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HATÁROZAT SZÁMA: H1343/2020. 

 

 

Tárgy: A Magyar-Osztrák (HU>AT) szállítási útvonalat érintő bővített kapacitás eljárás 

szabálykönyvének 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. kérelmének hely ad, és 

- a „MAGYARORSZÁGRÓL AUSZTRIÁBA IRÁNYULÓ GÁZ SZÁLLÍTÁSI 

KAPACITÁS SZABÁLYKÖNYV - KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ BŐVÍTETT 

KAPACITÁS ELJÁRÁS AZ ACER 2019/05 SZÁMÚ HATÁROZATÁNAK 

ÉRTELMÉBEN” megnevezésű magyar nyelvű szabálykönyvet mellékleteivel, 

illetve  

- a „GAS TRANSMISSION CAPACITY FROM HUNGARY TO AUSTRIA - 

RULEBOOK - BINDING INCREMENTAL CAPACITY PROCEDURE 

ACCORDING TO THE DECISION BY ACER NO. 2019/05” megnevezésű angol 

nyelvű szabálykönyvet (az angol és a magyar nyelvű változat a mellékleteivel 

együtt a továbbiakban együtt: HU>AT Szabálykönyv) 

az alábbi feltételekkel jóváhagyja: 

 

1.1. A jóváhagyott HU>AT Szabálykönyvet a jelen határozat rendelkező részének 

elválaszthatatlan részét képező melléklet tartalmazza. 

1.2. A HU>AT Szabálykönyv a HU>AT kapacitás eljárás kizárólagos alapját képezi. A 

HU>AT kapacitás eljárás során az FGSZ Zrt. köteles ezen dokumentum alapján 

eljárni. 
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1.3. A magyar-angol nyelvű HU>AT Szabálykönyvek közül kétség vagy értelmezés 

esetén a magyar nyelvű változat az irányadó. 

 

2. Az FGSZ Zrt. köteles jelen határozatot, valamint a jóváhagyott HU>AT Szabálykönyvet 

a honlapján 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) bővített kapacitásra vonatkozó határidővel 

közzétenni és legalább a lefolytatott HU>AT kapacitás eljárás végéig a honlapján 

tartani. 

 

3. A HU>AT Szabálykönyv jóváhagyása kizárólag Magyarország együttműködő 

földgázrendszere vonatkozásában érvényes jóváhagyás, Ausztria földgázrendszereit 

érintő részeire nem terjed ki. 

 

4. A HU>AT Szabálykönyv Ausztria részéről történő esetleges módosulása nem igényli 

annak a Hivatal részéről történő újbóli jóváhagyását, amennyiben annak Magyarország 

együttműködő földgázrendszerére, illetve az FGSZ Zrt.-re vonatkozó részei nem 

érintettek. Az így módosult HU>AT Szabálykönyvet az FGSZ Zrt. köteles az 2. pont 

szerinti nyilvánosságra hozatali kötelezés alapján 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 Hivatal a véglegessé vált határozatát a honlapján közhírré teszi. 
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INDOKOLÁS 

 

Az FGSZ Zrt. 2020. május 4-én kelt, 7541-20-3/2020. iktatószámú levelében kérelmet nyújtott 

be a Hivatalhoz, amelyben kérte – a kapcsolódó osztrák szállítási rendszerüzemeltetővel (Gas 

Connect Austria GmbH) – előzetesen egyeztetett HU>AT Szabálykönyv jóváhagyását.  

 

A CAM NC 28. cikke szerint a projektjavaslatot a Hivatal hagyja jóvá az érintett országok 

nemzeti szabályzó hatóságainak koordinált döntése alapján.  

Az osztrák E-Control, mint érintett szabályozó hatóság és a Hivatal nem tudott koordinált 

döntést hozni korábban a HU>AT szállítási útvonal tekintetében, ezért az Agency for the 

Cooperation of Energy Regulators-hoz (a továbbiakban: ACER) fordultak döntésért. 

