AZ FGSZ ZRT.
ÉVES JELENTÉSE

2018

Tartalom
1 Áttekintés
3 Tevékenységünk
5 Fókuszban az ember
6 Infrastruktúra
8 EBK
9 Minőségi működés – Integrált Irányítási Rendszer
10 Kiemelt projektek 2018-ban
11 Kiemelt pénzügyi és üzleti adatok
17 Elérhetőségeink

AZ FGSZ ZRT. ÉVES JELENTÉSE I 2018

1. Áttekintés
5782 km nagynyomású földgázszállító távvezetékrendszer
7229 km távközlési kábelhálózat
3 fölgázszállító régió
6 kompresszorállomás
25 betáplálási pont
~ 400 gázátadó állomás
~ 700 munkavállaló
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EBITDA

millió Ft

Összes szállított mennyiség (15 ˚C)

millió m3

2014

58 180

2014

14 064

2015

59 988

2015

13 093

2016

54 934

2016

14 953

2017

53 843

2017

16 075

2018

50 030

2018

20 940

•
•
•
•
•
•

EFQM kiválósági modell szerinti működés
Európai uniós ITO-minősítés
ISO 9001:2008 szabvány szerint tanúsított minőségirányítási rendszer
ISO/IEC 27001:2013 szabvány szerint tanúsított információbiztonsági irányítási rendszer
ISO 50001:2011 szabvány szerint tanúsított energiairányítási rendszer
MSZ EN ISO 3834-2:2006 szabvány szerint tanúsított hegesztési tevékenység
irányítási rendszer
• MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 szabvány szerint akkreditált kalibráló laboratórium

FGSZ Regionális Booking Platform (RBP) adatok:
• 8 regisztrált TSO tag
• 113 regisztrált rendszerhasználó
• több mint 5 300 000 sikeres aukció
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2.Tevékenységünk
Az FGSZ Földgázszállító Zrt. (a továbbiakban FGSZ) a legnagyobb szállítási
rendszerüzemeltető Magyarországon, tevékenysége szabályozott piaci
környezetben zajlik. A hazai földgázszállítás mellett az FGSZ szállít gázt
Szerbiába és közvetve Bosznia-Hercegovinába, továbbá szállítást végez
Romániába, Horvátországba, Ukrajnába és az MGT Zrt. rendszerén
keresztül Szlovákia irányába.
Magyarország ellátásbiztonsága elválaszthatatlan a közép-európai térség és
egész Európa energiabiztonságától. Ezért az FGSZ elkötelezett a regionális
gázpiac rugalmasságának és ellátásbiztonságának erősítése mellett.
Fejlesztései új útvonalak létrehozását, illetve a meglévő összeköttetések
erősítését célozzák meg, az új forrásokhoz való hozzáférés biztosítása és a
kereskedelmi lehetőségek kiaknázása érdekében. Az FGSZ támogatja a
kapacitásbővítést célzó fejlesztéseket, amelyek a meglévő hálózat hatékonyabb
kihasználását segítik elő.
Társaságunk tevékenységét az Európai Unió mindenkori jogszabályaival
összhangban végzi, az FGSZ Zrt. Európa egyik első ITO-minősítéssel
rendelkező független szállítási rendszerüzemeltetője.
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REGIONÁLIS BOOKING PLATFORM (RBP)
Az FGSZ Regionális Booking Platformja (RBP) a földgázszállító
rendszerekben alkalmazott kapacitásallokációs mechanizmusokat
szabályozó európai uniós üzemi és kereskedelmi szabályzatnak,
illetve a kapcsolódó egyéb uniós és magyar jogszabályoknak
megfelelően fejlesztett informatikai alkalmazás.
A kapacitásallokációs alkalmazás lehetővé teszi – egyéb
szolgáltatások mellett – a kapacitás allokációs eljárások és a
másodlagos kapacitáskereskedelem lebonyolítását, melyet
napjainkban az FGSZ mellett további hét EU-s földgázszállítási
rendszerüzemeltető is használ: az Eustream (Szlovákia), a Transgaz
(Románia), a Plinacro (Horvátország), az MGT (Magyarország),
a Bulgartransgaz (Bulgária), a DESFA (Görögország) és a Gas
Connect Austria (Ausztria).
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3. Fókuszban az ember
Az FGSZ vállalati kultúrájának legfontosabb alapértékei:
•
•
•
•

