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HATÁROZAT SZÁMA: 4065 / 2017.

Tárgy:

A 630/2012. számú szállítási rendszerüzemeltetői működési engedély XXIII. számú
módosítása

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (székhely: 1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 52.; a továbbiakban: Hivatal) az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen
Működő Részvénytársaság (székhely: 8600 Siófok, Tanácsház utca 5.; cégjegyzékszám:
Cg. 14-10-300230; adószám: 12543331-2-14.; a továbbiakban: Engedélyes, FGSZ Zrt.)
630/2012. számú határozattal kiadott, többször módosított szállítási rendszerüzemeltetői
működési engedélyének (mellékleteivel együtt a továbbiakban: Engedély) módosítása iránti
kérelme alapján, a fenti ügyszámon lefolytatott közigazgatási hatósági eljárás keretében
meghozta az alábbi
HATÁROZATOT.
A Hivatal a kérelemben foglaltaknak helyt ad és az Engedélyt módosítja az alábbiak szerint:

Az Engedély 1. számú melléklete 1.4. pontjában meghatározott „Kiadási pontok” listája
a jelen határozat rendelkező részének elválaszthatatlan részét képező melléklete
szerinti két ütemben módosul.
Az Engedélyes köteles a Hivatalt tájékoztatni az Engedélymódosítással érintett beruházás
- az eljárásban bemutatott - fejlesztési ütemeinek teljesüléséről a kereskedelmi üzembe
vételüket követő 60 napon belül. Ezen tájékoztatások keretében az Engedélyes köteles
bemutatni a tervezett és a megvalósult beruházási értékeket is.
A Hivatal a jelen beruházáshoz kapcsolódó árbevétel-igényt a fejlesztés megvalósulása után
határozza meg, amely árbevétel-igény a beruházás kereskedelmi üzembe állását követően
kerül figyelembe vételre, mint a szállítási rendszerüzemeltetési díj része. A Hivatal az érintett
kiadási pont megnövekedett kapacitáslekötési értékeire is ezt követően lesz figyelemmel.
Jelen határozat melléklete a határozat rendelkező részének elválaszthatatlan részét képezi.
Az Engedély e határozattal nem érintett részei változatlan tartalommal hatályosak.
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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. MEKH rendelet) 1. melléklet A) pont
24. alpontja szerinti igazgatási szolgáltatási díjat befizette.
A Hivatalnak egyéb eljárási költség megtérítéséről döntenie nem kellett, az eljárás során ilyen
költség nem merült fel.
A határozat ellen bírósági felülvizsgálatnak van helye a közléstől (kézbesítéstől) számított
30 (harminc) napon belül. A keresetet a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak
címezve a Hivatalhoz kell benyújtani. A keresetnek a végrehajtásra halasztó hatálya nincs.
A közigazgatási ügyekben eljáró bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, tárgyalás tartását
az ügyfél a keresetlevelében kérheti.
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.
A Hivatal intézkedik a határozatnak a Hivatal honlapján történő közzétételéről.

