével járhassanak el.
Az ügyfelekkel való kapcsolattartás során a Társaság munkavállalói betartották az alapvető etikai
követelményeket, melyek a munkahelyi beosztáshoz, a foglalkozáshoz, a munkahelyhez méltó
kulturált magatartást, megjelenést és viselkedést írnak elő. A fenti követelmények betartását a
munkahelyi vezetők alkalmilag ellenőrizték.
A hálózat-csatlakozási igények teljesítése a vonatkozó szabályzások betartásával zajlott. A
Társaság munkavállalói az ügyfelek igényeit a jogszabályok és a belső szabályzatok által
megkövetelt határidőn belül rendezték. Amennyiben ez mégsem valósult meg, úgy a Társaság
eleget tett a MEH által előírt minőségi mutatókról szóló határozatban foglaltaknak. A határidők
betartását a munkahelyi vezetők figyelemmel kísérik.
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A Társaság munkavállalói a feladataik ellátása során az egyenlő bánásmód követelményének
megfelelően járnak el, a munkaviszonyuk során tudomásukra jutott információkat üzleti titokként
kezelik.
A 2012. üzleti év során sem a munkavállalóktól, sem a Társasággal kapcsolatban álló üzleti
partnertől, felhasználótól nem érkezett panasz a Megfelelési Programban foglalt rendelkezések
megsértésével kapcsolatban.
A Társaság a 2012. évben kiemelt figyelmet fordított arra, hogy a Megfelelési Programban írt
elvek a működését megalapozó írásos rendelkezésekben is megjelenjenek. Ennek figyelembe
vételével került sor a Társaság Üzletszabályzatának módosítására, mely módosítást a GET és a
Vhr. módosításai tettek szükségessé, és melyet a MEH 751/2012. számú határozatával
jóváhagyott.
Eleget téve az adatvédelmi törvény előírásainak, a Társaság, mint adatkezelő regisztrálta az általa
végzett adatkezelési tevékenységeket az adatvédelmi nyilvántartásba, mely nyilvántartásba vételt
a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH-2-2/2012/N. ügyszám alatt
foganatosította. A regisztrálás alapján 41081-41091, 41104 nyilvántartási számokon kerültek
nyilvántartásba vételre a Társaság által végzett adatkezelési tevékenységek.
Integrált Irányítási rendszerek
A Társaság tanúsított Integrált Irányítási Rendszerrel (IIR) rendelkezik.
Az Integrált Irányítási Rendszer elemeinek vizsgálata 2012. májusában felügyeleti audit
keretében történt meg. Az Integrált Irányítási Rendszer részei:
-

Minőségirányítási rendszer, az MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány szerint

-

Környezetirányítási rendszer az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány szerint
Munkahelyi Egészségvédelmi és Biztonsági Irányítási rendszer az MSZ
28001:2008 szabvány szerint.

A vezetés az irányítási rendszerek fejlesztéseként 2012-ben is tovább erősítette a
folyamatmenedzsment szerepét. Ennek keretében a Társaság:
-

folyamat menedzsment rendszert működtet, amihez kiemelt erőforrásokat
biztosít,
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-

tovább fejlesztette és folyamatosan működteti a BSC (Balanced Scorecard)
vállalati céltérképet,

-

továbbra is működteti a kiszervezett és támogató tevékenységek teljesítéseinek
nyomon követését biztosító OLA monitoring rendszert,

-

tovább fejlesztette a belső auditok, harmonizált telephelyi vizsgálatok,
folyamatvizsgálatok rendszerét,

-

csökkentette a Belső Írásos Rendelkezések (BIR) darabszámát, tovább
fejlesztette a BIR kezelés folyamatát a BIR-TÁR kifejlesztésével,

-

tovább fejlesztette az irányítási rendszer működéséhez szükséges
kommunikációt, együttműködést,

-

harmonizálta a kockázatkezelés és minőségirányítás területét.