biztonság,
eredményesség,
partner,
modern,

melyek a mindennapokban munkatársaink körültekintő és elkötelezett
munkájában, a közvetlen és nyílt kommunikációban, valamint a teljesítmény és
folyamatos fejlődés érdekében tett erőfeszítéseikben nyilvánulnak meg.
Eredményeinket felkészült és felelősségteljes munkatársainknak köszönhetjük,
akik a legfontosabb erőforrásai vállalatunknak. Rendszeresen mérjük elkötelezettségüket, kikérjük véleményüket folyamatainkról, a munkavégzésüket
befolyásoló körülményekről.
A folyamatos technológiai megújulás és a magas szintű üzembiztonság
munkavállalóink rendszeres továbbképzését is megkívánja. Tervszerűen
végrehajtott képzési programjaink mellett támogatjuk munkavállalóink
ambícióit szakképzettségük növelése, ismereteik gyarapítása érdekében.
Fontosnak tartjuk a közösségfejlesztést is, számos vállalati rendezvényt
szervezünk kollégáinknak és családtagjaiknak.
Vállalati kultúránk elidegeníthetetlen része tapasztalt szakembereink megbecsülése és a tudatos utánpótlás nevelés.
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4. Infrastruktúra
Feladatainkat az Európai Unió 2009/73/EK irányelvének megfelelő
ITO- (Independent Transmission Operator) minősítésű szállítási
rendszerüzemeltetőként látjuk el. Vállalatunk infrastruktúrája –
méltón iparági tradícióinkhoz – európai összehasonlításban is a
legkorszerűbbek közé tartozik. Magas szinten automatizált nagynyomású szállítórendszerünkben az elvárt minőségben és nyomáson
szállítjuk azt a földgázmennyiséget, amely a rendszerhasználók
folyamatos ellátását biztosítja.
Nagynyomású földgázszállító távvezetékrendszerünk 25 hazai
pontján – továbbá 4 határkeresztező betáplálási ponton és közel
400 kiadási pontján, köztük 5 határkeresztező kiadási ponton –
végezzük az egyrészt hazai termelésből, másrészt külföldről
származó földgáz átvételét és átadását. Minden betáplálási és kiadási
ponton kiemelt figyelmet fordítunk a hatályos jogszabályoknak
megfelelő minőségellenőrzési protokoll, valamint a hiteles mérési
követelmények alkalmazására.
Az országunk egészét behálózó, 5782 kilométer hosszú rendszer
biztonságos és folyamatos működését 3 földgázszállító régió és 6
kompresszorállomás kooperációja, valamint a siófoki rendszerirányító központ koordinációja biztosítja.
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Társaságunk felelősségi körébe tartozik a felhasználók
részére átadott földgáz előírások szerinti – biztonsági
célú – szagosítása, a földgáz minőségének folyamatos
ellenőrzése, valamint a partnereinknek továbbított gáz
mennyiségi és minőségi jellemzőinek transzparens, a
legszigorúbb nemzetközi sztenderdeknek megfelelő
mérése is.
A mindenkori ipari és lakossági szükségletet biztosító
földgázmennyiséget gázátadó állomásokon keresztül
juttatjuk el a felhasználókhoz, amelyek fokozott és
folyamatos ellenőrzés mellett biztosítják a szállítást
a kapcsolódó üzemeltetők, illetőleg ipari és erőműi
felhasználók felé.
Az országunk kontinentális klímájából fakadó, évszakonként
ingadozó fogyasztói igények a téli időszakban jelentős
többletgázmennyiség biztosítását kívánják meg
Társaságunktól, amely elvárásnak nagykapacitású földgázszállító vezetékhálózatunkhoz öt ponton kapcsolódó
föld alatti gáztárolók segítségével teszünk eleget.
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5. EBK
Egészségvédelmi, biztonságtechnikai és környezetvédelmi (EBK)
célrendszerünk az emberi élet és a természeti értékek feltétlen
tiszteletén alapul.
A természeti értékek megóvása nemcsak fontos cél számunkra,
hanem vállalati kultúránk elidegeníthetetlen része, így a jövőben
is építeni kívánunk arra az energiapiaci előnyre, amely a földgázszállítás rendkívül kedvező mértékű ökológiai lábnyomában rejlik.
Beruházásaink, illetve létesítményeink működése során tudatosan
törekszünk a tevékenységünk okozta természeti terhelés
csökkentésére.
A megújuló energiaforrások rendszerszintű hasznosítására olyan
lehetőségként tekintünk, amely egyszerre szolgálja a környezeti
fenntarthatóságot és az energiabiztonságot. Ennek érdekében
mindent megteszünk azért, hogy a tevékenységünket meghatározó
jogszabályi környezettel összhangban hálózatunk képes legyen a
hazai földgázpiacon megjelenő biogázkészletek befogadására.
EBK-stratégiánk megvalósítása során a rendszeres egészségügyi
tanácsadás és tájékoztatás mellett kiemelt figyelmet fordítunk
munkahelyeink és működésünk ergonómiájának rendszerszintű
fejlesztésére is.
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6. Minőségi működés –
Integrált Irányítási Rendszer
Társaságunk hatékony működését az Integrált Irányítási Rendszer (IIR) biztosítja, mely nyolc alrendszer integrált
működését foglalja magában.
2018. április 3-án került megtartásra az IIR 2017. évi Vezetőségi Átvizsgáló (VÁT) ülés, amelyen a vállalatvezetés
tájékoztatást kapott az IIR elmúlt évi eseményeiről és jóváhagyta a 2018. évi határozatokat és célkitűzéseket.
AZ IIR FŐ ESEMÉNYEI 2018-BAN:
1. Az új, ISO 9001:2015 szabvány szerinti Minőség Irányítási Rendszer (MIR) bevezetésre került.
2. Megújításra került az Energiairányítási Rendszer (EIR) ISO 50001:2011 szerinti tanúsítása.
3. Az ISO 27001:2013 szerinti Információbiztonsági Irányítási Rendszer (IBIR) tanúsítást sikeresen
fenntartottuk az SGS felülvizsgálat során.
4. Kalibráló Laboratóriumi Irányítási Rendszer (KLIR) akkreditálásunk Miskolc és Kecskemét telephelyen
kiegészült az MSZ EN ISO 5167-2 szabvány szerinti mérőszakasz és mérőperem mérésével.
5. A Műszaki-biztonsági Irányítási Rendszert (MBIR) érintő szabályzati változásokról összeállított jelentést
az MBFSZ jóváhagyta.
6. A ÉMI-TÜV Süd Kft. Hegesztési Irányítási Rendszer (HIR) auditja sikeresen zárult.
7. A számlázó rendszer zártságának HUNGUARD általi informatika biztonsági felülvizsgálata sikeresen zárult.
8. Bevezetésre került az SCC munkavédelmi rendszer a nyomás alatti fúrás tevékenység végzésére.
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7. Kiemelt projektek 2018-ban
INFORMATIKAI FEJLESZTÉSEK
Egy hároméves fejlesztési projekt eredményeként az RBP és az FGSZ további üzleti alkalmazásai – így többek között az Informatikai Platform és a Kereskedési Platform – teljesen megújultak a 2018-as évben.
Megújult továbbá az FGSZ honlapja is, melyen naprakész információkkal szolgálunk üzleti partnereink és a
vállalat iránt érdeklődők számára. Számos ügyviteli alkalmazás is fejlesztésre került, melyek munkavállalóink gyors
és hatékony munkavégzését segítik.

