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HATÁROZAT SZÁMA: H76/2021.
Tárgy: Az együttműködő földgázrendszer 10 éves fejlesztési javaslatát jóváhagyó
H1596/2020. számú határozatának módosítása
A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (székhely: 1054 Budapest, BajcsyZsilinszky út 52.; a továbbiakban: Hivatal) által az együttműködő földgázrendszer irányítási és
koordinációs feladatainak ellátására kijelölt szállítási rendszerüzemeltetési engedéllyel
rendelkező engedélyes, 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.) mint a rendszerirányítást végző szállítási
rendszerüzemeltetői engedélyes, szállítási rendszerirányító (a továbbiakban: szállítási
rendszerirányítóként: Rendszerirányító, szállítási rendszerüzemeltetőként: FGSZ Zrt.) az
együttműködő földgázrendszer 10 éves fejlesztési javaslatának jóváhagyásában szereplő
HU>UA szállítási irány nem megszakítható kapacitás fejlesztésére vonatkozó projektek kapcsán
előírt további vizsgálatok és egyeztetések lefolytatása után, valamint a tényállás tisztázásra
beküldött dokumentumok és indokok alapján, kérelemre indult közigazgatási hatósági eljárás
során meghozta az alábbi
HATÁROZATOT.
A Hivatal a H1596/2020. határozatának (a továbbiakban: Határozat) a jelen módosítással nem
érintett részek változatlanul hagyása mellett hivatalból módosítja az alábbiak szerint.
A Határozat III. pont III.1. alpontjában a „2020. október 1-ig” szövegrész helyébe a „a 2021.
május 31-ig benyújtandó 10 éves fejlesztési javaslat részeként” 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.
Az Engedélyes az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 29. § (1)
bekezdése szerinti általános illetéket (3000,- Ft) az Itv. 73. § (4) bekezdése alapján megfizette.
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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
Mivel a Rendszerirányító a HU>UA irányú szállítás nem megszakíthatóvá alakításához
szükséges mérés kialakításáról a 2019. december 31.-ig benyújtott 10 éves fejlesztési
javaslatában még nem tudott egyértelmű beruházási javaslatot tenni, ezért a Hivatal a
jóváhagyásról rendelkező Határozatának III. pont III.1 alpontjában 2020. október 1-jéig tartó
határidőt adott a Beregdarócon HU>UA szállítási irányban kialakítandó mérőállomás és
kapcsolódó fejlesztések műszaki tartalmának végleges meghatározására. Határozatában előírta,
hogy az FGSZ Zrt.-nek ezen időpontig meg kell állapodnia a kapcsolódó ukrán szállítási
rendszerüzemeltetővel a kölcsönösen elfogadható határponti mérési struktúra kialakításáról.
Az FGSZ Zrt. az előírt határidő letelte előtt tájékoztatta a Hivatalt, hogy 2020 júliusában
megkezdte a tárgyalásokat az ukrán szállítási rendszerüzemeltetővel (LLC Gas TSO of Ukraine).
Az FGSZ Zrt. kérdéseire az ukrán partner javaslatait 2020 szeptemberében kapta meg. A
javaslatok elemzését megkezdte, és az ukrán partnerrel a további egyeztetés folyamatban van
ezért kérte a Hivatal által a Határozat III.1. pontjában előírt határidő 2020. október 1-jéről
2020. november 1. napjára való módosítását, amelyet a Hivatal FFAFO/192-6/2020 levelével
elfogadott.
A Hivatal a Határozat III.1. pontjában előírtak vizsgálatához a módosított 2020. november 1-jei
határidőig benyújtott dokumentumokat megvizsgálta és megállapította, hogy a tényállás
tisztázásához annak további kiegészítése szükséges. A Hivatal FFAFO/192-8/2020 számú
tényállás tisztázó végzésében felhívta az Engedélyest, hogy a fejlesztési terv kiegészítésének
elbírálásához szükséges dokumentumokat legkésőbb 2020. december 30-ig nyújtsa be.
A nemzetközi csatlakozási pont esetében megvalósítandó beruházások esetén elengedhetetlen
a két csatlakozó rendszerüzemeltető kötelező érvényű (cégszerűen aláírt) megállapodása annak
érdekében, hogy a fejlesztés útján megvalósuló beruházás használatbavételét mindkét fél
elfogadja és támogassa, figyelembe véve azt, hogy egy nemzetközi mérőállomás esetében
elengedhetetlen a kölcsönös elfogadás, annak a beruházás jóváhagyása előtt rendelkezésre kell
állnia.
Az FGSZ Zrt. a tényállás tisztázásra adott 2020. december 17-én kelt levelében tájékoztatta a
Hivatalt, hogy az ukrán szállítási rendszerüzemeltetővel 2020. december 9-én megtartott
egyeztetésen áttekintette a nem megszakítható kiszállítás megvalósításának főbb feltételeit a
gázminőség, az elszámolási mérés és az ukrán szállítási rendszerüzemeltető által igényelt
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nyomásfokozás tárgyában, azonban kötelező érvényű megállapodás létrehozásához szükséges
mélységű részletek kidolgozása mindkét fél számára több időt igényel.
Az FGSZ Zrt. levelében kérte, hogy az előírt dokumentumokat a 2020. december 30-i határidő
helyett a Rendszerirányító következő évi, 2021. május 31-én benyújtásra kerülő 10 éves
fejlesztési javaslat részeként teljesíthesse.
A Hivatal a benyújtott indokokat elfogadta – tekintettel arra, hogy az előírt egyeztetéseket
megkezdte, de azok lezárásához még további megállapodások szükségesek – a kérésének helyt
adott és a Határozat III. pont III.1. alpontjában előírt határidőt, a következő 10 éves fejlesztési
javaslat benyújtásáig, azaz 2021. május 31-ig módosította, azzal, hogy a megkezdett
egyeztetések folytatása szükséges a kötelező érvényű megállapodás létrehozása érdekében és
a megállapodásban szereplő fejlesztést a következő 2021. május 31-ig benyújtandó 10 éves
fejlesztési javaslatban kell részletesen bemutatni, a szükséges megállapodásokkal jóváhagyásra
beterjeszteni.
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, 127. § e), s), k) pont, kb) és kc) alpontjai és a földgázellátásról szóló 2008. évi XL.
törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Vhr.) 96. § (5) bekezdése, 97. §-a, továbbá a 2009/73/EK Irányelv 22. cikk (1), (2) bekezdés b)
pontja, 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 124130. §-ai és az Itv. 29. § (1) bekezdése 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 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 Vhr. 132. § (3) bekezdése rendelkezik, továbbá ugyanezen § (5) bekezdése
alapján a bírság összege az árképzésnél költségnövelő tényezőként nem vehető figyelembe.
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
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tárgyalás tartására vonatkozó tájékoztatást a Kp. 77. § (2) bekezdése alapján adta meg. A
közigazgatási jogvita elbírálása iránti közigazgatási per eljárás illetékének mértékét az Itv. 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.
A Hivatal feladat- és hatáskörét a MEKH Tv. 3. § (2) bekezdés a) pontja, 5/D. § (7) bekezdése,
továbbá a GET 83. § (3) bekezdése, Vhr. 97. § (3) bekezdés a) pontja 127. § e), k) pont kb) és
kc) alpontjai és s) pontja, 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.

Kelt: Budapest, elektronikus bélyegző szerint

Horváth Péter János
elnök

Kapják: (kizárólag elektronikusan, hivatali kapuról cégkapura küldve)
FGSZ Földgázszállító Zrt.
Hivatal, Földgázipari Felügyeleti és Engedélyezési Osztály
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