A vezetés az irányítási rendszerek működtetését kiemelt feladatként kezeli vezetői és munkatársi
szinten egyaránt, hatékonyságát vezetői beszámolókon, éves vezetőség átvizsgálásokon értékeli.
A felügyeleti auditot a Quality Austria nemzetközi auditáló szervezet végezte el.
A felügyeleti audit során eltérést nem rögzítettek, az auditorok, csak fejlesztő megállapításokat
tettek, amelyekre akciók indultak.
A Társaság irányítási rendszere keretében belső auditokat harmonizált telephelyi vizsgálatokat és
folyamatvizsgálatokat végez, melynek célja a folyamatok szabályozások szerinti működésének és
hatékonyságának vizsgálata, minőségirányítási, környezetirányítási, munkahelyi egészségvédelmi
és biztonsági irányítási szempontok alapján.
2012. évben folyamatvizsgálatok és harmonizált vizsgálatok érintették a Társaság szervezeteit.
Ennek keretében a Beruházási témakörben végzett belső folyamatvizsgálatok, illetve munka-,
környezet, tűzvédelmi szempontok alapján telephely bejárás és szakterületi vizsgálatok kerültek
végrehajtásra.
A különböző auditok során feltárt eltérésekre, kockázatokra, helyesbítő és megelőző akciókat
indított a Társaság, melyeknek folyamatos a nyomon követése.
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A pénzügyi jelentések pontossága, a visszaélések megelőzése és hatékony munkafolyamatok
érdekében a Társaság Belső Kontroll Rendszert (Internal Control System, ICS) működtet. Ennek
keretében a működésbe illesztett kontrollok kerültek meghatározásra, melyek mintavételesen
felülvizsgálatra kerülnek, valamint megfelelő működésük teszteléssel és vezetői értékeléssel
kerül ellenőrizésre.
2. A jóváhagyott Megfelelési Programhoz képest bekövetkezett változások leírása és indoklása,
különös tekintettel az üzleti folyamatokra, a szervezeti felépítésre, a hatáskörökre,
információáramlási és beszámolási útvonalakra
2.1. üzleti folyamatok
A Társaság Megfelelési Programjában rögzített értékekhez, célokhoz képest változás nem
következett be a 2012. év során. A Társaság elsődlegesen arra törekedett, hogy az engedélye
kiadásának alapjául szolgáló feltételek a felhasználók hátrányára ne változzanak, az engedélye
alapján folytatott tevékenységet olyan színvonalon teljesítse, amely megfelel a legfejlettebb hazai
és nemzetközi gyakorlatnak, a gázellátási szabályzatokban meghatározott követelményeknek. A
szakterületi osztályok saját hatásköri szintjükön belül önállóan dönthetnek és működési
nehézségek esetén folyamat-helyesbítő intézkedéseket hozhattak. A kulcs üzleti folyamatok alapú
irányítás lehetővé teszi, hogy az engedélyes és a kiszervezett, illetve támogató tevékenységet
nyújtó

