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HATÁROZAT SZÁMA: H998 / 2019.
Tárgy:

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

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (székhely: 1054 Budapest, BajcsyZsilinszky 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 „K/adás/pontok" listája
„Tiszaújváros I-3” elnevezésű új gázátadó állomással bővül a jelen határozat
mellékletében foglaltak szerint.
Jelen határozat melléklete a határozat rendelkező részének elválaszthatatlan részét
képezi.
Az Engedély e határozattal nem érintett részei változatlan tartalommal hatályosak.
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. (Ili. 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 Hivatal intézkedik a határozatnak a Hivatal honlapján történő közzétételéről.
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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 2019. március 6-án kelt, 2019. március 12-én érkeztetett,
5745-19-1/2019. 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 MÓL Petrolkémia Zrt. mint felhasználó
új igényének kiszolgálása érdekében az Engedélyeshez fordult. A „Tiszaújváros I" gázátadó
állomás területén a felhasználó igénye következtében, a meglévő terület felhasználásával egy
új 40 em3/óra maximális kapacitású, „Tiszaújváros I-3” elnevezésű kiadási pontot kell
kialakítani. Az FGSZ Zrt. által kiadott - a fejlesztés műszaki és pénzügyi feltételeit tartalmazó
- kapacitásnyilatkozatot a felhasználó elfogadta. A csatlakozási díjszámítás eredménye
alapján a felhasználó nem fizet csatlakozási díjat. A felhasználó a beruházás bekerülési
értékét előfinanszírozza és az FGSZ Zrt. Üzletszabályzatának 4.11. melléklete szerinti
típusszerződést köti meg.
Az új kiadási pont fejlesztése 2020. október 1-jéig megtörténik. A gázátadó állomás eszközei
100%-ban az FGSZ Zrt. tulajdonába kerülnek.
A fejlesztés következtében az Engedély 1. számú mellékletének 1.4. pontjában meghatározott
„Kiadási pontok” listája a „Tiszaújváros I-3” elnevezésű új gázátadó állomással egészül ki.
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.
A Hivatal sem előzetes költségkalkulációt, sem becsült kapacitás-lekötés növekményt nem
vesz figyelembe az árszabályozás során a vonatkozó előírásoknak megfelelően: az aktuális
árszabályozási ciklusban a földgáz rendszerhasználati díjak, külön díjak és a csatlakozási
díjak meghatároznának keresztszabályairól szóló 8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet és a 20172020. közötti árszabályozási ciklusra vonatkozó földgáz rendszerhasználati díjak évenkénti
megállapításának rendszeréről szóló módszertani útmutató szerint.
E határozatot a Hivatal a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény
(a továbbiakban: GET) 115. § (1) bekezdése, a 127. § a) és s) pontja, a földgázellátásról szóló
2008. évi XL törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szó\ó 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet
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(a továbbiakban: Vhr.) 127. §-a, valamint a 6. számú melléklete, továbbá az általános
közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 35-38. §-a, 80.
§ (1) bekezdése és 81. § (1) bekezdése alapján az Engedély módosításra vonatkozó
rendelkezéseivel összhangban adta ki.
Az eljárási költségről az Ákr. 81. § (1) bekezdése és a 124-130. §-a, továbbá az 1/2014.
MEKHr. 6. §-a, és az 1. számú melléklet A) pontjának 24. 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, a GET 127.
§ 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 GET és a MEKH Tv. tartalmazza.
dr. Dorkota Lajos
elnök úr
nevében és megbízásából:
Dr. Grabner Péter
energetikáért felelős elnökhelyettes
Melléklet:
Az FGSZ Zrt. szállítási rendszerüzemeltetői működési engedélyének módosítása
Kaoiák a hivatali kapuról a cédkaoura küldve elektronikusan:
FGSZ Zrt.
Hivatal
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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” lista az alábbiak szerint
módosul 2020. október 1-jétől:

Kiadási pont
(gázátadó
állomások)

Tiszaújváros 1-3

Max.
Illetékes Üzem kapacitás
(em3/h)

Kelet-Mo-i
Régió
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40

Kiadási
nyomás
(bar)

Felhasználási
hely (település)

Helyrajzi szám

25

Tiszaújváros

2135
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