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HATÁROZAT SZÁMA: H1217/2021. 
 
Tárgy: A 630/2012. számú szállítási rendszerüzemeltetői működési engedély XXXVI. 

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. 

 

1. A Hivatal a kérelemben foglaltaknak helyt ad és az Engedélyt az alábbiak szerint 

módosítja: 

 

Az Engedély 1. számú melléklete 1.1. pontjában meghatározott „A földgázszállító 

vezetékek” listája, valamint az 1.5. pontjában meghatározott „Betáplálási 

pontok” listája kiegészül a jelen határozat mellékletében foglaltak szerint. 

 

Jelen határozat melléklete a határozat rendelkező részének elválaszthatatlan részét 

képezi.  

 

Az Engedély e határozattal nem érintett részei változatlan tartalommal hatályosak. 

 

2. A Hivatal felhívja továbbá az Engedélyes figyelmét, hogy a jelen határozat 

mellékletében foglalt betáplálási pontra vonatkozóan kapacitásaukciót csak abban 

az esetben folytathat le az aukciós naptár szerinti esedékes időpontban, 

amennyiben annak meghirdetéséig rendelkezik a betáplálási ponton kapcsolódó 

szállítási rendszerüzemeltetővel (Gaztrans d.o.o. Novi Sad) – a Bizottság (EU) 

2015/703 az interoperabilitás és az adatcsere szabályaira vonatkozó üzemi és 

kereskedelmi szabályzat létrehozásáról szóló rendeletének megfelelő – 
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Együttműködési Megállapodással (Interoperability Agreement – IA) és meghirdette 

az aukciót a kapacitáslekötési platformján.  

 

Az Engedélyes köteles a megkötött Együttműködési Megállapodást - annak 

aláírását követően haladéktalanul - a Hivatal felé megküldeni. Az Engedélyes csak 

a mindkét fél által aláírt együttműködési megállapodás meglétének hiteles igazolását 

követően tarthat aukciót az érintett betáplálási ponton első alkalommal legkorábban 

2021. július 5-én tartandó éves kapacitásaukción, így a 2021. június 5-ei – a 2021/2022 

gázévi éves aukció meghirdetési – határidő elmulasztása esetén a soron következő 

kapacitásaukció az aktuális negyedéves, majd a havi és azt követően a napi, s így 

tovább az aukciós naptár szerint. 

 

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. MEKH rendelet) 1. melléklet A) pont 

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

felhasználási keretszámlájára átutalta. 

 

A Hivatalnak egyéb eljárási költség megtérítéséről döntenie nem kellett, 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 Fővárosi Törvényszék előtti perben kötelező a jogi képviselet. A keresetlevél 

benyújtásának a közigazgatási döntés hatályosulására halasztó hatálya nincs. A Fővárosi 

Törvényszék a keresetet tárgyaláson kívül bírálja el, tárgyalás tartását az ügyfél a 

keresetlevelében kérheti. A közigazgatási perben eljáró bíróság a jogsértés megállapítása 

esetén a közigazgatási cselekményt megsemmisíti, hatályon kívül helyezi, szükség esetén a 

közigazgatási cselekmény megsemmisítése, hatályon kívül helyezése mellett a közigazgatási 

szervet új eljárásra kötelezi. 

 

A Hivatal a véglegessé vált határozatát a honlapján közzé teszi. 

 

 

INDOKOLÁS 

Az Engedélyes 2021. március 29-én kelt, 2021. március 31-én érkeztetett,  

07098/001/FGSZ/2021. iktatószámú kérelmében a részére kiadott, többször módosított 

Engedély 1. számú mellékletének 1.1. pontjában meghatározott „A földgázszállító vezetékek” 

listájának és az 1.5. pontjában meghatározott „Betáplálási pontok” listájának módosítását kérte 

a Hivataltól a jelen határozat mellékletében meghatározottak szerint. 
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Az Engedélyes kérelmében előadta, hogy a Hivatal az együttműködő földgázrendszer 10 éves 

fejlesztési javaslatát jóváhagyó, H1596/2020. számú határozatának I. pontjában előírta az 

Engedélyes számára egy 6 Mrdm3/év (20°C) max. kapacitással rendelkező szerb-magyar 

betáplálási pont létrehozását biztosító infrastruktúra feltétel nélküli megvalósítását, melynek 

kereskedelmi üzem kezdete 2021. október 1-jei gáznap. 

