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Ügyszám: FFAFO_2019/588-1 

Ügyintéző: Tóbiás Tamás 

Telefon: +36 1 459 7760 

E-mail: foldgazfelugyelet@mekh.hu 

 

Határozatszám: H1867/2019. 

 

Tárgy:  FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Üzletszabályzatának 
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, engedély szám: 630/2012.; a továbbiakban: FGSZ Zrt., 

vagy Engedélyes), mint szállítási rendszerüzemeltető Üzletszabályzatának módosítása 

tárgyában, a fenti számon hivatalból indított közigazgatási hatósági eljárásban meghozta az 

alábbi 

HATÁROZATOT. 

  

I. A Hivatal kötelezi az Engedélyest, hogy Üzletszabályzatát módosítsa akként, hogy 

az Üzletszabályzat II.6.5.1. AZ ELSZÁMOLÓÁR MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK 

ÁLTALÁNOS SZABÁLYA című fejezet szövegét az alábbi szövegre cseréli: 

 
„A Társaság a kereskedési platformokon végrehajtott tranzakciók alapján minden 
gáznapra kiegyensúlyozó földgáz elszámoló árakat állapít meg. Az alkalmazandó 
kismértékű korrekció értékét a Hivatal vonatkozó határozata tartalmazza. 
 
Marginális eladási árat kell alkalmazni, ha a rendszerhasználó adott napi 
betáplálásai meghaladják az adott napi vételezéseit, illetve marginális vételi árat 
kell alkalmazni, ha a rendszerhasználó adott napi vételezései meghaladják az adott 
napi betáplálásait. 
 
A gáznapi marginális eladási árak és marginális vételi árak az alábbi eljárás alapján 
kerülnek meghatározásra: 
 
(a) a marginális eladási ár a következők közül az alacsonyabb érték:  
 

- a jogcím alapú termékeket és a hálózati pontra vonatkozó termékeket 
érintő, a Társaság részvételével zajló eladások során alkalmazott 
legalacsonyabb ár az adott gáznapon,   
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vagy 
 

- jogcím alapú termékek és a hálózati pontra vonatkozó termékek esetén 
létrejött ügylet(ek) alapján meghatározott súlyozott átlagár csökkentve a 
kismértékű korrekcióval. 

 
(b) a marginális vételi ár a következők közül a magasabb érték:  
 

- a jogcím alapú termékeket és a hálózati pontra vonatkozó termékeket 
érintő, a Társaság részvételével zajló vételek során alkalmazott 
legmagasabb ár az adott gáznapon,  

 
vagy 

 
- jogcím alapú termékek és a hálózati pontra vonatkozó termékek esetén 

létrejött ügylet(ek) alapján meghatározott súlyozott átlagár növelve a 
kismértékű korrekcióval. 

 
Valamennyi – a hazai földgázszállító rendszeren – kereskedési platformot 
üzemeltető, a Társasággal kötött külön megállapodásban foglaltaknak megfelelően 
adja át az árak számításához és közzétételéhez szükséges adatokat a gáznap 
lezárását követőn legkésőbb 10:00 óráig. 
 
A Társaság a gáznap lezárása után 14:00 óráig az így megállapított elszámoló 
árakat közzéteszi a Társaság honlapján.” 
 

II. A Hivatal kötelezi az Engedélyest, hogy a jelen határozat I. pontjában foglaltaknak 

megfelelően a módosítást legkésőbb 2019. július 1-jére Üzletszabályzatába 

vezesse át és foglalja Üzletszabályzatával egységes szerkezetbe.  

 

III. A Hivatal a módosítás ellenőrizhetősége érdekében kötelezi az Engedélyest, hogy 

a jelen határozat alapján módosított, egységes szerkezetbe foglalt 

Üzletszabályzatot a Hivatal részére elektronikus úton, legkésőbb a 

módosítást követő második napon nyújtsa be.  

 

IV. Az Üzletszabályzat módosítással nem érintett rendelkezései és mellékletei 

változatlan formában érvényesek és hatályosak. 

 
V. Az Engedélyes köteles a Hivatal jelen határozatával módosított Üzletszabályzatát 

- a mindenkor hatályos, egységes szerkezetbe foglalt szöveggel - az 

ügyfélszolgálatán, illetve a honlapján, honlapjának nyitóoldaláról közvetlenül 

elérhetően, a szövegben való kereshetőség biztosításával hozzáférhetővé tenni.  

 
VI. 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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A Hivatal felhívja az Engedélyes figyelmét arra, hogy amennyiben a jelen Határozatban 

foglaltaknak határidőre nem tesz eleget, úgy bírság kiszabásának van helye, és a Hivatal 

hivatalból módosíthatja az Üzletszabályzatot. 

Az Engedélyest igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettség nem terheli, tekintettel arra, 

hogy jelen eljárás hivatalból indult. A Hivatalnak egyéb eljárási költség megtérítéséről 

rendelkeznie nem kellett, mivel az eljárás során ilyen költség nem merült fel. 

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. 

A Hivatal intézkedik a határozatnak a Hivatal honlapján történő közzétételéről. 

 

INDOKOLÁS 

 
A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: GET) 126. § a) pontja 

értelmében a Hivatal feladata többek között a GET és a felhatalmazása alapján kiadott 

jogszabályok által engedélykötelesnek minősített tevékenységet folytató földgázipari 

vállalkozások és a földgázpiac jogszabályoknak és hatósági előírásoknak megfelelő 

működésének biztosítása. 