INDOKOLÁS
Az
Engedélyes
2017.
május
16-án
kelt,
2017.
június
6-án
érkeztetett,
1216-17-1/2017. iktatószámú kérelmében a részére kiadott, többször módosított Engedély
1. számú mellékletének 1.4. pontjában meghatározott „Kiadási pontok” listájának módosítását
kérte a Hivataltól a jelen határozat mellékletében meghatározottak szerint.
Az FGSZ Zrt. az eljárás keretében bemutatta, hogy a jelenlegi Engedélymódosítási eljárásban
szereplő, Százhalombatta II-2 gázátadó állomás kapacitását - felhasználói igény
következtében - növelni kívánják két ütemben. A kapacitásbővítés létesítményeinek műszaki
átadása az 1. ütem esetében várhatóan 2018. II. negyedévben, a 2. ütem esetében várhatóan
2018. IV. negyedévben megtörténik.
A felmerült igény következtében az Engedély 1. számú mellékletének 1.4. pontjában
meghatározott „Kiadási pontok” listájának módosítása szükséges, mivel abban még 33 em3/h
maximális kapacitás szerepel ezen kiadási pont tekintetében.
Az Engedélyes megállapította, hogy a csatlakozási díjszámítás alapján a beruházás - az
előkalkulált bekerülési érték figyelembevételével, az előre jelzett éves nem megszakítható
kapacitáslekötés mellett-a fajlagos kilépési díjat csökkenti, csatlakozási díj nem szedhető. A
gázátadó állomás eszközei 100%-ban az FGSZ Zrt. tulajdonában kerülnek.
A Hivatal a beküldött dokumentumok alapján az engedély módosítására irányuló eljárást
lefolytatta. A Hivatal az eljárás keretében megállapította, hogy az Engedélyes megfelel a
hivatkozott jogszabályokban és az Engedélye 18. pontjában az Engedély módosítására
előírtaknak, ezért számára a Hivatal az Engedélyt módosította e határozat rendelkező része
szerint.
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A Hivatal - az Engedélymódosításban érintett beruházás ellenőrzése, az árszabályozás
megalapozása és a beruházás folyamatos nyomon követése miatt - kötelezte az Engedélyest
a bemutatott ütemeknek megfelelő folyamatos tájékoztatásról.
A szállítási rendszerüzemeltetési díj a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény
(a továbbiakban: GET) 103. § szerinti hatósági ár, melyet a Hivatal a GET 105. § (4) bekezdése
szerint az „engedélyes vállalkozások indokolt működési és tőkeköltsége, illetve összehasonlító
elemzések alapján a legkisebb költség elvének érvényre juttatásával” határoz meg. A Hivatal
sem az előzetes költségkalkulációt, sem a becsült kapacitáslekötés növekményt nem veszi
figyelembe, így az árbevétel-igény módosításáról és a díjszámításkor figyelembe vett
kapacitásértékről csak a megvalósítást követően dönthet. A döntés megalapozottsága
érdekében, vagyis a GET 105. § (4) bekezdésnek való megfelelés érdekében a Hivatal
adatszolgáltatás megküldésére kötelezte Engedélyest a jelen határozat rendelkező részében,
amely adatszolgáltatás az egyes ütemek tekintetében a kereskedelmi üzembe vételt követő
60 nap.
E határozatot a Hivatal a GET 2.§ és 3. § a 4. §-tól 10/A. §-ig tartó szakasza, a 114. § b) pontja,
103. §, 105. § (4) bekezdése, a 115. § (1) bekezdése, a 127. § a) pontja, a földgázellátásról
szóló 2008. évi XL törvény végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet a 127. §,
valamint 6. számú melléklete, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Két.) 71. § (1) bekezdése
és 72. § (1) bekezdése alapján az Engedély módosításra vonatkozó rendelkezéseivel
összhangban adta ki.
A Hivatal feladat- és hatáskörét a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló
2013. évi XXII. törvény (a továbbiakban: MEKH Tv.) 3. § (2) bekezdés a) pontja, továbbá a
GET 127. § a) pontja, illetékességét a központi államigazgatási szervekről, valamint a
Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény
1. § (2) bekezdés i) pontja és 1. § (6) bekezdés c) pontja, illetve a MEKH Tv. 1. § határozza
meg. Az eljárás speciális szabályait a GET és a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI.
törvény tartalmazza.
Az eljárási költségről az 1/2014. MEKH rendelet 6. §, 1. melléklet A) pontjának 24. alpontja,
továbbá a Két. 72. § (1) bekezdés d) pont dd)-de) alpontjai alapján kellett rendelkezni.
A Két. 100. § (1) bekezdés d) pontja a Hivatal határozatával szemben kizárja a fellebbezést, a
Két. 100. § (2) bekezdése és a Két. 109. § (1) bekezdésének a) pontja jelen döntés bírósági
felülvizsgálatát teszi lehetővé. A perindítás határideje a polgári perrendtartásról szóló 1952.
évi
III. törvény (a továbbiakban:
Pp.) 330. § (2) bekezdésén alapszik.
A tárgyalás tartására vonatkozó tájékoztatást a Hivatal a Két. 72. § (1) bekezdés d) pont da)
alpontja és a Pp. 338. § (1) és (2) bekezdései alapján adta meg.
A bírósági felülvizsgálati eljárás illetékének mértékét az illetékekről szóló 1990. évi
XCIII. törvény 43. § (3) bekezdése határozza meg, az illetékfeljegyzési jogot a 62. § (1)
bekezdés h) pontja biztosítja.
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A határozat a Két. 73/A. § (3) bekezdése alapján a közlés napján jogerőre emelkedik.
A határozat közzétételét a Hivatal a GET 127. § v) pontja alapján rendelte el.
Budapest, 2017. július 31.

dr. Dorkota Lajos
elnök
nevében és megbízásából:

)r. Grabner Péter
energetikáért felelős elnökhejyéttes

v

Melléklet:

Az FGSZ Zrt. szállítási rendszerüzemeltetői működési engedélyének módosítása

Kapják: Engedélyes
Hivatal, Földgázipari Felügyeleti és Engedélyezési Osztály
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Melléklet

Az FGSZ Zrt. szállítási rendszerüzemeltetői működési engedélyének módosítása

A Szállítási rendszerüzemeltetői engedélyes működési területét meghatározó engedély
1. számú melléklete 1.4. pontjában szereplő „Kiadási pontok” \\s\a az alábbiak szerint
módosul:

1. Ütem megvalósítását követően:
Kiadási pont (átadó
állomás, határ
mérőállomás)

Illetékes üzem

Max.
kapacitás
(em3/h)

Kiadási
nyomás
(bar)

Üzembe
helyezés
éve

Százhalombatta II-2
(DUFI)

Kápolnásnyék

47

25-50

2004

Felhasználási Helyrajzi
szám
hely (település)

Százhalombatta

2704/24;
2704/7

2. Ütem megvalósítását követően:
Kiadási pont (átadó
állomás, határ
mérőállomás)

Illetékes üzem

Max.
kapacitás
(em3/h)

Kiadási
nyomás
(bar)

Üzem be
helyezés
éve

Százhalombatta II-2
(DUFI)

Kápolnásnyék

58

25-50

2004
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Felhasználási Helyrajzi
hely (település)
szám

Százhalombatta

5. oldal

2704/24;
2704/7