BERUHÁZÁSOK
A román-magyar gázszállítási folyosó fejlesztés első fázisa – amely a Közép-Kelet Európa ellátásbiztonsága
szempontjából kiemelkedő jelentőségű BRUA gázvezeték projekt részét képezi – az ütemtervnek megfelelően
haladt 2018-ban.
Saját beruházásként valósult meg Algyő-Kiskundorozsma DN600-as vezetékről leágazó, Szeged város ellátására
szolgáló közel 3 km-es vezetékszakasz, melynek során gyakorlati tapasztalatokkal erősítettük szakmai és
projektmenedzsment kompetenciáinkat.

MUNKAESZKÖZÖK
2018-ban teljesen megújult az FGSZ-es gépkocsi flotta, valamint elkezdődött az IT eszközök (telefonok,
számítógépek, nyomtatók) cseréje.

ARCULAT
2018-ban megújult az FGSZ logója és arculati elemei, ezzel is kifejezve a vállalat minőség és innováció iránti
elkötelezettségét.
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8. Kiemelt pénzügyi
és üzleti adatok
2018. év (millió Ft)

2017. év (millió Ft)

2018/2017 (%)

Értékesítés nettó árbevétele

101 396

101 418

99,98

EBITDA

50 030

53 843

92,92

Üzleti eredmény

32 438

36 361

89,21

Adózás előtti eredmény

29 439

35 879

82,05

Adózott eredmény

28 820

32 883

87,64

1 491

34 611

4,31

262 894

268 777

97,81

Működési cash-flow
Befektetett eszközök
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Társaságunk számára a 2018. üzleti év pénzügyi szempontból eredményesen zárult,
amelyhez a stabil tulajdonosi háttér, a magas műszaki színvonalú infrastruktúra, valamint az
eredménytudatos működés egyaránt hozzájárult.
Azonban a szabályozási környezet kedvezőtlen változásai, valamint a növekvő működési
ráfordítások (különösen a változó költségek esetében) jelentős nyomást gyakoroltak az üzleti
eredmény szintjére, amely így közel 11%-kal alacsonyabb szinten (32,4 milliárd Ft) teljesült az
előző évhez képest.
Nettó árbevételünk döntő részben 20,94 milliárd köbméter földgáz szállításából, valamint
a rendszeregyensúly fenntartásához kapcsolódó gázforgalomból származik, összes
árbevételünk 2018-ban elért szintje közel azonos az egy évvel korábban realizálthoz
viszonyítva.
A hazai, szabályozott szállítási tevékenységből származó árbevételeink elmaradnak az előző
évi értéktől:
• A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) a 2017. évi csökkenést
követően 2018. október 1-től ismét jelentős mértékben csökkentette a szabályozott
gázszállítási tarifákat - a kapacitásdíjak átlagban 23%-kal csökkentek -, nagy mértékben
befolyásolva a realizálható árbevételek értékét.
Egyúttal Társaságunk 2017. január 1-től a betárolt földgáz mennyiségek után továbbra sem
számolhat el forgalmi díj árbevételt.
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• A szabályozott szállítások mennyisége összességében az előző évben
realizált szinten teljesült. A hazai szállítási mennyiség alacsonyabb
(éves szinten -9%-kal), összhangban az enyhébb téli hónapok
időjárásával. A gáztárolási feladatok bázis évhez képest alacsonyabb
mennyiségét a Horvátország és Ukrajna irányába teljesített többlet
átszállítások mennyisége ellensúlyozta, amely a 2017-ben realizált
kiemelkedő szinthez képest is tovább nőtt 2018-ban.
• Az éves kapacitás lekötések visszaeső mennyiségének hatását a rövidtávú
lekötések iránti magasabb kereslet nem volt képes teljes mértékben
ellensúlyozni.
A nem-szabályozott tranzit szállításokból származó árbevételeink az előző
évhez képest közel azonos szinten teljesültek:
• A nem-szabályozott szerb- és bosnyák irányú szállítások közel azonos
szinten realizálódtak (-2% éves összehasonlításban).
• Az alacsonyabb szállított mennyiségek árbevételekre gyakorolt kedvezőtlen
hatását a devizaárfolyamok változásának hatása nagyobb részben
ellensúlyozta.
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A külső környezet változása kedvezőtlenül befolyásolta a működési ráfordítások alakulását.
• A megváltozott szállítási viszonyok, a jelentős többlet szállítási igények egyúttal
magukkal vonták a szállítórendszer saját gázfelhasználásának növekedését is, amely jelentős
többlet kompresszorozási igényekben realizálódott. Az elszámolt gázveszteség mennyisége
kis mértékében kedvezőbben alakult az előző évhez viszonyítva, amelyet a Társaság veszteségcsökkentésére irányuló lépései és beruházásai segítettek elő.
