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Ügyszám: FFAFO_2019/601-10 
Fax: 06-1-459-7660 
 
 
HATÁROZAT SZÁMA: H2151/ 2019. 
 
 
TÁRGY: A 630/2012. számú szállítási rendszerüzemeltetői működési engedély XXXIII. 

számú 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.; 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: 

 

1. Az Engedély 1. számú melléklete helyébe a határozat melléklete lép az alábbi feltételek (a 

továbbiakban: hatályosági feltételek) együttes teljesülése esetén a „Megállapodás 

üzletág-átruházásról” elnevezésű szerződés (a továbbiakban: BTA szerződés) 2. pont 2.1. 

alpontja szerinti zárás napját követő 6:00 órai gáznap kezdettel (a továbbiakban: átszállás 

időpontja): 

 

1.1. a BTA szerződés 14.1. pont v) alpontja szerint az FGSZ Zrt. az MFB Magyar 

Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1051 Budapest, 

Nádor utca 31.; cégjegyzékszám: 01-10-041712; a továbbiakban: MFB) bankhitelét 

(ideértve az MFB és az EIB forrású hiteleket) maradéktalanul megfizette és a BTA 

szerződés 14.1. pont vii) alpont alapján az MFB a biztosítékok megszüntetéséhez és 

nyilvántartásokból való törléshez szükséges hozzájárulását kiadta; 

 

1.2. a Magyar Gáz Tranzit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1031 

Budapest, Záhony utca 7. B. ép. 2. em., cégjegyzékszám: 01-10-047258, adószám: 

23724411-2-41, engedély száma: 4553/2015.; a továbbiakban: MGT ZRt.) a BTA 
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szerződés 5. Mellékletében foglaltak szerinti nyilatkozatát aláírta, melyben a követeléseit 

az Engedélyesre engedményezi; 

 

1.3. az MGT ZRt. a BTA szerződés 12.2.3. és 12.2.4. pontjaiban foglalt, jogosultak által 

kiadott hozzájáruló nyilatkozatokat beszerezte – figyelemmel a 13.2.-13.4. alpontokban 

foglalt kivételekre – annak érdekében, hogy a kötelezettségeit az Engedélyes 

átvállalhassa. 

 

2. Az Engedélyes köteles eleget tenni a működési területének és alapvető eszközeinek 

bővülésével járó, BTA szerződés 6.-8. pontjában részletezett és átvállalt kötelezettségeknek 

a jelen határozat 1. pont szerinti hatályba lépését követően különös tekintettel a kapacitás 

aukciós eljárásokra. 

 

3. Az Engedélyes a jelen határozat hatályba lépését követően haladéktalanul köteles eljárni a 

bányaszolgalmi jog, környezetvédelmi engedély, EEPR támogatás és a CO2 támogatás 

kapcsán az illetékes közigazgatási szervek felé a jogügylet bejelentése és a jogosult/kötelezett 

megváltozásának átvezetése érdekében. 

 

4. Az Engedélyes köteles a jelen határozat alapján a rendszerhasználókat megfelelően 

tájékoztatni arról, hogy a jelen határozat kiadásától a jelen határozat 1. pont szerinti átszállás 

időpontjában történő hatályba lépéséig az MGT ZRt., azt követően pedig az Engedélyes 

jogosult és köteles a jelen határozat mellékletében szereplő működési terület és alapvető 

eszköz felett döntési jogot gyakorolni és az ehhez kapcsolódó szállítási rendszerüzemeltetői 

kötelezettségeket ellátni.  

 

5. Az Engedély módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal érvényben és 

hatályban maradnak. 

 

6. Jelen határozat melléklete a határozat rendelkező részének elválaszthatatlan részét képezi.  

 

7. Amennyiben a BTA szerződés a zárás megtörténte nélkül megszűnik, abban az esetben a 

jelen határozat nem lép hatályba. 

 

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 24. 

alpontja szerinti igazgatási szolgáltatási díjat (600.000,- Ft.) a Hivatal előirányzat-felhasználási 

keretszámlájára átutalta. 

 

A Hivatal felhívja az Engedélyes figyelmét, hogy a jelen határozatban foglaltak teljesítésének 

elmaradása esetén a Hivatal a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény  
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(a továbbiakban: GET) 119. §-ban foglalt jogkövetkezményeket alkalmazhatja a kikényszerítés 

érdekében, így bírság kiszabásával is élhet. 

 

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 a véglegessé vált határozatát a honlapján közzé teszi. 