társaságok

erőforrásai

optimálisabban

kerüljenek

felhasználásra,

növelve

az

ellátásbiztonságot és javítva az ügyfél-elégedettséget.
A Társaság OLA monitoring rendszert működtet, melynek igazgatói és régiós együttműködési
szintjei biztosítják, hogy az elosztó, illetve a kiszervezett és támogató tevékenységet nyújtó
társaságok teljesítményei – az SLA szerződések és más vállalati, illetve jogszabályi előírások
mentén – rendszeresen nyomon legyen követve, ezáltal is biztosítva, hogy az adott időszak
folyamatosan mérve legyen és, hogy a jogszabályi követelményeknek az elosztó tevékenysége
megfeleljen.
2.2 „lean” bevezetés
A Társaságnál a Duna-projekt keretében elkezdődött a „lean” működtetési modell bevezetés,
melynek fókuszában a vevő és a vevői igények kielégítése áll, azzal a filozófiával, hogy azokra a
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tevékenységekre és folyamatokra kell a hangsúlyt helyezni, amelyek a vevő számára értéknek
minősülnek. Az új működési modell jelentős változásokat követel mind a folyamatok, mind a
vezetési módszerek, mind a munkavállalók hozzáállásának és viselkedésének szintjén. A projekt
pilótarégiókkal kezdte a „lean” bevezetést a hálózati területen. A mintegy 3 hónapos
pilótaperiódus alatt a régiók működését három dimenzió mentén vizsgálta és fejlesztette a
projektcsapat, majd szeptemberben folytatta a megkezdett tevékenységet az ún. kiterjesztési
fázisban. A mintegy hat hónapos munka végén a régióknak decemberben a bevezetést végző
projektteamtől függetlenül működő csapat előtt kellett a „lean” tanúsítási folyamat során
igazolnia, hogy a „lean” bevezetés sikerességét igazoló kritériumoknak meg tudott felelni.
2.3. szervezeti felépítés
A Társaság 2012. december 31-én aktuális szervezeti ábráját, melyben a 2001. évhez képest
változás nem következett be - az 1. számú melléklet tartalmazza.
3. A Társaság vezetésében bekövetkezett változások leírása és azok indoklása
Társaságunk igazgatósági tagjainak személyében, 2012-ben nem történt változás.
Az Igazgatóság tagjai: Patay László, Gelencsér Lajos, Mező Csaba
4. A Megfelelési Program alapján végrehajtott oktatások.
2012-ben a „Tisztességes helytállás műhelymunka” sorozat keretében az összes középvezető és
az operatív irányító 1 munkakörben dolgozó kolléga gyakorlati fejlesztést kapott, mely fejlesztés
fókuszában a korrupció, a tisztességtelen munkavégzés következménykezelése, illetve a
kimagasló teljesítmény elismerési módjainak tudatosítása állt. Mind a 2012. februári, mind a
2012. nyári műhelymunka-sorozatra nagyon pozitív visszajelzést adtak a résztvevők.
Az E.ON Hungária Zrt., mint humán tevékenységet szolgáltató által indított központi fejlesztési
programokhoz (szakmai életpálya program, tehetség program, vezetői utánpótlás-képzés) a belső
moderátor/trénerképzéshoz azok ütemezése és feltételei szerint folyamatosan csatlakoztak a
Társaság munkatársai.
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A dolgozóknak 2012-ben lehetőségük volt csatlakozni a Duna-projekthez, mely a „lean”-kultúra
elterjesztését szolgálja. A csatlakozó munkatársak komoly szakmai- és készségfejlesztéseket
kaptak, melynek segítségével a mindennapi munkájukat is hatékonyabban tudják végezni, illetve
ez a hosszú távú fejlődésükhöz is hozzájárult, munkaerőpiaci-értéküket növelve.
A projektben részt vett kollégákon túl, a „lean” bevezetésben érintett régiók munkatársai és
vezetői is kaptak célirányos képzéseket a „lean” ismeretanyagából illetve az egyes eszközök
használatáról, azért hogy a bevezetés kultúraváltó hatása minél szélesebb körben legyen
megalapozva. Az oktatások kiterjedtek a működési rendszerre (a folyamatok szintje), valamint a
vezetői infrastruktúra új megközelítésére, és a „lean” kultúraváltásának elősegítése érdekében a
hozzáállás és viselkedés új attitűdjének megismertetésére.
A további képzések a megelőző évek irányvonalai alapján kerültek megtervezésre. Az érintett
dolgozók 2012-ben, többek között, tervjóváhagyó-, tervellenőr-tanfolyamon, katódvédelmi
konzultáción, műszaki ellenőri jogosultsági vizsgára felkészítő kreditpontos tanfolyamon,
gázipari (havária) és nyomásszabályozó, illetve felelős műszaki vezető képzésen, tűzvédelmi
oktatáson vehettek részt.
2012-ben is biztosította a Társaság munkatársai számára szakmai konferenciákon (Nemzetközi
Gázkonferencia és Szakkiállítás, Dunagáz Szakmai Napok, Korrózióvédelmi Konferencia,
Országos Energetikai Konferencia, Országos Kéménykonferencia, stb.) való megjelenést,
szakmai ismereteik naprakészen tartását.

