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HATÁROZAT SZÁMA: 8611/2018

Tárgy: Horvát-Magyar (HRHU) Open Season Szabálykönyv 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 kérelme alapján, a fenti számon
lefolytatott közigazgatási hatósági eljárásban meghozta az alábbi

HATÁROZATOT.

1. A Hivatal az FGSZ Zrt. Open Season Szabálykönyv módosítására vonatkozó
jóváhagyási kérelmének hely ad, és
- „Az Open Season eljárás kötelező érvényű ajánlattételi szakaszának
megvalósítására vonatkozó szabályok” megnevezésű magyar nyelvű
szabálykönyvet, illetve
- a „Rules for Carrying out the Binding Phase of the Open Season Procedure”
megnevezésű angol nyelvű szabálykönyvet (az angol és a magyar nyelvű változat
a továbbiakban együtt: Open Season Szabálykönyv)
az alábbi feltételekkel jóváhagyja:
1.1. A jóváhagyott Open Season Szabálykönyvet a jelen határozat rendelkező részének
elválaszthatatlan részét képező melléklet tartalmazza.
1.2. Az Open Season Szabálykönyv a HRHU Open Season eljárás kizárólagos alapját
képezi. A HRHU Open Season eljárás során az FGSZ Zrt. köteles ezen
dokumentum alapján eljárni.
1.3. A magyar-angol nyelvű Open Season Szabálykönyv tekintetében a magyar nyelvű
az irányadó.
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2. Az FGSZ Zrt. köteles jelen határozatot, a jóváhagyott Open Season Szabálykönyvet a
honlapján közzétenni és legalább a lefolytatott Open Season eljárás végéig a honlapján
tartani.
3. Az Open Season Szabálykönyv jóváhagyása kizárólag Magyarország együttműködő
földgázrendszere
vonatkozásában
érvényes
jóváhagyás,
Horvátország
földgázrendszereit érintő részeire nem terjed ki.
4. Az Open Season Szabálykönyv Horvátország részéről történő esetleges módosulása
nem igényli annak Hivatal részéről történő újbóli jóváhagyását, amennyiben annak
Magyarország együttműködő földgázrendszerére, illetve az FGSZ Zrt.-re vonatkozó
részei nem érintettek. Az így módosult Open Season Szabálykönyvet az FGSZ Zrt.
köteles az 2. pont szerinti nyilvánosságra hozatali kötelezés meghagyása mellett
közzétenni.
A Hivatal felhívja az Engedélyes figyelmét, hogy a jelen határozatban foglaltak teljesítésének
elmaradása esetén a Hivatal a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban:
GET) 119. §-ban foglalt jogkövetkezményekkel, így bírság kiszabásával is élhet.
Az FGSZ Zrt. az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) szerinti, az
eljárásért fizetendő „általános tételű eljárási illetéket” (3.000,- Ft) lerótta. A Hivatalnak egyéb
eljárási költség megtérítéséről nem kellett döntenie, mert az eljárás során ilyen költség nem
merült fel.
Az Engedélyes a véglegessé vált határozat ellen közigazgatási pert indíthat a közlésétől
(kézbesítéstől) számított 30 napon belül. A keresetlevelet a Fővárosi Törvényszéknek
címezve a Hivatalhoz kell benyújtani. A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási döntés
hatályosulására halasztó hatálya nincs. Ha a keresetlevélben az Engedélyes nem kérte
tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében
tárgyaláson kívül határoz. A közigazgatási ügyekben eljáró bíróság – az ügy érdemére ki
nem ható eljárási szabály megsértésének kivételével – jogszabálysértés megállapítása
esetén a közigazgatási döntést megsemmisíti, vagy hatályon kívül helyezi és szükség esetén
a hatóságot új eljárásra kötelezi. A teljes személyes illetékmentességben nem részesülők
számára a közigazgatási per illetéke 30000 Ft, amelynek előzetes megfizetése alól