 

INDOKOLÁS 

A kérelemben előadott tényállás 

 

Az Engedélyes az MGT ZRt.-vel közös kérelmet nyújtott be a GET 124. § (1) bekezdése 

alapján, melyben kérték, hogy a Hivatal előzetesen járuljon hozzá ahhoz, hogy az MGT ZRt. 

az alapvető eszközeként meghatározott üzletágát az Engedélyesre ruházza át a kérelemhez 

mellékelt 2019. június 28–án kelt BTA szerződés alapján. Az MGT ZRt. a GET 115. § (4) 

bekezdése alapján kérte továbbá, hogy a Hivatal a szállítási rendszerüzemeltetési működési 

engedélyét az engedélye 18.1. pontja alapján vonja vissza. Az Engedélyes a GET 115. § (1) 

bekezdése alapján kérte továbbá az Engedélye módosítását, tekintettel a felvásárlásra. 

 

A BTA szerződés előzménye A Magyar Gáz Tranzit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

üzletágának és állami tulajdonú részesedésének értékesítéséről szóló 1366/2019. (VI. 25.) 

Korm. határozat (a továbbiakban: Kormányhatározat) kiadása. A Kormányhatározat 1. pontja 

alapján a földgázszállítási rendszer folyamatos, hatékony és biztonságos működése 

érdekében az MGT ZRt. földgáz üzletága és ezt követően a 100%-os állami részesedése az 

üzletág értékesítését követően értékesítésre kerül az FGSZ Zrt. részére (a továbbiakban: 

Tranzakció). 

 

Az üzletág átruházásának következménye, hogy az MGT ZRt. a továbbiakban nem képes a 

szállítási rendszerüzemeltetési működési engedélyében rögzített feladatainak eleget tenni, 

ezért benyújtotta az engedélye visszavonására irányuló kérelmét is. 

 

Az FGSZ Zrt. az üzletág megvásárlására tekintettel – a működési területét, alapvető eszközeit 

leíró – az Engedélye 1. számú mellékletének módosítását kérte a jelen határozat 

mellékletének megfelelően. Az így módosított új 1. számú melléklet tartalmazza a BTA 

szerződés szerinti ügyletben érintett, az MGT ZRt. szállítórendszerének működési területét. 
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A felek az ügylet összetettségére tekintettel benyújtották az aláírt BTA szerződést, az 

„Előszerződés”-t, a „Részvény-adásvételi szerződés” tervezetét, a „Szerződés vételi jog 

alapítására” elnevezésű szerződést.  

 

Az Engedélyes a kérelméhez benyújtotta a „Projekt leírás működési engedély módosítási 

kérelemhez” elnevezésű okiratot, az Engedélye 1. számú mellékletének módosítási listáját, a 

banki igazolást igazgatási szolgáltatási díj átutalásáról, valamint a vagyon és környezeti 

károkra kiterjedő biztosítások meglétéről szóló igazolások másolatait. 

 

Az FGSZ Zrt. működési területe Balassagyarmat határkeresztezési ponttal és Balassagyarmat 

határpont – Vecsés 4 összekapcsolási pont közötti rendszerösszekötő vezetékkel és 

tartozékaival (a továbbiakban: érintett vezetékszakasz), szadai kompresszorállomással 

bővül, valamint a Vecsés 4 összekapcsolási ponttal – a két szállítási rendszerüzemeltetői 

modell megszűnése okán – csökken. 

 

A Hivatal megállapításai és a rendelkező rész indokolása 

 

ad 1. A GET. 115. § (1) bekezdésének értelmében megvizsgálta Engedélyes kérelmét. A 

benyújtott okiratok alapján a Hivatal megállapította, hogy a jelen határozat tárgyát képező 

eljárás szorosan összefügg az Engedélyes és az MGT ZRt. által benyújtott, alapvető 

eszközökkel való rendelkezéshez előzetes hozzájárulás iránti kérelemmel, az FGSZ ZRt. 

vételi jog alapításával, valamint az MGT ZRt. engedély visszavonása iránti kérelmével, így 

azok együttes vizsgálattal bírálhatók el együttes hatályossági feltételekkel. 

 

A Hivatal megállapította, hogy a földgázszállítás hatékony ellátása érdekében indokolt és 

támogatható a benyújtott szerződésekben vázolt jogügylet. 

 

Figyelemmel arra, hogy az üzletág átruházása teljesedésbe menjen, több feltétel együttes 

teljesülése szükséges, ezért a Hivatal a jelen határozatát is a BTA szerződésben 

meghatározott feltételekre tekintettel adta ki. A jelen határozat érvényes, de nem hatályos. 

Hatályosulásához a rendelkező részben foglalt feltételek együttes teljesülése szükséges. 

Ennek indoka, hogy a Hivatal előzetes hozzájárulása ugyan már a határozat meghozatalának 

időpontjában hatályba léphetne, de a BTA ügylet esetleges meghiúsulása esetén a Hivatal 

által kiadott határozatok lehetetlenülnének, így a feltételek tűzésével biztosított, hogy a 

határozat csak és kizárólag abban az esetben hatályosuljon, amennyiben a jogügylet 

teljesedésbe megy. 

