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1. ÁTTEKINTÉS

5874 km nagynyomású földgázszállító távvezetékrendszer

7229 km távközlési kábelhálózat

3 fölgázszállító régió

8 kompresszorállomás

25 fizikai betáplálási pont

~ 400 gázátadó állomás

~ 700 munkavállaló
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• EFQM kiválósági modell szerinti működés
• Európai uniós ITO-minősítés
• ISO 9001:2015 szabvány szerint tanúsított minőségirányítási rendszer
• ISO/IEC 27001:2013 szabvány szerint tanúsított információbiztonsági irányítási rendszer
• ISO 50001:2011 szabvány szerint tanúsított energiairányítási rendszer
• MSZ EN ISO 3834-2:2006 szabvány szerint tanúsított hegesztési tevékenység irányítási rendszer
• MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 szabvány szerint akkreditált kalibráló laboratórium
• VCA**/SCC** - 2017/6.0 követelményeknek megfelelő Biztonságirányítási rendszer a 
 nyomásalatti fúrási tevékenységre

• A Bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény szerinti Műszaki-biztonsági Irányítási Rendszer

FGSZ Regionális Booking Platform (RBP) adatok:
• 16 regisztrált TSO tag 
• 309 regisztrált rendszerhasználó 

EBITDA millió Ft

2015 59 988

2016 54 934

2017 53 843

2018 50 030

2019 51 135

2020 51 300

Összes szállított mennyiség (15 ˚C) millió m3

2015 13 093

2016 14 953

2017 16 075

2018 20 940

2019 24 504

2020 19 035,5
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Az FGSZ Földgázszállító Zrt. (FGSZ) Magyarország egyetlen szállítási rendszer- 
üzemeltetője, tevékenysége szabályozott piaci környezetben zajlik. 

Tevékenységünket Magyarország, illetve az Európai Unió mindenkori jogszabályaival 
összhangban végezzük, az FGSZ Európa egyik első ITO-minősítéssel rendelkező 
független szállítási rendszerüzemeltetője.  A hazai földgázszállítás mellett az FGSZ 
gázszállítást végez Szerbia és Bosznia-Hercegovina irányába, valamint két irányú 
szállítást biztosít Románia, Horvátország, Ukrajna és Szlovákia felé.

Magyarország ellátásbiztonsága elválaszthatatlan a közép-európai térség és egész 
Európa energiabiztonságától. Ezért az FGSZ elkötelezett a regionális gázpiac  
rugalmasságának és ellátásbiztonságának erősítése mellett. Fejlesztései új útvonalak 
létrehozását, illetve a meglévő összeköttetések erősítését célozzák meg, az új  
forrásokhoz való hozzáférés biztosítása és a meglévő kereskedelmi lehetőségek  
kiaknázásának elősegítése, valamint újak megteremtése érdekében. 

Az FGSZ támogatja azokat a kapacitásbővítési projekteket, melyek a meglévő hálózat 
hatékonyabb kihasználását segítik elő. 

2.TEVÉKENYSÉGÜNK
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REGIONÁLIS 
BOOKING 
PLATFORM (RBP)

Az RBP egy az FGSZ által fejlesztett és üzemeltetett,  
internetes nemzetközi kapacitáslekötési és kapacitás-
kereskedelmi platform, amely az RBP alkalmazásból 
és az RBP Portálból áll. A rendszerhasználók és  
szállítási rendszerüzemeltetők az üzleti tranzakcióikat  
az RBP  alkalmazásban végzik, míg a nyilvánosan  
elérhető adatokat az RBP portálon publikálják.

A rendszert az FGSZ mellett további tizenöt EU-s  
és EU-n kívüli földgázszállítási rendszerüzemeltető 
használja: az Eustream (Szlovákia), a Transgaz  
(Románia), a Plinacro (Horvátország), a Bulgartransgaz 
(Bulgária), a DESFA (Görögország), a Gas Connect 
Austria (Ausztria), a Gastrans (Szerbia), a Gascade  
(Németország), ONTRAS (Németország), Gaz-System 
(Lengyelország), a Moldovatransgaz (Moldova), a 
NEL Gaztransport GmbH (Németország), az OPAL  
(Németország), a Gas TSO of Ukraine (Ukrajna), és  
a Vestmoldtransgaz (Moldova).
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AZ FGSZ VÁLLALATI KULTÚRÁJÁNAK 
ALAPÉRTÉKEI: 

• biztonságos
• eredményes
• partner 
• modern.

Ezek az alapértékek a mindennapokban munkatársaink körültekintő és elkötelezett  
munkájában, a közvetlen és nyílt kommunikációban, valamint a teljesítmény és folyamatos 
fejlődés érdekében tett erőfeszítéseikben nyilvánulnak meg. 

Eredményeinket felkészült és felelősségteljes munkatársainknak köszönhetjük, akik  
vállalatunk legfontosabb erőforrásai. Rendszeresen kikérjük munkavállalóink véleményét  
a folyamatainkról és a munkavégzésüket befolyásoló körülményekről.

A folyamatos technológiai megújulás és a magas szintű üzembiztonság megkívánja 
munkavállalóink rendszeres továbbképzését. Tervszerűen végrehajtott képzési programjaink 
mellett támogatjuk munkavállalóink ambícióit szakképzettségük növelése, ismereteik 
bővítése érdekében. 