2012. évben az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt.-nél átadott, Kelet-Európában egyedülálló
gázipari tanpályán folyamatos képzések zajlottak, melynek keretében Társaságunk dolgozói, a
katasztrófavédelem és tűzoltóságok munkatársai, társ-társaságok munkavállalói, gázipari tanulók
gyakorlatban előforduló vészhelyzetek kezelésének elsajátítását gyakorolhatták.

A Társaság prioritásként kezeli a GET és a hozzá kapcsolódó jogszabályokban bekövetkezett
változások oktatását. Az elosztó hálózatra vonatkozó szabályozásról rendszeresen hírlevél készül
és jogszabályfigyelés működik.
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5. A Megfelelési Program alapján végrehajtott informatikai és ügyvitel-szervezési változások
bemutatása.
2012-ben tovább folytatódott az SAP EDM/IDE rendszer fejlesztése, amivel hatékonyabbá váltak
a piac egyéb szereplőivel (rendszerhasználók, szállító és rendszerirányító) való adatcsere,
különös tekintettel a kereskedőváltás és az allokáció folyamatára. Üzembe kerültek az
elosztóhálózat-használati szerződések tömeges kiküldéséhez szükséges informatikai eszközök,
valamint megvalósításra került azon fejlesztés, mely lehetővé teszi a rendszerhasználati díjnak az erre kötelezettséget vállaló - felhasználóval történő közvetlenül elszámolása. Befejeződtek a
korrekciós elszámolások megvalósítása érdekében szükséges fejlesztések.
A Társaság minden érintett adattulajdonos részére biztosítja a tájékozódási lehetőséget a kezelt
adatairól, az adatkezelés céljairól, jogalapjáról és azok esetleges továbbítása esetén arról, hogy
azokat kik és milyen célból kapták meg.
A Társaság Számviteli Szétválasztási Szabályzata is módosításra került a GET előírásai, az E.ON
Hungária vállalatcsoportban kidolgozott egységes elvek és a korábbi tapasztalatok alapján. A
módosítást a szükséges informatikai rendszerekben is végrehajtottuk.
6. A következő megfelelési évre tervezett, a tevékenységek szétválasztásával kapcsolatos
intézkedések
2012. évben a Társaság tovább folytatta a Megfelelési Programmal összefüggő oktatási
programját. A Társaság tervezi, hogy a személyes oktatások mellett e-learning oktatási formát is
alkalmazni fog.
7. A Megfelelési Programtól való eltérés és annak indoklása
A Társaság a MEH által jóváhagyott Megfelelési Programtól nem tért el, az abban foglaltakat
teljesítette.
8. A tevékenységek szétválasztásához kapcsolódó peres és egyéb vitás ügyek bemutatása,
különösen a vezetékekhez való hozzáférés valamint az információkezelés vitás esetei
A tevékenységek szétválasztásával összefüggésben nem volt peres, vagy egyéb vitás ügy.
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9. A támogató és a kiszervezett tevékenységek végzésének részletes értékelése, különös
tekintettel a piaci alapú árazás kialakítására, valamint a minőségi követelmények felügyeletére
Mind a kiszervezett tevékenységeket, mind a támogató tevékenységeket végző szervezetek
maradéktalanul betartották a Megfelelési Program rendelkezéseit.
Valamennyi kiszervezett tevékenységünket végző vállalkozó teljesítéseinek munkánkénti
ellenőrzése és értékelése 2012-ben az írásban elkészített Tapasztalati értékelőlapokon keresztül
történt (a nem megfelelés következményei a vállalkozási keretszerződésben előre rögzítésre
kerültek) a teljesítést ellenőrző és igazoló műszaki ellenőrök által, az adott vállalkozás
bevonásával.
A munkánkénti ellenőrzéseken felül a Társaság elkészítette az érintett vállalkozók 2012. évi
összegző szállítói értékelését is, az alábbi szempontok összegzésével:
-