 

A Hivatal megállapította, hogy az alapvető eszközök értékesítését követően az Engedélyes 

rendelkezési joga alá kerül az érintett vezetékszakasz és kompresszorállomás, így ahhoz hogy 

a működési engedélyében szereplő feladatát elláthassa szükséges az Engedélyének 

módosítása az átszállás napjával. Az érintett vezetékszakasz és kompresszorállomás 

üzemeltetése folyamatos, így mindezek alapján a Hivatal a kérelemnek helyt ad.  
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ad 2. Az ügylettel érintett vezetékszakasz zavartalan működtetéséhez szükséges, hogy az 

Engedélyes az MGT ZRt. által vállalt kötelezettségeknek eleget tegyen. Ezen kötelezettség a 

földgázszállítás zavartalan működésének biztosítása érdekében különösen fontos a kapacitás 

aukciók és az azokból eredő kötelező érvényű kapacitáslekötési szerződésekben vállalt 

kötelezettségek iránti helytállás vonatkozásában, ezért a Hivatal a rendelkező részben 

foglaltak szerint megerősítette az Engedélyes kötelezettségét. 

 

ad 3. Az üzletág átruházásra és az MGT ZRt. megszűnő engedélyére tekintettel az FGSZ Zrt. 

haladéktalanul köteles bejelenteni az egyes illetékes közigazgatási szervek felé a jogügyletet 

és kezdeményezni a szükséges átvezetéseket a bányaszolgalmi jog, környezetvédelmi 

engedély, EEPR támogatás és a CO2 támogatás kapcsán. 

 

ad. 4. Figyelemmel arra, hogy a BTA szerződésben rögzített jogügylet jelentősen 

megváltoztatja a hazai földgázszállító vezetékrendszer felépítését, így a Hivatal kiemelten 

fontosnak tartja, hogy ezen változásról az érintett rendszerhasználók is folyamatos 

tájékoztatást kapjanak. Tekintettel arra, hogy az érintettek gazdasági szereplők, így a Hivatal 

nem látja indokoltnak a közvetlen megkeresésüket, ezért az Engedélyes honlapon történő 

tájékoztatási formáját elégségesnek ítélte az érintettek – az FGSZ Zrt.-vel jelenleg is – aktív 

szerződéses viszonyaira tekintettel. 

 

ad 5.-7. Tekintettel arra, hogy a feleket megilleti az elállás joga, így indokolt, hogy a jogügylet 

meghiúsulása vagy megszűnése esetén a Hivatali engedélyek is rendezésre kerüljenek. 

 

A fentiek alapján a Hivatal a rendelkező részben foglaltak szerint döntött. 

 

Jelen határozattal egyidejűleg a Hivatal az MGT ZRt. szállítási rendszerüzemeltetési működési 

engedélyét a H2152/2019. számú határozattal visszavonta, továbbá hozzájárult az MGT ZRt. 

alapvető eszközeivel való rendelkezéshez a H2149/2019. számú határozattal. 

 

*** 

 

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. § a) pontja, illetékességét a központi államigazgatási szervekről, valamint a 

Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: 

Ksztv.) 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 a 1/2014. MEKHr. 6. §, és 1. számú melléklet A) pontjának 24. alpontja 

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. 
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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 földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 

rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet  

(a továbbiakban: Vhr.) 132. § (3) bekezdése rendelkezik, továbbá ugyanezen § (5) bekezdése 

alapján a bírság összege az árképzésnél költségnövelő tényezőként nem vehető figyelembe. 

 

Jelen határozatát a Hivatal a GET 115. § (1) bekezdése, valamint az Ákr. 80. § (1) bekezdésén 

és 81. § (1) bekezdésén és a hivatkozott jogszabályok alapján hozta meg.  

 

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. § (3) bekezdés b) 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. 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.  

 
 

dr. Dorkota Lajos 
elnök 

 
 
 

 
Melléklet: Az FGSZ Zrt. szállítási rendszerüzemeltetői működési engedélye 1. számú 

melléklete  
 
Kapják a hivatali kapuról a cégkapura küldve elektronikusan: 
  Engedélyes  
 Hivatal, Földgázipari Felügyeleti és Engedélyezési Osztály  
  



 

 

 

A Határozat 11 oldalból áll  7. oldal 

 

    

 

 

M e l l é k l e t 

 

Az FGSZ Zrt. szállítási rendszerüzemeltetői működési engedélyének módosítása 

 

A Szállítási rendszerüzemeltetői engedélyes működési területét és alapvető eszközeit meghatározó engedély  
1. számú melléklete  

 

A Szállítási rendszerüzemeltetői engedélyes működési területét meghatározó engedély 1. számú melléklet 1.1. pontjában szereplő 

földgázszállító vezetékek listája az alábbiak szerint kiegészül: 

Új vezetékek:  

 Illetékes régió Megnevezés Vezetékhossz (km) 
Tartalék 

vezetékhossz (km) 
DN (mm) Építés éve 

Közép-
magyarországi 
Földgázszállító 
Régió 

418       Balassagyarmat országhatár- 
Vecsés indítópont 

90,804 - 800 2015 

Közép-
magyarországi 
Földgázszállító 
Régió 

419       Vecsés görényindító és 
csomópont összekötő vezeték 

0,559 - 600 2015 

 



 

Magyar Energetikai  

és Közmű-szabályozási Hivatal  

Határozatszám: H2151/2019. 

