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Tárgy: A 630/2012. számú szállítási rendszerüzemeltetői működési engedély XXXVIII. 

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. 
 

A Hivatal a kérelemben foglaltaknak helyt ad és az Engedélyt az alábbiak szerint 
módosítja: 

 

Az Engedély 1. számú melléklete 1.4. pontjában meghatározott „Kiadási pontok” listája 

a jelen határozat mellékletében foglaltak szerint módosul. 
 

Jelen határozat melléklete a határozat rendelkező részének elválaszthatatlan részét képezi.  
 

Az Engedély e határozattal nem érintett részei változatlan tartalommal hatályosak. 
 

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.  
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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. 
 

A Hivatal a véglegessé vált határozatát a honlapján közzé teszi. 
 

 

INDOKOLÁS 

 

Az Engedélyes 2021. szeptember 9-én kelt, 2021. szeptember 13-án érkeztetett,  
07098/005/FGSZ/2021. iktatószámú kérelmében a részére kiadott, többször módosított 

Engedély 1. számú mellékletének 1.4. pontjában meghatározott „Kiadási pontok” listájának 

módosítását kérte a Hivataltól a jelen határozat mellékletében meghatározottak szerint. 
 

Az FGSZ Zrt., a Transportgas Srbija doo és a GASTRANS doo Novi Sad szállítási 
rendszerüzemeltetők háromoldalú megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás) írtak alá 

2021. szeptember 6-án, melyet az Engedélyes 2021. szeptember 8-án kelt, 2021. szeptember 

8-án érkeztetett, 02554/018/FGSZ/2021. iktatószámú levelében megküldött a Hivatal részére. 

 

A Megállapodás hivatkozik az FGSZ Zrt. és a GASTRANS doo Novi Sad között 2021. július 
29-én aláírt Együttműködési Megállapodásra (IA), melyben az FGSZ Zrt. vállalta, hogy 

Magyarországról Szerbia irányába a GASTRANS doo Novi Sad földgázszállítási rendszere 

felé – a Szerbia>Magyarország irányú nem megszakítható kapacitás mértékéig – 

megszakítható kapacitást ajánl fel, mely egy új Kiskundorozsma 2 kiadási ponton vehető 
igénybe és a Kiskundorozsma (HU>RS) kiadási pontra lekötött kapacitások nem 
transzferálhatók az új kiadási pontra. 
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A Megállapodásban foglaltak teljesülése esetén az FGSZ Zrt. Magyarországról Szerbia 

irányába a GASTRANS doo Novi Sad rendszerén keresztül történő földgázszállítás érdekében 

max. 550.000 m3/h (13,2 Mm3/nap) (15 °C-on) mértékig fizikailag teljesíthet szállítási feladatot 
a Kiskundorozsma 2 ponton keresztül. Magyarországról Szerbia irányába a GASTRANS doo 

Novi Sad és a Transportgas Srbija doo rendszerei felé együttesen fizikailag legfeljebb 550.000 

m3/h (15 °C-on) földgáz szállítása lehetséges. 
 

A fentiek miatt a Kiskundorozsma 2 (HU>RS) új kiadási pont felvétele vált szükségessé az 

FGSZ Zrt. Engedélyébe. 
 

Az Engedélyes kérelme szerint az új kiadási ponti kapacitás létrehozásához többlet 
beruházásra nincs szükség. A fejlesztés alatt álló szerb-magyar, Kiskundorozsma 2 (RS>HU) 

betáplálási ponti kapacitás létrehozásához kialakítandó létesítmény biztosítja a kiadási ponti 
kapacitást is. Az időütemterv szerint az RS/HU határ-Kiskundorozsma DN1200, PN75, 15 km 

vezeték és Kiskundorozsma mérőállomás és csomóponti kapcsolatok üzembehelyezése 
2021. szeptember 30-ig megtörténik. 
 

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 része 

szerint. 

 

A fentiek következtében az Engedély 1. számú mellékletének 1.4. pontjában meghatározott 
Kiadási pontok” listája e határozat melléklete szerint módosul.  
 

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 földgázellátásról 

szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: 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. 

 

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 
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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. 
 

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. 
 

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), valamint s) pontjai, 

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 

 
 

 

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 1.4 pontjában szereplő kiadási pontok listája  

az alábbiak szerint kiegészül: 

 

Kiadási pont 

megnevezése 
Illetékes régió 

Kapcsolódó 

rendszerüzemeltető 
Kapacitás 

típusa 
Maximális kapacitás 

Export    em3/h* Mm3/nap* 

Kiskundorozsma 2 
HU>RS 

Közép- 

magyarországi 
Földgázszállító 

Régió 

GASTRANS d.o.o. 

Novi Sad 
Megszakítható 954,0 22,896 

*Megjegyzés: 15 °C-on értendő 


