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HATÁROZATSZÁM: 10115/2018.

Tárgy: Az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Üzletszabályzat
módosításának jóváhagyása

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.; engedély szám: 630/2012.; a továbbiakban:
Engedélyes, FGSZ Zrt.) mint szállítási rendszerüzemeltető, a Hivatal 4858/2017. számú
határozatával jóváhagyott Üzletszabályzat módosításának jóváhagyása tárgyában benyújtott
kérelme alapján, a fenti számon lefolytatott közigazgatási hatósági eljárásban meghozta az
alábbi
HATÁROZATOT.
A Hivatal az FGSZ Zrt. Üzletszabályzat módosításának jóváhagyása tárgyában benyújtott
kérelmének helyt ad az alábbiak szerint:
1. A Hivatal az Engedélyes egységes szerkezetbe foglalt szállítási rendszerüzemeltetői
üzletszabályzatának (Függelékeivel és Mellékleteivel együtt a továbbiakban:
Üzletszabályzat) módosítását határozatlan időtartamra jóváhagyja 2018. október 1-jei
gáznap kezdetétől számított kötelező alkalmazással.
2.

Az Engedélyes köteles a Hivatal jelen határozatával jóváhagyott Üzletszabályzatát - a
mindenkor hatályos, egységes szerkezetbe foglalt szöveggel - az ügyfélszolgálatán,
illetve a honlapján, honlapjának nyitóoldaláról közvetlenül elérhetően, a szövegben való
kereshetőség biztosításával hozzáférhetővé tenni.

3.

Az Engedélyes köteles legalább 5 évre visszamenőleg elérhetővé tenni a korábban
hatályban lévő, jóváhagyott Üzletszabályzatait a honlapján időrendi sorrendben, a későbbi
módosítások tekintetében a hatályos időállapotok elhatárolásával.
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4.

A Hivatal jelen határozatával jóváhagyott Üzletszabályzat jelen határozat rendelkező
részének elválaszthatatlan részét képező mellékletben található.

5.

Az Engedélyes az Üzletszabályzatát félévente köteles felülvizsgálni. Az Üzletszabályzat
felülvizsgálatának ki kell terjednie a jogszabályokban, a kapcsolódó szabályzatokban,
valamint az Engedélyes által alkalmazott működési gyakorlatban és szerződéses
rendszerben bekövetkezett változásokra. Ha a felülvizsgálat során az Engedélyes
megállapítja, hogy a változás a jóváhagyott Üzletszabályzat tartalmának lényeges elemét
érinti, köteles a módosítást átvezetni és a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt,
alkalmazni kívánt Üzletszabályzatát a Hivatalhoz jóváhagyásra benyújtani.

6. Az Engedélyes köteles az Üzletszabályzatát módosítani, ha azt jogszabályváltozás
indokolja, vagy a Hivatal határozatban erre kötelezi. A módosítás során az Engedélyes
köteles a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról
szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 119. § és 121-123. §,
valamint a Vhr. 4. sz. mellékletében foglaltak figyelembe vételére.
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. MEKHr.) 1. melléklet A) pont 30.
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 Hivatal honlapján történő közzétételéről.
A határozat ellen közigazgatási pernek van helye a közléstől számított 30 (harminc) napon
belül, a keresetet a Fővárosi Törvényszéknek címezve - az elektronikus ügyintézés szabályai
szerint - a Hivatalhoz kell benyújtani. A keresetnek a közigazgatási cselekmény
hatályosulására halasztó hatálya nincs. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, tárgyalás
tartását az ügyfél a keresetlevelében kérheti.