Szállítási rendszerüzemeltetői működési 

engedély XXXIII. módosítása 
FGSZ ZRT. 

 

 

 

 

A Határozat 11 oldalból áll  8. oldal 

 

A Szállítási rendszerüzemeltetői engedélyes működési területét meghatározó engedély 1. számú melléklet 1.4 pontjában szereplő kiadási 

pontok listája az alábbiak szerint kiegészül:  

Új kiadási pontok: 

Kiadási pont  

megnevezés  
Illetékes régió 

Max. 

kapacitás 

(em3/h) 

 

Max. 

kapacitás 

(em3/nap) 

Kiadási nyomás (bar) 
 Üzembehelyezés 

éve  

 Felhasználási 

hely   

Helyrajzi 

szám 

Balassagyarmat 

(HU>SK) 

Közép-

magyarországi 

Földgázszállító 

Régió 

200,0* 

 

 

4 800,0 

max. 75 2015 - - 

Szada 

kompresszorállomás 

 

Vecsés 4,3 103,2 15 2015   

 

*Az FGSZ Zrt. a kapacitásokat rendszeresen felülvizsgálja és a rendszer technikai feltételeinek (új fejlesztések, hidraulikai viszonyok) 

figyelembevételével meghatározza és publikálja honlapján a nem megszakítható és megszakítható kapacitások változását, a 

715/2009/EK rendelet I. melléklet 3.3. pont (1) bekezdés b) alpontjában előírtak szerint. 

 



 

Magyar Energetikai  

és Közmű-szabályozási Hivatal  

Határozatszám: H2151/2019. 

Szállítási rendszerüzemeltetői működési 

engedély XXXIII. módosítása 
FGSZ ZRT. 

 

 

 

 

A Határozat 11 oldalból áll  9. oldal 

 

Törlésre kerül az alábbi Összekapcsolási pont: 

Kiadási pont  

(összekapcsolási 

pont) 

megnevezés  

Illetékes 

régió  

Max. kapacitás 

(em3/h) 

Kiadási nyomás 

(bar) 

 Üzembehelyezés 

éve  

 Felhasználási 

hely   

Helyrajzi 

szám 

Vecsés 4  

 (FGSZ > MGT)  

Közép-

magyarors

zági 

Földgázsz

állító 

Régió 

200,0 max. 63 2015 - - 

 

  



 

Magyar Energetikai  

és Közmű-szabályozási Hivatal  

Határozatszám: H2151/2019. 

Szállítási rendszerüzemeltetői működési 

engedély XXXIII. módosítása 
FGSZ ZRT. 

 

 

 

 

A Határozat 11 oldalból áll  10. oldal 

 

A Szállítási rendszerüzemeltetői engedélyes működési területét meghatározó engedély 1. számú melléklet 1.5 pontjában szereplő betáplálási 

pontok listája az alábbi betáplálási ponttal kiegészül: 

Új betáplálási pont: 

Betáplálási pont  

megnevezés 
Illetékes üzem  

Kapcsolódó 

rendszerüzemeltető  
Maximális kapacitás 

     em3/h em3/nap 

Balassagyarmat (SK>HU) Vecsés eustream a.s. 500,0 12 000,0 

 

A Szállítási rendszerüzemeltetői engedélyes működési területét meghatározó engedély 1. számú melléklet 1.6 pontjában szereplő 

Kompresszorállomások (működtető, vezérlő és mérő egységekkel) lista az alábbiak szerint módosul: 

  



 

Magyar Energetikai  

és Közmű-szabályozási Hivatal  

Határozatszám: H2151/2019. 

Szállítási rendszerüzemeltetői működési 

engedély XXXIII. módosítása 
FGSZ ZRT. 

 

 

 

 

A Határozat 11 oldalból áll  11. oldal 

 

Új kompresszorállomás: 

 

Kompresszorállomás Gázturbina típusa 
Kompresszor 

típusa 
Gépszám 

Teljesítmény 

MW 

Üzembe 

helyezés éve 

(tervezett) 

Szada KÁ Solar Centaur 50CS Solar C402 1+1 4,5+4,5 MW 2015 
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