 

A GET 127. § e) pontja értelmében a Hivatal többek között ellenőrzi a GET-ben, a 

végrehajtására kiadott külön jogszabályokban, a 715/2009/EK rendeletben, a Hivatal által 

kiadott határozatokban, az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatban, a kereskedési platform 

szabályzatban, a kapacitáslekötési platform szabályzatban, a szervezett földgázpiaci 

szabályzatban, üzletszabályzatokban, valamint a megfelelési programokban meghatározott 

kötelezettségek betartását. 

 

A GET 127. § c) pontja értelmében a fenti célok megvalósítása érdekében a Hivatal az 

engedélyesek által kidolgozott üzletszabályzatot a GET 113. § (3) bekezdésben foglalt 

esetben hivatalból módosíthatja. 

A GET 113. § (3) bekezdése akként rendelkezik, hogy a Hivatal - határidő tűzésével, valamint 

az okok megjelölésével - kötelezi az érintett engedélyest az üzletszabályzatának módosítására 

az e törvényben, valamint a külön jogszabályban foglaltak érvényre juttatása érdekében. A 

módosítás elmulasztása esetén bírságot szabhat ki, és hivatalból módosíthatja az 

üzletszabályzatot. 
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A Hivatal a jelen határozat indokolása képpen, az Üzletszabályzat módosítására vonatkozó 

kötelezés tekintetében az alábbi okokat jelöli meg:  

 

A gázszállítási rendszer-üzemeltetők közötti rendszer-egyensúlyozásra vonatkozó üzemi és 

kereskedelmi szabályzat létrehozásáról szóló 312/2014/EU Bizottsági rendelet (a 

továbbiakban: BAL NC) 22. cikk (1) és (2) bekezdései pontosan meghatározzák a 

kiegyensúlyozó földgáz alkalmazandó árát, azaz – az Engedélyes Üzletszabályzata szerinti 

fogalomhasználat szerint – az elszámolási árát. 

 

A Hivatal az Engedélyes Üzletszabályzatának II.6.5.1. pontjában megfogalmazott 

kiegyensúlyozó földgáz elszámolási ár meghatározása és a BAL NC 22. cikke szerinti 

rendelkezés között eltérést fedezett fel. 

A fentiekre figyelemmel a Hivatal 2019. június 20-án az Engedélyes Üzletszabályzatának 

felülvizsgálata érdekében az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

(a továbbiakban: Ákr.) 104. § (1) bekezdés a) pontja alapján hivatalból közigazgatási hatósági 

eljárást indított, melynek során megállapította az alábbiakat.  

Az Engedélyes Üzletszabályzata többek között tájékoztatja az Engedélyes partnereit, illetve a 

nyilvánosságot a földgázpiac szállítási rendszerüzemeltetőt érintő kereskedelmi folyamatokról, 

továbbá elszámolásokról, így a kiegyensúlyozó földgáz elszámolásáról. 

A Hivatal átvizsgálva az Üzletszabályzatot, megállapította, hogy a kiegyensúlyozó földgáz 

elszámoló ár meghatározása nem teljes mértékben felel meg a BAL NC vonatkozó 

rendelkezésének, illetve szövegbeli eltérés tapasztalható, mely félreérthető, értelmezésbeli 

különbséget eredményezhet az Engedélyes és a rendszerhasználók között. 

A fentiekre tekintettel a Hivatal szükségesnek látta az Engedélyes kötelezését az 

Üzletszabályzat módosítására, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntött és 

kötelezte az Engedélyest az Üzletszabályzata módosítására, továbbá kilátásba helyezte a 

határozat végrehajtásának elmaradása esetére az Üzletszabályzat hivatalból történő 

módosítását.  

Az Ákr. 104. § (3) bekezdése alapján a hivatalból indított eljárás megindításáról az ügyfelet a 

hatóság értesíti. Az Ákr. 104. § (3) bekezdése a) pontja alapján az értesítés mellőzhető, ha az 

eljárás megindítása után a hatóság nyolc napon belül dönt. A Hivatal a jelen eljárás 

megindításáról szóló értesítést mellőzte, tekintettel arra, hogy az eljárás megindítását 

követően nyolc napon belül a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.  

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 113. § (3) bekezdése, 114. § (1) bekezdés b) pontja, 127. § c) pontja, a földgázellátásról 

szóló 2008. évi XL. törvény végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: Vhr.) 119-123. §-ai, a Vhr. 4. számú melléklet 1.1. fejezetében foglalt 
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rendelkezések, illetékességét a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány 

tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 1. § (2) bekezdés b) pontja 

és 1. § (3) bekezdés b) pontja, illetve a MEKH Tv. 1. § és 5/D. § (2) bekezdése határozza meg. 

Az eljárás speciális szabályait a MEKH tv. és a GET tartalmazza. 

 

Az eljárási költségről az Ákr. 81. § (1) bekezdése és a 124-130. §-a alapján kellett rendelkezni. 

 

A Hivatal határozatát az Ákr. 80. § (1) bekezdése, a hivatkozott egyéb jogszabályok alapján, 

valamint az Engedélyes 630/2012. számú szállítási rendszerüzemeltetési engedélyében 

foglaltakkal összhangban adta ki. 

 

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. 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 illetékekről szóló 1990. évi XCIII. 

törvény 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 

alapján a Hivatal a honlapján közzé teszi. Az Engedélyes a határozatról hiteles másolatot 

kérhet. 

 

 

 

 dr. Dorkota Lajos 

 elnök úr 

 nevében és megbízásából: 

 

 

 Dr. Grabner Péter 

 energetikáért felelős elnökhelyettes 

 

 

 

Kapják: (kizárólag elektronikusan, hivatali kapuról cégkapura küldve) 

FGSZ Zrt.   

Hivatal, Földgáz-felügyeleti és Árszabályozási Főosztály  
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