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HATÁROZAT SZÁMA: H383 /2021.
Tárgy: Szerb-Magyar (SRHU) kapacitás kiosztási szabálykönyv elutasítása és átdolgozott
SRHU kapacitás kiosztási eljárás lefolytatására való kötelezés tárgyában hozott
H992/2020. számú, valamint az együttműködő földgázrendszer 10 éves fejlesztési
javaslatának jóváhagyása tárgyban hozott H1596/2020. számú határozat módosítása

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (székhely: 1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 52.; a továbbiakban: Hivatal) az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen
Működő Részvénytársaságot (székhely: 8600 Siófok, Tanácsház utca 5., cégjegyzékszám:
Cg. 14-10-300230, adószám: 12543331-2-14, engedély szám: 630/2012., a továbbiakban:
Engedélyes vagy FGSZ Zrt.) mint szállítási rendszerüzemeltetői engedélyest érintően, a
Szerb-Magyar (SRHU) kapacitás kiosztási szabálykönyv elutasítása és átdolgozott SRHU
Kapacitás kiosztási eljárás lefolytatására való kötelezésre hozott H992/2020. számú, valamint az
együttműködő földgázrendszer 10 éves fejlesztési javaslatának jóváhagyása tárgyban hozott
H1596/2020. számú határozatok módosítása tárgyában hivatalból indult közigazgatási hatósági
eljárás során meghozta az alábbi
HATÁROZATOT.
1) A Hivatal a H992/2020. számú határozatát - a jelen módosítással nem érintett részek
változatlanul hagyása mellett - hivatalból módosítja az alábbiak szerint:
a. A H992/2020. számú határozat 2. pont b) alpontjában a „2022. október 1-jére”
szövegrész helyébe a „2023. október 1-jére” szöveg lép.
2) A Hivatal a H1596/2020. számú határozatát - a jelen módosítással nem érintett részek
változatlanul hagyása mellett - hivatalból módosítja az alábbiak szerint:
a. A H1596/2020. számú határozat II.1.3. pontjában a „2022. október 1.”
szövegrész helyébe a „2023. október 1.” szöveg lép.
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.
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A Hivatalnak eljárási költség megtérítéséről nem kellett döntenie, mert az eljárás hivatalból indult.
A Hivatalnak egyéb eljárási költségről nem kellett rendelkeznie, mert az eljárás során ilyen költség
nem merült fel.
A határozat ellen közigazgatási pernek van helye 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. 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 Hivatal 2020. március 30. napján a H992/2020. számú határozatával döntött a 2020. január 17én jóváhagyásra benyújtott Szerb-Magyar (SRHU) kapacitás kiosztási szabálykönyv elutasítása
és átdolgozott SRHU kapacitás kiosztási eljárás lefolytatására való kötelezés tárgyában.
A Hivatal 2020. június 15. napján a H1596/2020. számú határozatával döntött az együttműködő
földgázrendszer 10 éves fejlesztési javaslatának jóváhagyása tárgyban, melynek II.1. pontjában
az FGSZ Zrt. által 2019. december 31-én a Hivatalhoz benyújtott 10 éves fejlesztési javaslat
„12.11.2. SRB>HU irányban jelentkező 8,5 Mrdm3/év (20 °C) szállítási igény biztosítása”
beruházását feltételesen hagyta jóvá 2022. október 1-jei kereskedelmi üzembe helyezési időre.
Az Engedélyes a H992/2020. számú határozat rendelkezésének megfelelően 2020. május 15-ig
megküldte a Hivatal részére az SRHU kapacitás kiosztási eljárás átdolgozott ütemtervét és
tervezett szabálykönyvét, melyet a Hivatal 2020. június 9-én véleményezett.
Az Engedélyes a pontosított SRHU kapacitás kiosztási eljárás szabálykönyvet 2020. július 13-án
küldte meg a Hivatal részére, melyre a Hivatal 2020. július 30-án adta meg álláspontját.
A Hivatal 2020. december 1-jén „tájékoztatás kérése az SR>HU betáplálási ponthoz kapcsolódó
kapacitás kiosztási szabálykönyv és eljárás aktuális helyzetéről” tárgyban tájékoztatta az FGSZ
Zrt.-t, hogy a 2020. május 15-ig benyújtott SR>HU kapacitás kiosztási szabálykönyvben szereplő,
az eljárásra vonatkozó időütemezés szerint az FGSZ Zrt. már jelentős csúszásban volt.
A Hivatal felhívta az FGSZ Zrt.-t, hogy adjon tájékoztatást az alábbiakra vonatkozóan:
1. milyen eljárási lépések történtek a kapacitás kiosztási eljárással kapcsolatban,
2. milyen eljárás ütemezést tervez annak érdekében, hogy a H1596/2020. számú
határozatban előírt 2022. október 1-jei kereskedelmi üzemkezdet megvalósuljon, továbbá
3. lát-e olyan akadályozó tényezőt, amely megnehezíti, illetve megakadályozza a fejlesztés
előírt időben történ megvalósulását.
A Hivatal tájékoztatást kért továbbá a H1596/2020. számú határozat I.1. pontjában jóváhagyott
„A szerb-magyar beszállítási kapacitás létrehozása 6 Mrdm3/év (20 °C) max. kapacitással”
fejlesztés jelenlegi állásáról is.

A Határozat 5 oldalból áll

2. oldal

Magyar Energetikai
és Közmű-szabályozási Hivatal
Határozatszám: H383 / 2021.

H992/2020. és H1596/2020. sz. határozatok
módosítása

FGSZ ZRT.