Vállalkozó egyedi munkaértékeléseinek átlaga (Tapasztalatai értékelőlapok
eredményei alapján)

-

Társaság illetékes régiójának összegző értékelése

-

Munkavédelmi szakterület ellenőrzésinek összegzése

-

Logisztikai szakterület összegző értékelése

Az éves összegzés eredményeképpen négy értékelési kategóriába kerülnek a vállalkozók:
-

„A kategória”: kiváló értékelés. A legjobbak külön díjazásban és elismerő
oklevélben részesülhetnek a más áramos engedélyes társaságoknál értékelt
vállalkozókkal történt összehasonlítást követően. (E.ON Év beszállítója 2012 –
Gázhálózati kivitelezők kategória)

-

„B kategória”: megfelelt értékelés

-

„C” kategória: fejlesztendő értékelés. Ezen vállalkozók részére külön
egyeztetések keretében, fejlesztési programokat indít a Társaság.

-

„D” kategória: nem megfelelt értékelés. Súlyos, rövid idő alatt nem
megszüntethető hiányosságok megléte, ami a minősítés visszavonásával és a
vállalkozási keretszerződés felmondásával jár.
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9.1. Kiszervezett tevékenységek
Amennyiben a Társaság – a földgázelosztói működési engedélyében biztosított jogaival élve és
annak keretei között – úgy határoz, hogy a működése során a költség-hatékonyság
maximalizálása céljából bizonyos, az engedély-köteles tevékenységeit támogató tevékenységeket
más személlyel végeztet (kiszervezés), vagy a vertikálisan integrált vállalkozás valamely más
társaságától vásárol, ezen megoldások alkalmazására csak akkor kerülhet sor, ha az nem
veszélyezteti a megkülönböztetés-mentesség, a független döntéshozatal és a bizalmas információátadás tilalma követelményeinek teljesülését.
A Társaság biztosítja, hogy a kiszervezett tevékenységek végzése a földgázelosztói működési
engedély, a GET és a végrehajtására kiadott jogszabályok, az alkalmazandó egyéb jogszabályok,
a Társaság földgázelosztói üzletszabályzata, továbbá a MEH-nek a Társaságra vonatkozó
határozatai rendelkezéseivel összhangban történjen. A Társaság az engedélyköteles tevékenység
egyes elemeit végző más személy tevékenységéért úgy felel, mintha azt maga végezte volna.
A Társaság a kiszervezett tevékenységre vonatkozó jogviszony tekintetében köteles érvényesíteni
a következő feltételeket:
a.)

Tilos bármiféle (bújtatott) keresztfinanszírozás, legyen az a Társaság részéről adott
vagy kapott.

Ennek

biztosítása

érdekében

a

szolgáltatásokat

piaci

alapon,

megkülönböztetés-mentesen, piaci feltételek szerint kell nyújtani.
b.)

A határozott, legfeljebb három év időtartamra létrejött jogviszonyt a szolgáltatást
nyújtó és a megrendelő társaság között írásbeli szerződésben is szabályozni kell.
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c.) A szolgáltatást nyújtó társaság illetékes cégbíróság által bejegyzett fő-tevékenysége
alapján végzi a létrejött jogviszony keretében feladataitA szolgáltatást nyújtó társaság
a szerződésben szereplő kiszervezett tevékenységet legalább ugyanolyan minőségi
színvonalon köteles végezni, mint ami a Társaságra vonatkozik. A kiválasztás
mechanizmusát, a Magyar Energia Hivatal által (2012-ben ismételten) az 1171/2012.
számú határozatával jóváhagyott Belső Kiválasztási Szabályzat rögzíti. A Belső
Kiválasztási Szabályzatban foglalt szabályok biztosítják továbbá, hogy a lefolytatott
versenyeztetési eljárás eredményeként az adott időpontban elérhető piaci árakon
történjen a szerződéskötés, így a jövőben az új szabályzat keretein belül történik az
engedélyköteles tevékenység egyes elemeit végző más személy kiválasztása és
megbízása.

