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HATÁROZAT SZÁMA: H1617/ 2021
Tárgy: kapacitásigény felmérésre vonatkozó regisztrációs díj 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., Társaság), mint szállítási rendszerüzemeltető kapacitásigény
felmérésre vonatkozó regisztrációs díj jóváhagyása tárgyában benyújtott kérelme alapján, a
fenti számon indult eljárásban meghozta az alábbi
HATÁROZATOT.
A Hivatal az Engedélyes kérelmének helyt ad az alábbiak szerint:
- A Hivatal jóváhagyja a földgázszállító rendszerekben alkalmazott kapacitásallokációs
mechanizmusokat szabályozó üzemi és kereskedelmi szabályzat létrehozásáról és a
984/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2017/459/EU bizottsági
rendelet (a továbbiakban: CAM NC) V. fejezetében részletezett bővített kapacitásra
vonatkozó eljárás, mint választható szolgáltatás esetében alkalmazandó
regisztrációs díj 3000 EUR / határkeresztező pont / igénybejelentő mértékét.
- Az Engedélyes a regisztrációs díj alkalmazását e határozat 1. számú
mellékletében foglalt alkalmazási szabályok és fizetési feltételek betartásával
köteles végezni.
- A regisztrációs díj alkalmazásának kezdeti időpontja e határozat véglegessé válása.
- A regisztrációs díjat és e határozat 1. számú mellékletében foglalt alkalmazási
szabályokat és fizetési feltételeket az Engedélyes köteles honlapján közzétenni.
- Az Engedélyes köteles külön nyilvántartást vezetni a beszedett regisztrációs díjról.
- Az Engedélyes az Üzletszabályzata soron következő módosítása során köteles
beépíteni az Üzletszabályzatába a 3000 EUR mértékű regisztrációs díjat, mint
választható szolgáltatás díját, valamint e határozat 1. számú mellékletében foglalt
alkalmazási szabályokat és fizetési feltételeket, továbbá - amennyiben szükséges - a
bővített kapacitásra vonatkozó eljárás választható szolgáltatásként történő
megjelölését és ennek megfelelően ezen választható szolgáltatásra alkalmazandó
szerződéses feltételek módosítását.
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A jogszabályi változásokra tekintettel az általános tételű eljárási illeték nem került
megfizetésre. A Hivatalnak egyéb eljárási költség megtérítéséről nem kellett döntenie, mert az
eljárás során ilyen költség nem merült fel.
A Hivatal intézkedik a határozatnak a Hivatal honlapján történő közzétételéről.
A határozat ellen közigazgatási per indítható a határozat közlésétől (átvételétől) számított 30
(harminc) napon belül. A keresetlevelet a Fővárosi Törvényszéknek címezve a Magyar
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz kell benyújtani az elektronikus ügyintézés
szabályai szerint az „Űrlap a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által
meghozott döntés elleni keresetlevél benyújtásához” elnevezésű Általános Nyomtatványkitöltő
(ÁNYK) űrlapon keresztül, amely a következő helyen érhető el:
http://www.mekh.hu/download/nyomtatvany/MEKH_PER_KOZSZERV_KERLEVEL.jar
A keresetnek a végrehajtásra halasztó hatálya nincs. A Fővárosi Törvényszék előtti perben
kötelező a jogi képviselet. A Fővárosi Törvényszék a keresetet tárgyaláson kívül bírálja el,
tárgyalás tartása a keresetlevélben kérhető. 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 határozatot a bíróság nem változtathatja
meg. A közigazgatási per illetéke 30.000,- Ft, amelynek előzetes megfizetése alól
mentesülnek a felek.
INDOKOLÁS
Az Engedélyes 2021. május 17-én kelt, 2021. május 17-én érkeztetett, 03437/009/FGSZ/2021.
iktatószámú levelében kérelmet nyújtott be, melyben a CAM NC V. fejezetében részletezett
bővített kapacitásra vonatkozó eljárás nem kötelező érvényű igénybejelentéshez szedhető
regisztrációs díj mértékére vonatkozóan kérte a Hivatal jóváhagyását.
A CAM NC 26. cikk (11) bekezdése szerint az Engedélyes díjat számíthat fel a nem kötelező
erejű keresleti igény megjelölés benyújtásából eredő tevékenységekért. A díjnak tükröznie kell
a keresleti igény megjelölés benyújtásának adminisztratív költségeit, a díjat a Hivatalnak jóvá
kell hagynia és az Engedélyesnek közzé kell tennie saját internetes oldalán. A díjat az
Engedélyes köteles visszafizetni az adott rendszerhasználónak, ha a gazdasági vizsgálat
legalább egy, a rendszer-összekötési ponton kapacitásbővítést tartalmazó kínálati szinten
kedvező eredménnyel zárul.