INDOKOLÁS
Az Engedélyes 2018. április 13-án kelt, 2018. április 17-én érkeztetett, 138-17-10/2018.
iktatószámú kérelmében Üzletszabályzatának módosításának jóváhagyását kérte a Hivataltól.
Az Engedélyes a Vhr. 123. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt rendelkezésének megfelelően az
érintett gázpiaci szereplők részére észrevételezésre közzétette Üzletszabályzatának
tervezetét a honlapján. Az érintett gázpiaci szereplők részéről érkezett módosítási javaslat,
melyről az Engedélyes tájékoztatta a Hivatalt. A módosítási javaslatok egy részét elfogadta az
Engedélyes és átvezette az Üzletszabályzat módosításában.
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Az Engedélyes 2018. május 31-én kelt, 138-17-11/2018. iktatószámú levelében az eljárás
szünetelését kérelmezte. Indoklásában az Engedélyes előadta, hogy a várhatóan 2018.
október 1. napjától üzembe helyezésre kerülő új informatikai alkalmazása miatt az
Üzletszabályzata egyes részeinek módosítása, kiegészítése szükséges. A Hivatal az
FFAFO_2018/269-3 számú végzésével a szünetelés iránti kérelmet jóváhagyta.
Az Engedélyes 2018. augusztus 30-án kelt, 138-17-13/2018. iktatószámú levelében
kezdeményezte a szünetelés feloldását és az eljárás folytatását, melyhez ismételten
benyújtotta a már kiegészített Üzletszabályzatának tervezetét.
Az Engedélyes a Vhr. 123. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt rendelkezésének megfelelően az
érintett gázpiaci szereplők részére ismételten észrevételezésre közzétette a módosított
Üzletszabályzatának tervezetét a honlapján. Az érintett gázpiaci szereplők részéről érkezett
módosítási javaslat, melyről az Engedélyes tájékoztatta a Hivatalt. A módosítási javaslatok
egy részét elfogadta az Engedélyes és átvezette az Üzletszabályzat módosításában.
A Földgáz-kereskedelmi Engedélyesi Kör (KEK) jelezte az Üzletszabályzat 4.d. mellékletének
(rendszerhasználati szerződésekre vonatkozó ÁSZF) 11.5.1. pontjánál, hogy a kapacitástúllépési pótdíj kiszámlázási határideje nem felel meg a földgáz rendszerhasználati díjak, a
külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.)
MEKH rendelet (a továbbiakban: 11/2016. MEKHr.) 11. § (1) bekezdésében foglaltaknak. A
Hivatal nem vezetteti át a kifogásolt részt az Üzletszabályzaton a 11/2016. MEKHr.-nek
megfelelően, mivel azt a Hivatal mielőbb pontosítani fogja és a pontosított rendeleti
megfogalmazásnak megfelelően az Engedélyes köteles módosítani Üzletszabályzatát a Vhr.
121. § (1) bekezdés szerinti következő alkalommal.
Az érintett gázpiaci szereplők részéről érkezett további, az Engedélyes által el nem fogadott
módosítási javaslatok tekintetében a Hivatal elfogadta az Engedélyes indokolását.
A Hivatal a benyújtott dokumentumokat megvizsgálta és az Üzletszabályzat módosításának
jóváhagyása tárgyában indult eljárását lefolytatta.
A Hivatal megállapította, hogy a kiegészített Üzletszabályzat megfelel a földgázellátásról szóló
2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: GET) 113. §-a, a Vhr. 119 és 121-123. §-ai, továbbá a
Vhr. 4. számú mellékletének 1.1. fejezetében meghatározott tartalmi követelményeknek,
valamint az egyéb hatályos jogszabályi előírásoknak. Ezért a Hivatal jelen határozat
rendelkező részében foglaltak szerint döntött és az Engedélyes kérelmének helyt adva
jóváhagyta annak Üzletszabályzat módosítását.
Az Üzletszabályzat hozzáférhetővé tételére vonatkozó rendelkezéseket a Hivatal a GET
113. § (4) bekezdése alapján írta elő.
Jelen határozatát a Hivatal a GET 113. §-a, 127. § c) pontja és a Vhr. 119. §-a és 121-123. §a, a Vhr. 4. számú melléklet 1.1. fejezetében foglalt rendelkezések, valamint az Ákr. 35-38. §a, 80. § (1) bekezdése és a 81. § (1) bekezdése, valamint a hivatkozott egyéb jogszabályok

A Határozat 4 oldalból áll

3. oldal

Magyar Energetikai
és Közmű-szabályozási Hivatal
10115/2018. sz. határozat

Üzletszabályzat módosítás jóváhagyása

FGSZ Zrt.

alapján, az Engedélyes 630/2012. számú szállítási rendszerüzemeltetési engedélyében
foglaltakkal összhangban hozta meg.
Az eljárási költségről az Ákr. 81. § (1) bekezdése és a 124-130. §-ai, továbbá az 1/2014.
MEKHr. 6. §, és 1. számú melléklet A) pontjának 30. alpontja alapján kellett rendelkezni.
A jogorvoslat igénybevételével kapcsolatos tájékoztatás az Ákr. 81. § (1) bekezdésén alapszik.
Az Ákr. 116. § (4) bekezdés a) pontja a Hivatal döntésével szemben kizárja a fellebbezést, az
Ákr. 114. § (1) bekezdése biztosítja a közigazgatási per megindításának lehetőségét. A
perindítás határideje a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a
továbbiakban: Kp.) 39. § (1) bekezdésén, a közigazgatási cselekmény keresetlevél
benyújtásától függetlenül történő hatályosulása a Kp. 39. § (6) bekezdésén alapszik. A Hivatal
a tárgyalás tartására vonatkozó tájékoztatást a Kp. 77. § (2) bekezdése alapján adta meg. A
közigazgatási jogvita elbírálása iránti közigazgatási per eljárás illetékének mértékét az
illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A. § (1) bekezdése határozza meg, az
illetékfeljegyzési jogot a 62. § (1) bekezdés h) pontja biztosítja.
A határozat az Ákr. 82. § (1) bekezdése és 85. § (5) bekezdése alapján a közlés napján
véglegessé válik. A véglegessé vált, záradékkal ellátott határozatot GET 127. § v) pontja
alapján a Hivatal a honlapján közzé teszi. Az Engedélyes a határozatról hiteles másolatot
kérhet.
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. § c) 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. §-a határozza
meg. Az eljárás speciális szabályait a GET és a MEKH Tv. tartalmazza.

dr. Dorkota Lajos
elnök
nevében és megbízásából:

Dr. Grabner Péter
energetikáért felelős elnökhelyettes
Melléklet: Üzletszabályzat
Kapják:
FGSZ Zrt. (kizárólag elektronikusan, hivatali kapuról cégkapura küldve)
Hivatal, Földgáz-felügyeleti és Árszabályozási Főosztály
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