9.2.

Támogató tevékenységek

Az E.ON Hungária cégcsoportban a földgázelosztói engedélyesi tevékenységeket támogató egyes
szolgáltatásokat az Alapító leányvállalatai nyújtják, tekintettel arra, hogy ezen szolgáltatások
megtöbbszörözése jelentősen növelné a költségeket, anélkül, hogy megfelelő többletelőnyt
biztosítana.
Az E.ON-Csoport olyan szolgáltatási színvonal menedzsment (a továbbiakban „SLM”) folyamat
kialakítására törekszik, mely által a szolgáltatók és a szolgáltatást igénybe vevő felek között
létrejött szolgáltatási szint-szerződések (a továbbiakban: „SLA” vagy „SLA-szerződések”)
segítségével menedzselhető az egyes szolgáltatók tevékenységének minősége. Ezen SLAszerződések határozzák meg az egyes felekre háruló felelősségeket, és kötelezik a szolgáltatókat,
hogy az adott szerződésekben meghatározott szintű minőségben – például rendelkezésre állással
– és előre meghatározott áron szolgáltassanak mindaddig, amíg a szolgáltatást igénybe vevő
fenntartja az igényét az elfogadott korlátok között.
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SLA (Service Level Agreement) szerződés: Olyan

írásbeli

dokumentum

(szerződés

vagy

megállapodás), melyben a szolgáltató kötelezettséget vállal a megrendelő részére adott szintű
szolgáltatás teljesítésére, meghatározott áron. Az SLA-szerződés teljesítmény-elvárásokat határoz
meg, illetve teljesítmény, valamint pénzügyi mutatókat tartalmaz, amelyeket a Szolgáltatónak
teljesítenie kell, illetve amelyek alapján a Szolgáltató teljesítménye objektíven mérhető. Az SLA
szerződés biztosítja a Szolgáltató és Megrendelő közötti jogi és adóügyi kapcsolatot, továbbá
szabályozza a szolgáltatásokkal kapcsolatos felelősségeket.
OLA (Operation Level Agreement) szerződés:

Olyan írásbeli dokumentum vagy mutatószám

rendszer, amely vezetői eszköztárat biztosít arra vonatkozóan, hogy egyszerűen mérhetőek,
átláthatóak és befolyásolhatóak legyenek az adott SLA-ban foglalt teljesítések. Az OLA
megállapodások minden esetben az érintett SLA szerves részét képezik.
SLM működési rendszer:
összességét,

valamint

Az SLA szerződéseket és az egyes SLA-khoz kapcsolódó OLA-k
ezek

életciklusát

meghatározó

folyamatokat,

illetve

a

teljesítésmenedzsment eszközöket magában foglaló komplex vezetői rendszer
Az SLM működési rendszer folyamatokra és termékekre oszlik. A folyamat a tervezési fázisban
Negotiation Process elnevezéssel szorosan kapcsolódik a Társaság 3 éves MTP tervezési
fázisához,

míg

felülvizsgálatokat

a

végrehajtási
foglalja

szakaszban

magában,

amik

OLA
a

elnevezéssel

Negotiation

azokat

Process

a

alapján

rendszeres
létrejött

megállapodásokat vannak hivatva nyomon követni.
A folyamatok eredményeként az egyes SLA szerződések, illetve azok nyomon követése során az
OLA megállapodások eredményei jönnek létre, mint termékek.
Az OLA megállapodások biztosítják az SLA szerződésekben meghatározott teljesítések
mérésének és kiértékelésének egyszerű, átlátható és a Szolgáltató és a Megrendelő által is
elfogadott menetét. Az OLA megállapodások elősegítik az SLA szerződésben érintett
szolgáltatások rendszeres és célzott mérését és riportálását, a teljesítés minőségének és a
jólteljesítés elmaradás okainak hatékony feltárását és a jólteljesítés eléréséhez és biztosításához
szükséges intézkedések megfogalmazását, azok továbbítását a felelős szervezetek irányába.
A fenti célok érdekében az OLA megállapodás olyan mutatókat tartalmaz, amelyek(et)


Összhangban vannak a vállalati célokkal
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A Szolgáltató és a Megrendelő közösen határoz meg és fogad el
A lehető legteljesebben leírják és objektív, mérhető képet adnak a teljesítésről
A működés operatívabb szintjeire bontható és alkalmas azok teljesítésének értékelésére.