A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 79. § (3) bekezdése alapján az
Engedélyes által nyújtott, választható szolgáltatásokra alkalmazandó szerződéses feltételeket
az Üzletszabályzatában kell rögzíteni.
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A Vhr. 150. §-a szerint az Engedélyes által ajánlott választható szolgáltatások díját a Hivatal
azok indokolt költségei, az Európai Unióban ajánlott hasonló szolgáltatások díjának
összehasonlítása, a tisztességes haszon elvének figyelembevételével hagyja jóvá. Az
Engedélyes köteles a jóváhagyáshoz a díjmeghatározást, valamint az Európai Unió
tagállamainak gyakorlatát részletesen bemutatni.
Az Engedélyes a Vhr. 150. §-ának megfelelően kérelméhez benyújtotta a díj mértékének
alátámasztásául szolgáló elemzéseket.
A Hivatal az eljárást lefolytatta, a benyújtott iratok és a rendelkezésre álló információk alapján
megállapította, hogy a regisztrációs díj 3000 EUR mértéke megfelelő, tükrözi az FGSZ Zrt.
részéről felmerülő, a keresleti igény megjelölés benyújtásának adminisztratív költségeit.
A Hivatal az eljárás során megvizsgálta az Engedélyes által benyújtott alátámasztások
helytállóságát. A vizsgálat során a Hivatal egyrészt ellenőrizte a bemutatott számításokat és
áttekintette az Engedélyes által benyújtott, a bővítettkapacitás-eljárásokhoz kapcsolódó díj
alkalmazásának nemzetközi gyakorlatára, valamint az alkalmazott díj mértékére vonatkozó
háttéranyagokat. A Hivatal továbbá ellenőrzésképpen saját, az Engedélyes által benyújtott
számításától eltérő módszertan alapján is elvégezte a regisztrációs díj indokolt, költségalapú
szintjének meghatározását, ezzel vizsgálva meg egy ilyen díj indokolt szintjének mértékét. A
Hivatal mind az Engedélyes benyújtott anyagok ellenőrzése, mind saját kontrollszámítása
alapján arra a megállapításra jutott, hogy a díjnak az engedélyes kérelmében javasolt mértéke
helytálló.
Minderre tekintettel a Hivatal a CAM NC 26. cikk (11) bekezdése, a Vhr. 79. § (3) bekezdése
és a Vhr. 150. §-a alapján rögzítette az Engedélyes választható szolgáltatással és annak
díjával, továbbá Üzletszabályzatának módosításával kapcsolatos kötelezettségeit a
Rendelkező részben, valamint e határozat 1. számú mellékletében.
A Hivatal jelen határozat 1. számú mellékletében rögzítette a regisztrációs díjra meghatározott,
a CAM NC 26. cikk (11) bekezdésével összhangban lévő részletszabályokat annak – a jelen
határozat jogerőre emelkedésétól történő – alkalmazhatósága érdekében. A Hivatal a
szabályok tekintetében többször egyeztetett az FGSZ Zrt.-vel, mely egyeztetések
eredményeként alakult ki a jelen határozat 1. számú mellékletében rögzített, a regisztrációs
díjra vonatkozó alkalmazási szabály- és fizetési feltételrendszer.
Az Engedélyes jelenleg hatályos Üzletszabályzata tartalmaz bővített kapacitási eljárásra
vonatkozó rendelkezéseket, viszont a bővített kapacitásra vonatkozó eljárás választható
szolgáltatásként történő megjelölését, valamint a regisztrációs díjat, továbbá annak
alkalmazhatóságára vonatkozó szabályokat, fizetési feltételeket nem; így annak módosítása
kötelezettségként merül fel a Vhr. 79. § (3) bekezdése alapján.
A Hivatal a regisztrációs díj nyilvántartási kötelezettséget a bővített kapacitásra vonatkozó
eljárás lezárását követő utólagos ellenőrizhetőség érdekében írta elő.
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A 2021. január 1-jétől hatályos az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban:
Itv.) 28. § (1) bekezdése szerint általános tételű eljárási illetéket kizárólag csak azokban az
esetekben kell megfizetni, ha erről külön jogszabály kifejezetten rendelkezik. A Hivatal feladatés hatáskörébe tartozó eljárásoknál jogszabály jelenleg nem rendelkezik általános tételű
eljárási illetékről.