A világpiaci gázár alakulása következtében a saját gáz beszerzési árak tovább növekedtek az előző
évhez viszonyítva, fokozva a növekvő gázfelhasználás kedvezőtlen hatását.
• A korábbi években megkötött nyomásfokozási szerződés 2017-ben lejárt, Társaságunk folyamatos
tárgyalásokat folytatott az ukrán partnerrel, de 2018-ban nem kötött új szerződést, ennek
következtében nyomásfokozási díjat nem realizáltunk 2018-ban. A szállítási viszonyok és igények
teljesíthetőségét az FGSZ többlet kompresszorozással biztosította, amely szintén a saját
gázfelhasználás költségeinek növekedését eredményezte.
• Az egyéb működési ráfordítások tekintetében az FGSZ - a külső környezet változásait részben
ellensúlyozandó - továbbra is fenntartotta és folytatta a működési költségek szigorú kontrollját,
amely hatására a működési költségek az előző évhez képest kis mértékben alacsonyabb szinten
teljesültek.
Társaságunknak törvényből eredő kötelezettsége a gáz forrás-fogyasztás egyensúly fenntartása,
amelyet úgynevezett kiegyensúlyozó gáz adás-vételével biztosít, és amely ügyleten a Társaság a
vonatkozó szabályozás értelmében nem realizálhat eredményt. A kiegyensúlyozó gáz forgalom valamint annak kapcsán realizált árbevétel és ráfordítások értéke - 2018-ban jelentős mértékben,
29,7%-kal növekedett 2017-hez viszonyítva.
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A pénzügyi műveletek eredménye 2018-ban -3 milliárd Ft, amely alapvetően
a kapcsolt vállalkozásoktól kapott kölcsönök, valamint egyéb kölcsönök
után fizetett (-2,3 milliárd Ft) kamatból, valamint a devizás követelések- és
kötelezettségek kiegyenlítése során realizált árfolyamveszteségből
(-1,2 milliárd Ft) származik.
Az üzleti tevékenység alacsonyabb elért eredményének, valamint a pénzügyi
műveletekből származó kis mértékben magasabb veszteségnek hatására a
Társaság adózás előtti eredménye 17,9%-kal alacsonyabb szinten teljesült az
előző évhez képest, 29,4 milliárd Ft volt 2018-ban.
A mérleg főösszeg 2,0 milliárd Ft-os (0,7%) csökkenése elsősorban a
befektetett eszközök állományának csökkenésére vezethető vissza. A
csökkenés oka, hogy a 2018-ban elszámolt értékcsökkenés értéke
meghaladja a megvalósult beruházások értékét. A Társaság a kedvezőtlen
külső körülmények hatására szigorú kontrollt alkalmazott a beruházások
tekintetében is, elsősorban a szállítórendszer műszaki színvonalának
fenntartásához elengedhetetlen, valamint a szabályozás által determinált
projektek kerültek megvalósításra az üzleti év során.
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A Társaság 9,4 milliárd Ft-ot fordított beruházásokra 2018-ban, amelyek
között kiemelt értéket és szerepet képviselt a 2018-ban üzembe helyezett
új Informatikai Platform alkalmazás, valamint a román-magyar szállítási
folyosó (ROHU) 1. fázisának megkezdett kivitelezése.
A Társaság a 2019. évben a 2018. évi gazdasági mutatók csökkenését
prognosztizálja, közel azonos szinten teljesülő földgázszállítási és fogyasztási
igények mellett. A 2018. október 1-től hatályos gázszállítási tarifák további
jelentős csökkenésével nem kalkulálunk, azonban azok hatása a soron
következő teljes üzleti évre vonatkozóan érvényesül. 2019-ben várhatóan
a jelenlegi kétszereplős hazai földgázszállítási piac a Magyar Gáz
Tranzit Zrt. akvizíciójával egy szereplősre szűkül, azonban a jelenleg
hatályos szabályozási feltételek esetleges változása egyelőre nem ismert
Társaságunk számára.
Az FGSZ menedzsmentje továbbra is fenntartja a jelenlegi szigorú
költséggazdálkodást, illetve keresi a belső hatékonyság növelésének
lehetőségeit, amellyel a szabályozási és gazdasági környezet negatív
hatásait kívánja ellensúlyozni.
A Társaság további erőfeszítéseket tesz a regionális stratégiai céljainak
megvalósítására, amely biztosítéka a tulajdonosi elvárásoknak való
megfelelésnek.
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9. Elérhetőségek
Az FGSZ szerződött partnerei részére
ügyfélszolgálatot működtet. A földgázszállítási és
rendszerirányítói szolgáltatások igénybevételével
kapcsolatos kérdéseivel forduljon hozzánk
bizalommal.