Az OLA alkalmas arra, hogy




Működési szinten kezelje az SLA-t
Kimutassa a fejlesztési lehetőségeket
Folyamatos, rugalmas visszacsatolást ad az SLA felé, ezáltal elősegíti az SLA frissen
tartását.

A Társaság a Megfelelési Programot a szolgáltatásnyújtók rendelkezésére bocsátja, és
tájékoztatja azokat annak esetleges módosításairól.
A Megfelelési Program rendelkezései, különösen a szétválasztásra, az egyenlő bánásmódra és az
adatvédelemre vonatkozó előírásai a szolgáltatásnyújtókra az őket érintő körben kötelezőek; a
Megfelelési Program szolgáltatásnyújtókat érintő rendelkezéseit a felek a szolgáltatási
szerződésekhez mellékletként csatolják. A szolgáltatásnyújtók kötelesek a részükre továbbított, a
Társaság működésével kapcsolatos információkat bizalmasan kezelni. A Társaság köteles a
szolgáltatásnyújtókkal kötött szerződésben a bizalmas adat- és információkezeléssel összefüggő
kötelezettségvállalásokat

rendezni.

A

bizalmas

információkezelés

megsértése

súlyos

szerződésszegésnek minősülhet, és – az eset jellegétől függően – a szerződés azonnali hatályú
megszüntetését és kártérítési felelősség érvényesítést vonhatja maga után.
Az E.ON Hungária Zrt.-től igénybe vett támogató tevékenységek vonatkozásában létrejött
jogviszonyra a polgári jog szabályai az irányadók. A felek közti megállapodás részét képezi a
nyújtott szolgáltatások vonatkozásában a Deloitte Üzletviteli és Vezetési Tanácsadó Zrt. (1068
Budapest, Dózsa György út 84/c.) által készített transzferár-dokumentáció, amely alapján
határozzák meg a felek a nyújtott szolgáltatások ellenértékét. E transzferár-dokumentációt a
Nemzeti Adó- és Vámhivatal felülvizsgálta és azt elfogadta.

10. Az önálló vállalati arculat, a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozástól független
kommunikáció és márkajelzések, valamint a függetlenség folyamatos biztosítására tett
intézkedések bemutatása.
A Társaság földgázelosztói tevékenységét jobban előtérbe helyező, új arculat kialakítását
befejezte 2012-ben, amely egyben megfelel a jogszabályban előírtaknak is. Az új arculat az E.ON
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cégcsoporthoz való tartozást megerősíti, azonban erőteljesebben fejezi ki a Társaság fő
tevékenységét, ezzel is jelezve önállóságát az E.ON cégcsoport többi vállalkozásától.
A bevezetett „E.ON/Hálózat” logó használata kiterjed az épületekre, hálózati objektumokra,
munkaruházatra,

gépjárművekre,

nyomtatványokra,

névjegykártyákra,

borítékokra,

levélpapírokra, prezentációk lapjaira is.

11. A GET 141. § (1) és (2) bekezdésekben előírtak szerinti, Társaság által kiállított
nyilatkozatokat a jelen megfelelési jelentés 2. számú melléklete tartalmazza.

Mellékletek:
1. sz. melléklet: Szervezeti ábra - 1 db
2. sz. melléklet: 11. pont szerinti nyilatkozatok - 1 db

Budapest, 2013. február 28.

Dr. Molnár András
megfelelési ellenőr
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1. számú melléklet: Szervezeti ábra

