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HATÁROZAT SZÁMA: 2072 I 2013.
Tárgy: Szállítási rendszerüzemeltetői engedély X. módosítása
Az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (8600 Siófok, Tanácsház Út
5.; továbbiakban: Engedélyes, FGSZ ZrL), mint szállítási rendszerüzemeltető, a 630/2012. számú
határozattal kiadott szállítási rendszerüzemeltetői működési engedélye (továbbiakban: Engedély)
módosítása iránti kérelme alapján a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (1081
Budapest, II. János Pál pápa tér 7.; továbbiakban: Hivatal) a fenti ügyszámon lefolytatott
közigazgatási hatósági eljárás keretében meghozta az alábbi
HATÁROZATOT:
I.

A Hivatal a kérelemben foglaltaknak helyt ad és az Engedélyt a következők szerint módosítja:

a) Az Engedély 1. Számú melléklete 1.4. pontjában meghatározott kiadási pontok táblázatának
„határkeresztező pontok” része megváltozik, az alábbiak szerint:
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Az Engedély 1. Számú melléklete 1.5. pontjának táblázatában az import betáplálási pontok
felsorolása kiegészül, az alábbiak szerint:
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Az Engedélynek és mellékleteinek jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan
tartalommal érvényesek.

Az Engedélyes a Magyar Energia Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az
igazgatási szolgáltatási és a felügyeleti d fizetésének szabályairól szóló 91/2007. (Xl. 20.) GKM
rendeleti. melléklet I. pont 12. d) alpontja szerinti igazgatási szolgáltatási díjat befizette.
A Hivatalnak egyéb eljárási költség megtérítéséről nem kellett döntenie, mert az eljárás során ilyen
költség nem merült fel.
A Hivatal intézkedik a határozatnak a honlapján történő közzétételéről.
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
keresetlevelében kérheti.
az ügy érdemére ki nem ható eljárási szabály
A közigazgatási ügyekben eljáró bíróság
jogszabálysértés megállapítása esetén a közigazgatási döntést
megsértésének kivételével
hatályon kívül helyezi, és szükség esetén a hatóságot új eljárásra kötelezi, vagy a határozatot
megváltoztatja.
—

—

INDOKOLÁS
a Hivatalhoz 2013. október 10-én érkezett
Az Engedélyes UGOA1000-K-753/2013. számú
levelével kérte a Hivatal által a 630/2012. számú határozattal kiadott szállítási rendszerüzemeltetői
engedélyének módosítását.
—
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Az Európai Parlament és a Tanács a földgázellátás biztonságának megőrzését szolgáló
intézkedésekről szóló 994/2010/EU Rendelete előírja, hogy az Unió területén valamennyi
meglévő határkeresztező ponton
az Európai Bizottságtól mentességet nem kapott
szállítás
lehetőségét.
kétirányú
2013. december 3-tól biztosítani kell a
-

-

A 2010-ben megépült magyar-tornán (Szeged-Arad) összekötő vezetéken az első ütemben csak
Magyarországról Románia felé történő földgázszáll ítás valósulhatott meg, Csanádpalota
határkeresztező ponton keresztül.
A 994/2010/EU rendelet alapján a két szállítási rendszerüzemeltető az FGSZ Zrt. és a román
Transgaz folyamatos tárgyalásokat folytatott a kétirányú földgázszállítás biztosítására.
mely szerint a román földgázszállító rendszer
A Transgaz által megadott alapadatok alapján,
jelenleg 20 bar határnyomáson tud földgázt biztosítani Magyarország felé, amely a román rendszer
az FGSZ Zrt. megvizsgálta a földgáz
fejlesztés függvényében később magasabb is lehet
felé
a
Magyarország
hogy
megállapította,
és
lehetőségeit
fogadásának
2013/2014 gázévben 10 000 m3/h nem megszakítható és további 40 000 m3/h megszakítható
kapacitás biztosítható. Ezen mennyiség a hazai rendszer egy meghatározott részében (a dél-kelet
magyarországi régió) helyezhető el. A nem megszakítható és megszakítható kapacitás
mértékének felülvizsgálatát el kell végezni minden gázév előtt, a térség gázigényének figyelembe
vételével. A vizsgálatnak megfelelő, teljesíthető mértékű kapacitást az Engedélyes köteles
publikálni a honlapján.
—

—

Fentiek alapján az Engedélyt a Csanádpalota határkeresztező ponton való kétirányú gázszállítás
vonatkozásában a Hivatal a rendelkező rész szerint módosította.
Az Engedélyes a kérelemhez előírás szerint mellékelte a projekt leírását ás a vagyoni és
környezeti károkra is kiterjedő felelősségbiztosítását.
A Csanádpalota Nemzetközi Mérőállomás alkalmas a tervezett betáplálási kapacitásigények
biztosítására és mérésére, beruházási pénzigény nem merült fel.
E határozatot a Hivatal a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (továbbiakban: GET) 127.
a) pontjában foglalt hatáskörében eljárva a GET 115. (1) bekezdése, a Vhr. 127. g-a, valamint a
Vhr. 6. számú mellékletben foglalt rendelkezések alapján adta ki.
Az eljárási költségről a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 72. (1) bekezdés d) pont dd)-de) alpontja alapján
kellett rendelkezni.
A Ket. 100. (1) bekezdés d) pontja a Hivatal döntésével szemben kizárja a fellebbezést, a Ket.
100. (2) bekezdése és a Ket. 109. (1) bekezdés a) pontja jelen döntés bírósági felülvizsgálatát
perrendtartásról
szóló
polgári
határideje
a
perindítás
lehetővé.
A
teszi
(2) bekezdésén alapszik. A tárgyalás tartására
1952. évi II. törvény (továbbiakban: Pp.) 330.
vonatkozó tájékoztatást a Hivatal a Ket. 72. (1) bekezdés d) pont da) alpontja és a Pp. 338. (1)
ás (2) bekezdései alapján adta meg.
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A határozat közzétételét a Hivatal a GET 127.

v) pontja alapján rendelte el.

Budapest, 2013. november 20.

Dr. Dorkota Lajos
elnök úr
nevében és megbízásából:

leti és szabályozási Főosztály

Kapják:
Engedélyes
Hivatal, Elemzési ás Statisztikai Főosztály
Hivatal, Földgáz- Felügyeleti és Szabályozási Főosztály
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