mentesülnek a felek.
A Hivatal a véglegessé vált határozatát a honlapján közhírré teszi.
INDOKOLÁS
Az FGSZ Zrt. 2018. június 5-én kelt, 3890-18-7/2018. iktatószámú levelében kérelmet
nyújtott be a Hivatalhoz, amelyben kérte a horvát szállítási rendszerüzemeltetővel (Plinacro)
közösen kidolgozott HRHU Open Season eljárás feltételrendszerét tartalmazó Open Season
Szabálykönyv módosításának jóváhagyását.
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A módosításokat a horvát LNG Open Season sikertelen első ajánlattételi forduló indokolta,
melynek következtében a Plinacro és a horvát LNG üzemeltető (LNG Hrvatska) jelentősen
leegyszerűsítették az Open Season eljárással érintett projektek műszaki tartalmát.
A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 98/A. § (5) bekezdése alapján az
Open Season eljárásra csak az Open Season Szabálykönyv Hivatal általi jóváhagyását
követően kerülhet sor.
A földgázszállító rendszerekben alkalmazott kapacitásallokációs mechanizmusokat
szabályozó üzemi és kereskedelmi szabályzat létrehozásáról és a 984/2013/EU rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2017/459 Bizottsági rendelet (a továbbiakban:
CAM NC) 31. cikke értelmében nem kell a CAM NC-nak a bővített kapacitásra vonatkozó
eljárást szabályozó rendelkezéseit alkalmazni, amennyiben a Hivatal a kapacitásallokációra
vonatkozó jóváhagyást 2017. augusztus 1-je előtt megadta az érintett projekt tekintetében.
A Hivatal – az FGSZ Zrt. által 2017. július 25-én benyújtott kérelme alapján – a 4066/2017.
határozat számon 2017. július 31-én jóváhagyta a „Rules for the transmisson system
capacity allocation at Dravaszerdahely interconnection point in the binding phase of
the Open Season pocedure – Consultations with the intrested public” megnevezésű
angol nyelvű, Drávaszerdahely határkeresztező pontra vonatkozó kapacitásallokációs
módszertant.
A Hivatal a 2018. február 1. napján kelt 552/2018. számú határozattal hagyta jóvá a HorvátMagyar (HRHU) Open Season Szabálykönyvet és a mellékletét képező Kapacitáslekötési
Szerződésmintát.
A Hivatal az Open Season Szabálykönyv módosítását a 2018. március 13. napján kelt
1734/2018. számú határozattal hagyta jóvá.
A Hivatal az FGSZ Zrt. 2018. június 5-én kelt kérelmét megvizsgálta, az Open Season
Szabálykönyv ismételt módosításának elbírálását elvégezte.
Az Open Season eljárásban Magyarország együttműködő földgázrendszere fejlesztéssel
nem érintett. Tekintettel arra, hogy az Open Season Szabálykönyv ismételt módosítása az
552/2018. számú határozattal jóváhagyott és az 1734/2018. számú határozattal módosított
Open Season Szabálykönyvben rögzített kapacitásallokációs módszertant nem érinti, az
elsősorban a határidők és egyéb részletkérdések tekintetében tartalmaz változtatásokat,
ezért a módosítással a Hivatal egyetért, és az Open Season Szabálykönyvet a rendelkező
részben foglalt feltételekkel jóváhagyta.
Az Open Season eljárás keretében létrejövő Kapacitáslekötési Szerződésminta jelen
eljárásban nem érintett, az nem módosul, így az továbbra is az 552/2018. számú
határozattal jóváhagyott tartalommal érvényes.
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A rendelkező rész 1.1.-1.3. pontjaiban előírt rendelkezéseket a Hivatal feltételként írta elő,
mivel az FGSZ Zrt. kizárólag a Hivatal által jóváhagyott Open Season Szabálykönyv szerint
folytathat le Open Season eljárást a CAM NC 31. cikke és a Vhr. 98/A. § (5) bekezdése