Jelen határozatát a Hivatal a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban:
GET) 127. § s) pontja, a CAM NC 26. § (11) bekezdése, valamint az általános közigazgatási
rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 35-38. §-a, 80. § (1)
bekezdése és a 81. § (1) bekezdése, valamint a hivatkozott egyéb jogszabályok alapján hozta
meg.
Az eljárási költségről az Itv. 28. §-a, valamint a 29. § (1) bekezdése, valamint az Ákr. 81. § (1)
bekezdése és a 124-130. §-ai alapján kellett rendelkezni.
Az Ákr. 116. § (4) bekezdés a) pontja a Hivatal döntésével szemben kizárja a fellebbezést. Az
Ákr. 112. §-a és 114. § (1) bekezdése jelen döntés ellen közigazgatási per indítását teszi
lehetővé. A tárgyalás tartására és az eljáró bíróságra, a kötelező jogi képviseletre, a bíróság
döntésére vonatkozó tájékoztatást a Hivatal az Ákr. 81. § (1) bekezdése és a közigazgatási
perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 77. § (1) és (2) bekezdése,
12. § (1) bekezdése, 13. § (3) bekezdés a) pont aa) alpontja, 27. § (1) bekezdés b) pontja és
89. § (1) bekezdés b) pontja alapján adta meg. A Kp. 39. § (6) bekezdése szerint a keresetlevél
benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincsen. A
döntést a Kp. 90. § (1) bekezdés b) pontja alapján nem változtathatja meg a bíróság. A
közigazgatási jogvita elbírálása iránti közigazgatási per illetékének mértékét és a tárgyi
illetékfeljegyzési jogot az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A. § (1) bekezdése és 62.
§ (1) bekezdés h) pontja biztosítja. A keresetlevél benyújtásához szükséges űrlap
alkalmazásával kapcsolatos tájékoztatás az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló
451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdésén, valamint a Kp. 48. § (1) bekezdés l)
pontján alapul.
A határozat az Ákr. 82. § (1) bekezdése és 85. § (5) bekezdése alapján a közlés napján
véglegessé válik. A véglegessé vált határozatot – a személyes és védett adattartalom
olvashatatlanná tétele mellett – a GET 129/A. § (3) bekezdése alapján a Hivatal a honlapján
közzé teszi. Az Engedélyes a határozatról hiteles másolatot kérhet.
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, a CAM NC
26. cikk (11) bekezdése, továbbá a GET 127. § 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. §-a határozza meg. Az eljárás speciális szabályait a GET és a MEKH Tv.
tartalmazza.
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1. számú melléklet:
A regisztrációs díj alkalmazási szabályai és fizetési feltételei
1. Alkalmazási szabályok:
a. A Társaság a regisztrációs díjat minden bővítettkapacitás keresleti igénybejelentéssel
érintett évben, minden határkeresztező pontra egységesen alkalmazza.
b. A regisztrációs díj ellenében egy igénybejelentő egy határkeresztező pont esetében
mindkét irányban nyújthat be, akár feltételes, akár feltétel nélküli nem kötelező erejű
kapacitásigényt, a CAM NC 26. cikk (6)-(9) bekezdéseinek figyelembevételével.
c. A regisztrációs díjon kívül – a feltételek teljesülése esetén – egyéb adminisztrációs díj
nem terheli az igénybejelentőt. A regisztrációs díjat a Társaság előlegként kezeli a
díjfizetési kötelezettség megállapításáig.
d. A regisztrációs díjról a Társaság előlegbekérő bizonylatot állít ki legkésőbb az igény
beérkezését követő 2. munkanapon, melyet az igénybejelentő által a nem kötelező
érvényű piaci igény felmérés során megadott e-mail címre küld meg.
e. Regisztrációs
díj
megfizetése
hiányában
a
bővítettkapacitás
keresleti
igénybejelentéshez megadott igények az eljárásban nem kerülnek figyelembevételre.
A Társaság az előlegbekérő bizonylat megküldését követően a 2. pont a) alpont szerinti
határidő letelte után a díjelőleg megfizetésének hiányában értesíti az igénybejelentőt
arról, hogy az igénye nem kerül figyelembevételre.
f. A regisztrációs díjelőleg megfizetése hiányában elutasított igény a CAM NC 26. cikk
(6) pontja szerinti regisztrációs határidőig ismételten beadható, az ismételten benyújtott
igény a regisztrációs díjelőleg határidőben való megfizetése esetén az eljárásban
figyelembe vételre kerül.
