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HATÁROZAT
A Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat (továbbiakban: MBFSZ) az FGSZ Földgázszállító Zrt.
(8600 Siófok, Tanácsház u. 5, továbbiakban: Zrt.) kérelme alapján a Zrt. által üzemeltetett
földgázszállító vezetékek tervezésére, létesítésére, felújítására, üzemeltetésére és elbontására
kidolgozott műszaki-biztonsági irányítási rendszerének módosításait az alábbiak szerint
jóváhagyja.
1. Az MBFSZ a Zrt. részére a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (továbbiakban: MBFH)
részéről 2014-ben kiadott MBFH/1948-4/2013. számú, földgázszállító vezetékek tervezésére,
létesítésére, felújítására, üzemeltetésére és elbontására kidolgozott műszaki-biztonsági irányítási
rendszerének jóváhagyását változatlanul fenntartja.
2. A műszaki-biztonsági irányítási rendszerben - akár a tevékenység végzésére vonatkozó
jogszabályváltozásból, akár egyéb okból - történő változásokat a dokumentumokban át kell vezetni
és ezt követően a módosított dokumentumokat a változtatások megjelölésével, a tárgyévet követő év
első negyedévében az MBFSZ részére jóváhagyás céljából be kell nyújtani.
3. A Zrt. műszaki-biztonsági irányítási rendszerének felügyeletét a bányafelügyeleti
hatáskörében eljáró Baranya Megyei Kormányhivatal Bányászati Osztálya, Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Kormányhivatal Bányászati Osztálya, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
Bányászati Osztálya, Pest Megyei Kormányhivatal Bányefelügyeleti Osztálya, valamint a Veszprém
Megyei Kormányhivatal Bányászati Osztálya látja el.
A jóváhagyás határozatlan ideig érvényes.
E határozat a közlésével végleges és végrehajtható, ellene fellebbezésnek helye nincs. A határozat
bírósági felülvizsgálatát jogszabálysértésre történő hivatkozással a közléstől számított harminc napon
belül a Kaposvári Törvényszéknél kereset benyújtásával lehet kezdeményezni. A keresetlevelet
jogszabálysértésre hivatkozással az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél a felülvizsgálni
kért határozat közlésétől számított harminc napon belül kell 3 példányban benyújtani vagy ajánlott
küldeményként postára adni. A keresetindításnak a határozat végrehajtására halasztó hatálya nincs,
az ügyfél azonban a keresetlevélben kérheti a határozat végrehajtásának felfüggesztését.
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A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet a
keresetet az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével köteles benyújtani az elsőfokú
közigazgatási határozatot hozó szervnél. A jogi képviselővel eljáró fél és a belföldi székhellyel
rendelkező gazdálkodó szervezet - ha nem ügyvédi képviselettel jár el - az elektronikus benyújtás
során a képviseletét ellátó személy teljes körű azonosítását biztosító és az űrlapbenyújtás támogatási
szolgáltatás igénybevételével is eljárhat, ha azzal rendelkezik. Ebben az esetben a per folyamatban
léte alatt, az elektronikus kapcsolattartás során ezt kell alkalmaznia.
A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart.
Tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben, a közigazgatási szerv a keresetlevélben foglaltakra
vonatkozó nyilatkozatában kérheti, ennek elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.
INDOKOLÁS
A Zrt. a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (továbbiakban: Bt.) 50. § (9) bekezdésében
előírtaknak megfelelően meghatározott határidőre kidolgozta az általa üzemeltetett földgázszállító
vezetékek tervezésére, létesítésére, felújítására, üzemeltetésére és elbontására vonatkozó műszakibiztonsági irányítási rendszerét, amelyet az MBFH 2014. február 21-én MBFH/1948-4/2013. számú
határozatával jóváhagyott.
A Zrt. az MBFH/1948-4/2013. számú határozatának 3. pontja szerint a műszaki-biztonsági irányítási
rendszerben történt változásokkal módosított dokumentumokat a változtatások megjelölésével, a
tárgyévet követő év első negyedévében, 2021. március 30-án az MBFSZ részére jóváhagyás céljából
benyújtotta.
Az MBFSZ a benyújtott dokumentáció vizsgálata alapján megállapította, hogy a dokumentumokban
megjelölt módosítások a bekövetkezett jogszabályi változásoknak való megfelelést, továbbá
szervezeti változások érvényesítését jelentették. Az egyéb területeken bevezetett módosítások
általánosságban a biztonság növelésének irányába hatnak, ezért a jóváhagyás meghosszabbításának
akadálya nem volt.
Az MBFSZ a rendelkező rész 2. pontját annak érdekében írta elő, hogy a rendszerben a Zrt. által tett
előírások mindenkor feleljenek meg a hatályos jogszabályokban foglaltaknak és a változtatásokat az
MBFSZ figyelemmel tudja kísérni.
A fentiek érvényesítése céljából az MBFSZ arra hívja fel a Zrt-t, hogy a rendszert érintő esetleges
jogszabály változások esetén a műszaki-biztonsági irányítási rendszert felül kell vizsgálni és a
rendszerben a változásokat a jogszabályoknak megfelelően át kell vezetni.
A rendszer jóváhagyása a vonatkozó jogszabályok mindenkori betartása alól nem mentesít.
A bevezetett módosítások alkalmazásával kapcsolatos mindennemű felelősség a Zrt-t terheli.
A Zrt. műszaki-biztonsági irányítási rendszerének felügyeletét a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII.
törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet (továbbiakban: Bt. Vhr.) 10/A. §
(2) bekezdése alapján, a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.) Korm.
rendelet (továbbiakban: Statútum) 3. § (1) bekezdése, 1. melléklete, valamint a 3. § (4) bekezdése
szerint a Baranya Megyei Kormányhivatal, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal, JászNagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, Pest Megyei Kormányhivatal, valamint a Veszprém
Megyei Kormányhivatal látja el.
A Zrt. a bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról, és egyéb eljárási
költségekről, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól szóló 78/2015. (XII. 30.)
NFM rendeletben előírt igazgatási szolgáltatási díj MBFSZ részére történő átutalását igazolta.
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Az MBFSZ a határozatát a Statútum 4. § (2) bekezdés 5. pontja alapján, a Bt. Vhr. 10/A. § (2)
bekezdésében biztosított hatáskörében hozta meg.
A határozat bírósági felülvizsgálatát az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL.
törvény 114. § (1) bekezdése teszi lehetővé.
Budapest, 2021. április 6.
Dr. FancsikTamás elnök nevében
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Az MBFSZ a határozatot az alábbiakkal közli:
1) Címzett hivatali kapun cégkapus eléréssel
2) Baranya Megyei Kormányhivatal Bányászati Osztály hivatali kapun
3) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Bányászati Osztály hivatali kapun
4) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Bányászati Osztály hivatali kapun
5) Pest Megyei Kormányhivatal Bányafelügyeleti Osztály hivatali kapun
6) Veszprém Megyei Kormányhivatal Bányászati Osztály hivatali kapun
7) Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal, 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52.
hivatali kapun
8) MBFSZ Irattár
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