értelmében.
A rendelkező rész 2-4. pontjaiban előírt rendelkezések és közzétételi kötelezettségre
vonatkozó szabályok a jelen jóváhagyás tárgyi hatályának egyértelműsítése, továbbá az
átlátható és megkülönböztetés mentes piaci mechanizmusok érvényre juttatása érdekében,
az Open Season eljárásban résztvevő piaci szereplők tájékoztatására és jogos érdekeinek
védelmében kerültek előírásra.
A Hivatal a határozatban foglaltak végrehajtásának elmulasztása esetén alkalmazandó
jogkövetkezményekről, a bírságról a GET 119. § (1) bekezdés b) pontja alapján adott
tájékoztatást. A bírság mértékéről a Vhr. 132. § (3) bekezdése rendelkezik, továbbá
ugyanezen § (5) bekezdése alapján a bírság összege az árképzésnél költségnövelő
tényezőként nem vehető figyelembe.
Az eljárási költségről az Itv. 28. §-a, valamint a 29. § (1) bekezdése és az általános
közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 81. § (1)
bekezdése és a 124. §-tól 130. §-ig tartó szakasza alapján kellett rendelkezni.
A Hivatal jelen határozatát a GET 2. § és 3. §, 85. §, a Vhr. 98/A. § (1) és (5) bekezdése, a
CAM NC 31. cikke, továbbá az Ákr. 80. § (1) bekezdésén és a 81. § (1) bekezdésén és a
hivatkozott jogszabályok alapján hozta meg.
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 Vhr. 98/A. (5) bekezdése, illetékességét a központi államigazgatási szervekről,
valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény (a
továbbiakban: Ksztv.) 1. § (2) bekezdés i) pontja és 1. § (6) bekezdés c) pontja, illetve a
MEKH Tv. 1. § és 5/D. § (2) bekezdése határozza meg. Az eljárás speciális szabályait a
MEKH Tv., a GET és a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény tartalmazza.
Az eljárásra irányadó ügyintézési határidőt a MEKH Tv. 5/D. § (4) alapján 75 nap. A Hivatal
eljárásában a MEKH Tv. 5/F. § (1) bekezdése alapján nincs helye sommás eljárásnak; az
Ákr. 43. § (8) bekezdés a) pont aa) alpontja és a Ksztv. 1. § (6) bekezdés c) pontja alapján
függő hatályú döntés meghozatalának sincs helye.
A fellebbezés lehetőségét az Ákr. 116. § (1) bekezdése és (4) bekezdésének a) pontja zárja
ki. A véglegessé vált határozat elleni közigazgatási per megindításának lehetőségét az Ákr.
112. § és 114. § (1) bekezdése biztosítja. A Fővárosi Törvényszék kizárólagos illetékességét
a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 13. § (11)
bekezdése állapítja meg, figyelembe véve a 12. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltakat. A
keresetlevél benyújtásának helyét és idejét a Kp. 39. § (1) bekezdése határozza meg.
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A tárgyalás tartása iránti kérelem lehetőségéről szóló tájékoztatás az Ákr. 81. § (1)
bekezdésén és a Kp. 77. § (2) bekezdésén alapul. A közigazgatási jogvita elbírálása iránti
közigazgatási per illetékének mértékét és az illetékfeljegyzési jogot az Itv. 45/A. § (1)
bekezdése és 62. § (1) bekezdés h) pontja írja elő.
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 és
az Ákr. 89. § (1) bekezdése alapján a Hivatal a honlapján közhírré teszi. Az Engedélyes a
határozatról hiteles másolatot kérhet.

dr. Dorkota Lajos
elnök úr
nevében és megbízásából:
Dr. Grabner Péter
energetikáért felelős elnökhelyettes

Melléklet:

Az Open Season Szabálykönyv és a Kapacitáslekötési Szerződésminta angol
és magyar nyelvű példányai

Kapják a hivatali kapuról a cégkapura küldve elektronikusan:
FGSZ Zrt.
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