Az Engedélyes 2020. december 16-án érkezett levelében tájékoztatta a Hivatalt az alábbiakról:
Az FGSZ Zrt. 2020. július 6-án elindította a rendszerhasználói regisztrációs fázist, mely 2020.
július 17-én le is zárult. Ugyanakkor az USA külügyminisztériuma 2020. július 15. napjától
kezdődő hatállyal kiterjesztette szankciós fenyegetését (CAATSA 232. cikk), ami potenciálisan
érintheti az SRHU betáplálási pontra vonatkozó fejlesztéseket. A H992/2020. és a H1596/2020.
számú határozatokkal (a továbbiakban együtt: Határozatok) érintett fejlesztés természetének
megítélése a fent nevezett szankciós törvény tekintetében nem egyértelmű. A
jogbizonytalanságra tekintettel az Engedélyes az SRHU kapacitás kiosztási eljárási folyamat
további lépéseit elhalasztotta, nem kezdte meg.
Az Engedélyes jelezte továbbá, hogy a bizonytalanság okozta eddigi időveszteség miatt, még a
szankciós kitettség megszűnése esetén sem tartható a tervezett kapacitás kiosztási
szabálykönyvében szereplő ütemterv és kereskedelmi üzemkezdet. Az FGSZ Zrt. az USA
szankciós kockázatának csökkenését - ami lehetővé tenné az Kapacitás kiosztási folyamat
megkezdését - nem látja valószínűnek 2021 első félévében.
Jelezte továbbá Engedélyes, hogy a fejlesztéssel érintett nyomvonal birtokjogi ügyintézése
hosszadalmas folyamat és a csőanyagok beszerzését csak ezen ügyek rendezését követően
indítja, mely szintén több hónapos folyamat. Az Engedélyes jelentős fejleményként értékelte,
hogy a pandémiás helyzet ellenére 2020 őszére – meglátása szerint – visszaállt a beruházási
kedv, de egyes humán erőforrásra, valamint a kivitelezés idejére és árazására továbbra is negatív
hatással van.
A fenti indokok alapján az FGSZ Zrt. a rendelkező rész 2) pontjában szereplő - a 10 éves
fejlesztési terv jóváhagyására vonatkozó H1596/2020. számú határozatban rögzített kereskedelmi üzemkezdet időpontjának módosítására tett javaslatot.
Az Engedélyes továbbá tájékoztatta a Hivatalt az SRHU betáplálási pontra vonatkozó 6 Mrdm3/év
kapacitású fejlesztés státuszáról, mely folyamatban van és megítélése szerint a kitűzött
határidőre átadásra kerülhet.
A Hivatal a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 97. § (3) bekezdése alapján indokolt
esetben jogosuIt a 10 éves fejlesztési tervben előírt határidők és feltételek esetében hivatalból
módosítani azokat, amelyhez kikéri a szállítási rendszerirányító véleményét. A Hivatal az FGSZ
Zrt. 2020. december 16-án érkezett tájékoztatását a szállítási rendszerirányító véleményeként
tekinti.
A Hivatal tekintettel az USA szankciós fenyegetettségből fakadó jogbizonytalanságra, valamint a
pandémiás helyzet okozta nehézségekre és az ezekből adódó kivitelezési időütemezés
csúszásának valószínűsíthető bekövetkeztére, a jelen határozat Rendelkező része szerint, az
összhang megteremtése érdekében mindkét határozatban módosította az időpontokat.
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A Hivatal az SRHU új betáplálási pontra vonatkozó fejlesztést – kifejezetten hazai
forrásdiverzifikálást, ellátásbiztonságot és földgázpiaci versenyt fokozó szerepére tekintettel –
fontos beruházásnak véli, ezért a H1596/2020. számú határozat rendelkező része II. pontjában
megfogalmazott feltételek teljesülése esetén továbbra is fejlesztési kötelezettségnek tekinti.
Jelen határozatát a Hivatal a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013.
évi XXII. törvény (a továbbiakban: MEKH Tv.) 5/F. § (4) bekezdése, a GET 12. § b) pontja, 82. §a, 83. §-a, 85. §-a 127. § e), s), k) pont, kb) és kc) alpontjai és a Vhr. 96. § (5) bekezdése, 97. §a, 98/A. § (1) és (5) bekezdése, továbbá a 2009/73/EK Irányelv 22. cikk (1), (2) bekezdés b)
pontja, 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 31. cikke, az általános
közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 103. §-a, 104. §
(1) bekezdés a) pontja, 80. § (1) bekezdése, 81. § (1) bekezdése, valamint a fent hivatkozott
jogszabályok alapján hozta meg. A MEKH Tv. 5/F. § (4) bekezdése értelmében a Hivatal
határozatát módosíthatja. Az eljárási költségről az Ákr. 81. § (1) bekezdése és a 124-130. §-ai
alapján kellett rendelkezni.
Az Ákr. 104. § (3) bekezdése alapján a hivatalbóli eljárás az első eljárási cselekmény
elvégzésének napján kezdődik, megindításáról az ismert ügyfelet a hatóság értesíti. A (3)
bekezdés a) pontja alapján az értesítés mellőzhető, ha az eljárás megindítása után a hatóság
nyolc napon belül dönt.
A jogorvoslat igénybevételével kapcsolatos tájékoztatás az Ákr. 81. § (1) bekezdésén alapul. 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.
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A Hivatal feladat- és hatáskörét a MEKH Tv. 3. § (2) bekezdés a) pontja, 5/D. § (7) bekezdése,
továbbá a GET 83. § (3) bekezdése, 127. § e), k) pont kb) és kc) alpontjai, 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. § határozza meg. Az eljárás speciális szabályait a GET és a MEKH Tv. tartalmazza.
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