2. Fizetési feltételek:
a. A regisztrációs díjelőleget az igénybejelentő az előlegbekérőn szereplő számlaszámra
átutalással teljesíti 3 munkanapon belül.
b. Az előlegről a pénzügyi teljesítést követő 8 napon belül a Társaság a mindenkor
hatályos jogszabályok szerinti előlegszámlát állít ki.
c. Regisztrációs díj fizetési kötelezettség terheli az igénybejelentőt:
I.
Amennyiben az alábbi feltételek mindegyike teljesül
a. a Piacikereslet-felmérési Jelentés alapján bővítettkapacitás
eljárás lefolytatása megalapozott,
b. a bővítettkapacitás eljárás gazdasági vizsgálata egy kínálati
szinten sem zárul kedvező eredménnyel, és
c. az igénybejelentő bővített kapacitás allokációs eljárásban
benyújtott érvényes kötelező erejű kötelezettségvállalása nem
éri el a nem kötelező erejű igénybejelentésében megjelölt
kapacitásmennyiséget,
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az igénybejelentő a regisztrációs díj megtérítésére köteles. A Társaság a
feltételek teljesülésétől számított 5 munkanapon belül kiállítja a regisztrációs
díjról a számlát, melyből levonásra kerül a megfizetett díjelőleg összege.
d. A Társaság a regisztrációs díjelőleget az alábbiak szerinti esetekben visszautalja:
I.
Amennyiben a CAM NC 26. cikk (2) bekezdés szerinti Piacikereslet-felmérési
Jelentés alapján nincs megalapozott igény, a Társaság a Piacikeresletfelmérési Jelentés publikálását követő 5 munkanapon belül gondoskodik a
díjelőlegnek az igénybejelentő részére történő visszafizetéséről.
II.
Amennyiben a CAM NC 26. cikk (2) bekezdés szerinti Piacikereslet-felmérési
Jelentés alapján bővítettkapacitás eljárás lefolytatása megalapozott és a
bővítettkapacitás eljárás gazdasági vizsgálata legalább egy kínálati szinten
kedvező eredménnyel zárul, úgy a bővítettkapacitás eljárás eredményének
kihirdetését követő 5 munkanapon belül a Társaság visszautalja az előleget az
igénybejelentő részére.
III.
Amennyiben az alábbi feltételek mindegyike teljesül, úgy a bővítettkapacitás
eljárás eredményének kihirdetését követő 5 munkanapon belül a Társaság
visszautalja az előleget az igénybejelentő részére.
a. a Piacikereslet-felmérési Jelentés alapján bővítettkapacitás eljárás
lefolytatása megalapozott,
b. a bővítettkapacitás eljárás gazdasági vizsgálata egy kínálati szinten
sem zárul kedvező eredménnyel, és
c. az igénybejelentő bővített kapacitás allokációs eljárásban benyújtott
érvényes kötelező erejű kötelezettségvállalása eléri a nem kötelező
erejű igénybejelentésében megjelölt kapacitásmennyiséget.
IV.
Amennyiben a CAM NC 26. cikk (2) bekezdés szerinti Piacikereslet-felmérési
Jelentés alapján bővítettkapacitás eljárás lefolytatása megalapozott, és a
bővített kapacitásra vonatkozó projekt beindításra kerül, de a CAM NC
szabályai szerint meghatározott ütemezésnek megfelelően a bővített
kapacitásra vonatkozó allokációs eljárás nem kerül meghirdetésre, úgy a
Társaság legkésőbb az aukció CAM NC 28. cikk (3) bekezdés
szerintimeghirdetésének szabályszerű időpontjától számított 5 munkanapon
belül visszautalja az előleget az igénybejelentő részére.
Alternatív kapacitásallokációs mechanizmus alkalmazása esetén a fenti
szabály azzal az eltéréssel alkalmazandó, hogy amennyiben nem kötelező
erejű keresleti igények benyújtására nyitva álló határidőtől számított 3 (három)
éven belül a bővített kapacitásra vonatkozó allokációs eljárás nem kerül
meghirdetésre, úgy a Társaság legkésőbb a 3 év lejártát követő 5 munkanapon
belül visszautalja az előleget az igénybejelentő részére.
e. A Társaság kamatot az előleg után nem fizet, a visszafizetéséért díjat nem számít fel.
A Társaság a visszafizetést megelőzően az igénybejelentő által megadott
bankszámlaszámra utalja vissza az előleget.

A Határozat 7 oldalból áll

7. oldal