A vezetéképítési projektekkel és egyéb,
Társaságunk tevékenységét érintő
adatokkal kapcsolatban az információs iroda
áll az érdeklődők rendelkezésére.

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA

INFORMÁCIÓS IRODA

Székhelye: 8600 Siófok, Tanácsház u. 5. 322/B
Levelezési címe: 8601 Siófok, Pf. 102
Telefon: +36 (84) 505-117
Telefax: +36 (84) 505-592
E-mail: info@fgsz.hu

Székhelye: 8600 Siófok, Tanácsház u. 5. fsz. 3.
Levelezési címe: 8601 Siófok, Pf. 102

Nyitva tartás:
kedd, csütörtök: 13.00–16.00
hétfő, szerda, péntek: zárva

RENDSZERIRÁNYÍTÓ KÖZPONT
Telefon: +36 (84) 505-777
Telefax: +36 (84) 505-217
Nominálás / matching / megszakítás:
nomdisp@fgsz.hu
Fizikai irányítás: flowcontrol@fgsz.hu

Nyitvatartás:
kedd, csütörtök: 7.30–10.00
hétfő, szerda, péntek: zárva
Napi operatív ügyekben keresse 24 órában működő
diszpécserszolgálatunkat.

ÜGYFÉLTÁMOGATÁS RBP, IP, KP, TSODATA,
IPDATA HASZNÁLATTAL KAPCSOLATBAN:
Telefonszám: +36-70-938-7961
E-mail cím: bsp@fgsz.hu, vagy rbp@fgsz.hu
Társaságunk honlapja a www.fgsz.hu címen érhető el.
A kiadványban szereplő információk
a 2018. decemberi állapotot tükrözik.
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