 

Az Engedélyes kérelmében jelezte, hogy a tervezett 2021. október 1-jei kereskedelmi üzem 

megindulása érdekében az éves kapacitásaukciót a Bizottság (EU) 2017/459 a földgázszállító 

rendszerekben alkalmazott kapacitásallokációs mechanizmusokat szabályozó üzemi és 

kereskedelmi szabályzat létrehozásáról és a 984/2013/EU rendelet hatályon kívül 

helyezéséről szóló rendelete alapján 2021. július 5-én meg szükséges tartani.  

Ezt megelőzően, 2021. június 5-én a felkínált kapacitások helyét, mértékét és árát publikálni 

kell a rendszerhasználók számára. Ezen határidőre tekintettel az Engedélyes kérelmében a 

Hivatal az engedélymódosításra vonatkozó jóváhagyó határozatát ezen időpont előtti 

meghozatalát kérte. 

 

Az FGSZ Zrt. kérelmében jelezte továbbá, hogy szükséges a földgáz rendszerhasználati díjak, 

a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016.  

(XI. 14.) MEKH rendelet 1. § (1) bekezdésnek a) pontjának kiegészítése a jelen eljárással 

érintett betáplálási ponttal, azaz átadás-átvételi ponttal, annak érdekében, hogy a Hivatal a 

földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 104/B. § (4) bekezdés szerinti határozatában erre 

a pontra vonatkozóan is tarifát tudjon meghatározni. 

 

A Hivatal tájékoztatja az Engedélyest, hogy az érintett betáplálási pontra a rendszerhasználati 

díjat külön határozatban állapítja meg, továbbá intézkedik a rendelete módosításáról. 

 

A Hivatal a beküldött dokumentumok alapján az engedély módosítására irányuló eljárást 

lefolytatta. A Hivatal az eljárás keretében megállapította, hogy az Engedélyes megfelel a 

hivatkozott jogszabályokban és az Engedélye 18. pontjában az Engedély módosítására 

előírtaknak, ezért számára a Hivatal az Engedélyt módosította e határozat rendelkező 

részének 1. pontja szerint. 

 

A fentiek következtében az Engedély 1. számú mellékletének 1.1. pontjában meghatározott 

„A földgázszállító vezetékek” listája, valamint az 1.5. pontjában meghatározott „Betáplálási 

pontok” listája e határozat melléklete szerint módosul.  

 

A H1596/2020. számú határozatban a Hivatal feltételként írta elő a kapcsolódó szállítási 

rendszerüzemeltetővel megkötött, a Bizottság (EU) 2015/703 az interoperabilitás és az 

adatcsere szabályaira vonatkozó üzemi és kereskedelmi szabályzat létrehozásáról szóló 

rendelete szerinti Együttműködési Megállapodást (IA). 
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Az FGSZ Zrt. kérelmében tájékoztatta a Hivatalt, hogy a megvalósítás feltételeként szerepelő 

Együttműködési Megállapodás jelenleg még véglegesítés alatt áll a kapcsolódó szállítási 

rendszerüzemeltetővel, a szerb Gaztrans d.o.o. Novi Sad társasággal. 

 

A szállítási rendszerüzemeltetők közötti további egyeztetésre és a jelenleg még nem 

véglegesített Együttműködési Megállapodásra tekintettel írta elő a Hivatal e határozat 

rendelkező részének 2. pontjában az érintett betáplálási pontra vonatkozó kapacitásaukciós 

korlátot. Így az Engedélyes, bár jelen engedély módosítással e határozat hatályba lépésével 

rendelkezik jogosultsággal a betáplálási pont üzemeltetésére, de annak kapacitását csak az 

Együttműködési Megállapodás aláírását és a Hivatal felé történő megküldését követően 

értékesítheti. Az Együttműködési Megállapodás az érintett szállítóvezeték kereskedelmi 

üzeméhez és a határponti elszámoláshoz elengedhetetlenül fontos adatokat, földgáz 

mennyiség- és minőségimérési szabályokat rögzít, valamint jogokat és kötelezettségeket 

fogalmaz meg a kapcsolódó szállítási rendszerüzemeltetők részére, e nélkül az adott 

szállítóvezeték és betáplálási pont kereskedelmi üzembe nem vonható. 