 

Az ACER 05/2019. számú határozatában (a továbbiakban: ACER Határozat) döntött a HU>AT 

projektjavaslatról és a határozatban meghatározott feltételek szerint kötelezte az érintett TSO-

kat a bővített kapacitás aukció megtartására. Az Engedélyes az ACER Határozat alapján 

nyújtotta be a HU>AT Szabálykönyvet jóváhagyásra a Hivatalhoz. A HU>AT Szabálykönyv 

mellékletét képező kapacitáslekötési szerződésben kikötéssel élt az FGSZ Zrt., miszerint ha 

az ACER Határozat ellen az FGSZ Zrt. által az Európai Bírósághoz benyújtott keresetének a 

bíróság helyt ad, az Engedélyes egyoldalúan, kártérítés- és pótdíjfizetési kötelezettség nélkül 

jogosult elállni a sikeres bővített kapacitás kiosztási eljárásban létrejött szerződésektől. 

 

A Hivatallal az Engedélyes lefolytatta a jóváhagyáshoz szükséges egyeztetéseket.  

 

A HU>AT kapacitás eljárás során alkalmazandó gazdaságossági számítást az ACER 

Határozata tartalmazza.  

 

Az FGSZ Zrt.-t illető díjak a következő díjelemekből állnak: 

- magyar-osztrák mint érintett szállítási irányban a mindenkor érvényes 

mosonmagyaróvári (határponti) kiadási szállítási kapacitásdíjból (kiinduló ár), 

- kiegészítő díjból, valamint 

- szállítási forgalmi díjból. 

 

A kiinduló ár és a forgalmi díj mozgó tarifa, a Hivatal által megállapított mindenkori érvényes 

magyar szabályozáson alapul. A kiegészítő pótdíj az FGSZ Zrt. szerződéses feltételeiben 

részletezettek alapján szintén módosulhatnak az Engedélyes kérelmére indított külön 

eljárásban, melyet a Hivatal külön határozatban hagy jóvá. 

 

A HU>AT kapacitás eljárás keretében használandó kapacitáslekötési szerződésminta és az 

általános szerződési feltételek a HU>AT Szabálykönyv mellékletét képezik. Az általános 

szerződéses feltételeket az FGSZ Zrt. mindenkor hatályos, a Hivatal által jóváhagyott 

Üzletszabályzata tartalmazza. Minden szerződéses feltétel tekintetében a hivatalos nyelv a 

magyar. 
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A Hivatal az ACER által koordinált elveknek megfelelően és a rendelkező részben foglalt 

feltételekkel hagyta jóvá a közös HU>AT Szabálykönyvet. A Hivatal értelmezése szerint az 

ACER Határozat értelmében a HU>AT Szabálykönyvről a Hivatalnak nem kell további 

egyeztetést folytatni az osztrák E-Control-lal. 

A rendelkező rész 1.1.-1.3. pontjaiban előírt rendelkezéseket a Hivatal feltételként írta elő, 

mivel az FGSZ Zrt. kizárólag a Hivatal által jóváhagyott HU>AT Szabálykönyv szerint 

folytathatja le a HU>AT kapacitás eljárást a CAM NC 29. cikke értelmében. 

 

A rendelkező rész 2-4. pontjaiban előírt rendelkezések és közzétételi kötelezettségre 

vonatkozó szabályok a jelen jóváhagyás tárgyi hatályának egyértelműsítése, továbbá az 

átlátható és megkülönböztetéstől mentes piaci mechanizmusok érvényre juttatása érdekében, 

a HU>AT kapacitás 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 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. 

 

Az eljárási költségről az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a 

továbbiakban: Ákr.) 81. § (1) bekezdése és a 124-130. §-a alapján kellett rendelkezni. 

 

A Hivatal jelen határozatát a CAM NC 22.-29. cikke, továbbá az Ákr. 35-38. §-a, 80. § (1) 

bekezdése és a 81. § (1) bekezdése, valamint 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 és a CAM NC 

28. cikke, 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 eljárásra irányadó ügyintézési határidő a CAM NC 28. cikk (2) bekezdése alapján 6 hónap.  

 

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 
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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 

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

kérhet. 

 

 

Kelt: Budapest, elektronikus bélyegző szerint 

 

 

 

 dr. Dorkota Lajos 

 elnök úr 

 nevében és megbízásából: 
 

 

 Dr. Grabner Péter 

 energetikáért felelős elnökhelyettes 
       

 

 

 

 

 

 

 

Melléklet: HU>AT Szabálykönyv 
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FGSZ Zrt. 
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