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HATÁROZAT SZÁMA: H449/2020. 

 

Tárgy: Az együttműködő földgázrendszer 10 éves fejlesztési javaslatának 

jóváhagyásának tárgyában hozott H805/2019. 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 az együttműködő földgázrendszer irányítási és koordinációs feladatainak 

ellátására kijelölt szállítási rendszerüzemeltetési engedéllyel rendelkező engedélyest érintően az 

együttműködő földgázrendszer 10 éves fejlesztési javaslatának jóváhagyása tárgyában hivatalból 

indult közigazgatási hatósági eljárás során meghozta az alábbi 

 

 

HATÁROZATOT. 

 

 

A Hivatal a H2703/2019. számú határozattal módosított H805/2019. sz. határozatát (a 
továbbiakban: Határozat) a jelen módosítással nem érintett részek változatlanul hagyása mellett 
hivatalból módosítja az alábbiak szerint. 
 

A Határozat II.1.1. pont e) alpontjában a „2020. február 28-ig” szövegrész helyébe a „2020. 

április 30-ig” 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. 

 

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 
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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 2019. május 21. napján a H805/2019. sz. határozatával döntött az együttműködő 

földgázrendszer 10 éves fejlesztési javaslatának részleges jóváhagyása tárgyában. 

 

Az Engedélyes 2019. október 30. napján írásban tájékoztatást adott a Hivatal részére arról, hogy 

a Határozat II.1.1. pontjában meghatározott esemény (Aukcióra bocsájtás) megfogalmazás az 

iparági konzultáció visszajelzései alapján nem egyértelmű, ezért szükséges annak pontosítása.  

 

A Hivatal a Határozat meghozatalakor az „Aukcióra bocsájtás” fogalom alatt a kötelező érvényű 

kapacitásaukció ajánlattételi szakaszának megkezdését értette, azonban annak érdekében, hogy 

a meghatározás az iparági szereplők számára is egyértelmű legyen, a II.1.1. pont címét 

módosította a rendelkező részben foglaltak szerint (A kötelező érvényű ajánlati szakasz 

megkezdésének feltételei). 

 

A Határozat II.1.1. pontjában a Hivatal több feltételt rögzített, amelyek rendelkezésre állásáról a 

II.1.1. e) pont alapján az Engedélyes haladéktalanul tájékoztatást köteles adni a Hivatal részére.  

 

Az Engedélyes ennek megfelelően tájékoztatta a Hivatalt, hogy a II.1.1. a)-d) pontjaiban 

meghatározott feltételek közül az a)-c) pontokban foglaltak már teljesültek, azonban a d) pontban 

meghatározott Rendszerösszekötési Megállapodás (IA) aláírására még nem került sor, a felek 

tárgyalásokat folytatnak és a dokumentum véglegesítése zajlik, ami a folyamat határidőit érintheti.  

 

Az Engedélyes 2019. október 16-án hivatalosan is elindította az aukcióra történő regisztrációt, 

amellyel az Open Season eljárás kezdetét vette, a feltételek nem maradéktalan teljesülése miatt 

azonban az eljárás határidői a Határozatban foglaltakhoz képest módosulhatnak.  

 

Mindezek alapján a Hivatal úgy határozott, hogy a Határozat II.1.1. e) pontjában, az ajánlatok 

beadási időszakának tervezett vége tekintetében megállapított határidőt 2020. február 28-ra 

módosítja, és erről döntött a H2703/2019. számú határozatában annak érdekében, hogy az 

elhúzódó tárgyalásokból eredő esetleges csúszás kezelhető legyen az eljárás keretén belül. 

 

Az Engedélyes 2020. február 27-én kelt tájékoztató levelében jelezte a Hivatal felé, hogy a 

Gastrans d.o.o. Novi Sad és az Engedélyes közötti feltételes Rendszerösszekötési Megállapodás 

(IA) az elhúzódó műszaki egyeztetések miatt továbbra sem került még aláírásra. A Felek között 

az egyeztetések zajlanak, számos kérdésben az álláspontok közeledtek, azonban a gázminőségi 

paraméterekben még nem született olyan megállapodás, amely a magyar, szerb és bolgár 

rendszerüzemeltető számára egyaránt elfogadható lenne. 
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Tekintettel arra, hogy az érvényesen megkötött feltételes Rendszerösszekötési Megállapodás 

(IA) aláírása továbbra sem történt meg, valamint a Szerbiából Magyarországra irányuló 

gázszállítási kapacitás-lekötési eljárásának szabálykönyve nem került még jóváhagyásra, ezért 

az Engedélyes által jelzett indokokat figyelembe véve, a Hivatal a jelen határozat rendelkező 

részében foglaltak szerint döntött és a Határozat II.1.1. pont e) alpontjában foglalt  2020. február 

28-ai módosított határidőt 2020. április 30-ra módosítja. Figyelembe véve azt, hogy a 

jóváhagyásra benyújtott Szabálykönyv által meghatározott ajánlattételi időszak 30 nap, ezért a 

véghatáridő tartásához az ajánlatok benyújtásának kezdete 2020. március 31.  

 

A Hivatal ugyanakkor ismételten felhívja az Engedélyes figyelmét arra, hogy a Határozat 

II.1.2. a) pontja szerinti, 2022. október 1-i kereskedelmi üzembe helyezés időpontját ez a 

változás nem érintheti kedvezőtlenül. 

 

A Hivatalnak a GET 127. § e) pontja alapján feladata ellenőrizni – egyebek mellett –  

a földgázipari tevékenységek GET-ben, a Vhr.-ben és a Hivatal határozataiban meghatározott 

kötelezettségeinek betartását. A GET 127. § k) pontja, kb) és kc) alpontjai szerint a Hivatal 

rendszerfelügyeleti tevékenysége során ellenőrzi a földgázrendszer hosszú távú infrastruktúra-

fejlesztési javaslatát, vizsgálja annak a közösségi szintű 10 éves fejlesztési tervvel való 

összhangját, folyamatosan figyelemmel kíséri a 10 éves fejlesztési terv megvalósítását. 

 

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 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 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. 
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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. 

 

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. 

 

 

Kelt: Budapest, elektronikus bélyegző szerint  

 

 

dr. Dorkota Lajos 
elnök  

nevében és megbízásából: 
 
 

Dr. Grabner Péter 
energetikáért felelős elnökhelyettes 

 
  

 

 

 

 Kapják: (kizárólag elektronikusan, hivatali kapuról cégkapura küldve)  

FGSZ Földgázszállító Zrt.  

Hivatal, Földgázipari Felügyeleti és Engedélyezési Osztály 
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