 

A Hivatal tájékoztatja továbbá az Engedélyest, hogy – bár a jelen eljárás kérelméhez benyújtott 

dokumentációban CAPEX költségnövekedést prognosztizált – a beruházásra továbbra is a 

H1596/2020. számú határozattal jóváhagyott költségkeret az érvényes, mely a 10 éves 

fejlesztési javaslat dokumentációjában szereplő előzetes műszaki tartalom és költségbecslés 

alapján került elfogadásra. Amennyiben a beruházás megvalósítása során olyan körülmények 

merülnek fel, amelyek – a projekt megvalósításának célját és mértékét meg nem változtató 

módon – a jóváhagyott beruházási összeg 20%-nál nagyobb mértékben történő túllépését 

eredményezi, akkor annak indokoltságát a Hivatal a beruházás megvalósulása után 

megvizsgálhatja és dönt annak elfogadhatóságáról. Ezen vizsgálat magában foglalja a 2020-

ban célvizsgálat keretében felülvizsgált beszerzési előírásoknak és gyakorlatnak való 

megfelelést, a végleges műszaki tartalom változásának indokoltságát, valamint azon külső 

hatásoknak az azonosítását, amelyek az FGSZ Zrt. befolyási körén kívül voltak. 

 

E határozatot a Hivatal a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló  

2013. évi XXII. törvény (a továbbiakban: MEKH Tv.) 5/F. § (4) bekezdése, a GET 115. § (1) 

bekezdése, a 127. § a) és s) pontja, a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 

rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 

127. §-a, valamint a 6. számú melléklete, továbbá az általános közigazgatási rendtartásról 

szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 35-38. §-a, 80. § (1) bekezdése és 81. § 

(1) bekezdése alapján az Engedély módosításra vonatkozó rendelkezéseivel összhangban 

adta ki. 

 

Az eljárási költségről az Ákr. 81. § (1) bekezdése és a 124-130. §-a, továbbá az 1/2014. 

MEKHr. 6. §-a, és az 1. számú melléklet A) pontjának 24. alpontja alapján kellett rendelkezni. 
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Az Ákr. 116. § (4) bekezdés a) pontja a Hivatal döntésével szemben kizárja a fellebbezést.  

Az Ákr. 112. §-a és az Ákr. 114. § (1) bekezdése a jelen döntés ellen közigazgatási per 

indítását teszi lehetővé. A perindítás határideje a közigazgatási perrendtartásról szóló  

2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 39. § (1) bekezdésén alapul. A tárgyalás tartására 

és az eljáró bíróságra vonatkozó tájékoztatást a Hivatal az Ákr. 81. § (1) bekezdése és a  

Kp. 12. § (1) bekezdése, a 13. § (3) bekezdésének a) pont, aa) alpontja, 27. § (1) bekezdés b) 

pontja, a 77. § (1) és (2) bekezdései, valamint 89. § (1) bekezdése alapján adta meg. 

 

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. 

 

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 központi államigazgatási szervekről, valamint 

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

továbbiakban: Ksztv.) 1. § (3) bekezdés b) pontja alapján függő hatályú döntés 

meghozatalának sincs helye. 

 

A Hivatal feladat- és hatáskörét a MEKH Tv. 3. § (2) bekezdés a) pontja, 5/D. § (7) bekezdése, 

továbbá a GET 83. § (3) bekezdése, 127. § a), k) pont kb) és kc) alpontjai, illetékességét a 

Ksztv. 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. 

 

Kelt: Budapest, elektronikus bélyegző szerint  

 
Horváth Péter János 

elnök 
 
 
 

Melléklet: Az FGSZ Zrt. szállítási rendszerüzemeltetői működési engedélyének 

módosítása 

 

 

 

Kapják: (kizárólag elektronikusan, hivatali kapuról cégkapura küldve) 

 FGSZ Földgázszállító Zrt. 

 Hivatal, Földgázipari Felügyeleti és Engedélyezési Osztály 
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M e l l é k l e t 

 

 

Az FGSZ Zrt. szállítási rendszerüzemeltetői működési engedélyének módosítása 

 

 

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

az alábbiak szerint kiegészül: 

 

 
 

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

az alábbiak szerint kiegészül: 

 

Illetékes régió Megnevezés 
Vezeték-

hossz 

(km) 

Tartalék 

vezeték hossz 

(km) 

DN 

(mm) 

Építés 

éve 

Közép-magyarországi 

Földgázszállító Régió 

337 - Röszke-Kiskundorozsma 

DN 1200 szállítóvezeték 
14,524* -- 1200 2021 

*a pontos vezeté khossz a megvalósult állapot felmérése után határozható meg. 

Betáplálási pont 

megnevezése 
Illetékes régió 

Kapcsolódó 

rendszerüzemeltető 
Kapacitás 

típusa 
Maximális kapacitás 

Import    em3/h* Mm3/nap* 

Kiskundorozsma 2 

Közép- 

magyarországi 

Földgázszállító 

Régió 

GASTRANS d.o.o. 

Novi Sad 

Nem 

megszakítható 
673,5 16,2 

*Megjegyzés: 15 °C-on értendő 
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