3. FÓKUSZBAN AZ EMBER
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KÖZÖSSÉGÜNK FEJLESZTÉSE 
Egy jól működő vállalat alapvető érdeke, hogy előmozdítsa működési környezetének 
sikerét, társadalmi szerepvállalásunk filozófiája ezért az együttműködés és az  
értékközvetítés pillérein nyugszik. Működési területünkön található települések 
támogatása így vállalati kultúránk szerves része. Kiemelt figyelmet fordítunk a 
környező falvak és városok intézményeinek és civil szervezeteinek szociális, kulturális, 
sport, továbbá egészség- és környezetvédelemmel kapcsolatos programjaira.

Nagy hangsúlyt fektetünk a székhelyünkön, Siófokon és a Balaton környékén,  
továbbá régiós telephelyeink területén tevékenykedő civil szervezetek, intézmények 
tevékenységének előmozdítására, s mivel tevékenységünk országos, a támogatások 
egy részével országos működésű társadalmi szervezeteket is segítünk.

KULTURÁLIS ÉLET ÉS SPORT-
RENDEZVÉNYEK TÁMOGATÁSA
Segítségünkkel működési területünk településein színvonalas előadások meg-
szervezésére nyílik lehetőség.

Elhivatottak vagyunk a sporttevékenységek támogatása mellett is, hiszen a mozgás  
az egészségmegőrzés fontos eleme, emellett a szabadidő és a kikapcsolódás, a 
feszültség levezetése és a stresszoldás terén is elengedhetetlen, így minden ilyen 
tevékenység kollégáink és a régiók lakóinak fizikai és lelki egészségét szolgálja.  2020-
ban ötödik alkalommal adtuk a nevünket a Balatonkör szervezésében megvalósuló 
FGSZ Kiskör kerékpáros rendezvényhez, emellett anyagi támogatást nyújtottunk a 
Siófokon először megszervezett, egyre nagyobb népszerűségnek örvendő sportág, a 
SUP bajnokságának megvalósításához. Adományokkal segítünk mindemellett több, 
működési területünkön érintett, nehéz helyzetben lévő sportegyesületet is.
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EGÉSZSÉGMEGŐRZÉS
2011 óta szervezünk vállalati véradásokat működési területeinken. 

A Csodalámpa alapítvánnyal több mint egy évtizede működünk együtt, hogy mosolyt 
varázsoljunk a súlyos beteg gyermekek arcára.

A Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata és az FGSZ közti egy évtizedes együttműködés 
2020 nyarán új kezdeményezéssel bővült: légzésvédelmi eszközök beszerzését támogattuk, 
melynek célja az egészségügyi dolgozók koronavírus-fertőződés elleni védelme volt.

A Vízimentők és három megyei kórház – a kaposvári, a veszprémi és a zalaegerszegi – intenzív 
osztálya közötti megállapodás értelmében a kórházak ingyenesen használhatják a  
Vízimentők tulajdonában lévő professzionális légzésvédelmi eszközöket. 

OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK TÁMOGATÁSA
Rendszeresen közreműködünk a környezetünkben működő iskolák rendezvényeinek 
megszervezésében. Támogattunk vetélkedőt a siófoki gimnáziumban, szabadidős  
tevékenységeket szakképző iskolákban, segítettünk bútorok felújításában és dekorációs 
tárgyakkal járultunk hozzá az iskolák szebbé, otthonosabbá tételéhez. Máskor számítás-
technikai eszközök biztosításával tettük lehetővé a modernebb oktatási környezet kialakítását. 
Jó kapcsolatot ápolunk a Miskolci Egyetemmel is, ahol Társaságunk a szakmai képzések és 
egyetemi versenyek rendszeres közreműködőjeként jelenik meg.

Ugyancsak lényeges számunkra az oktatási intézmények és a hátrányos helyzetű családokban 
nevelkedő gyermekek tanulmányi támogatása. Ennek érdekében rendszeresen szervezünk 
gyűjtéseket, melyeknek köszönhetően tanszereket, ruhaneműt és élelmiszereket juttattunk 
el az érintettek részére.
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Az FGSZ-nél feladatainkat az Európai Unió 2009/73/EK irányelvének 
megfelelő ITO- (Independent Transmission Operator) minősítésű szállítási 
rendszerüzemeltetőként látjuk el. Vállalatunk infrastruktúrája – méltón az 
iparági tradíciókhoz – európai összehasonlításban is a legkorszerűbbek 
közé tartozik. Magas szinten automatizált nagynyomású szállítórend-
szereinkben az elvárt minőségben és nyomáson szállítjuk azt a földgáz-
mennyiséget, amely a rendszerhasználók folyamatos ellátását biztosítja. 

Nagynyomású földgázszállító távvezetékrendszerünk 25 hazai betáplálási 
pontján – köztük 5 határkeresztező betáplálási ponton – és mintegy 400  
kiadási pontján – köztük 5 határkeresztező kiadási ponton – végezzük a 
hazai termelésből és földalatti gáztárolókból, másrészt külföldről származó 
földgáz átvételét és átadását. Minden betáplálási és kiadási pontunkon  
kiemelt figyelmet fordítunk a hatályos jogszabályoknak megfelelő minőség- 
ellenőrzési protokoll, valamint a hiteles mérési követelmények alkalmazására.

Az országunk egészét behálózó, 5874 km hosszú nagynyomású földgáz-
szállító távvezetékrendszer biztonságos és folyamatos működését 3  
földgázszállító régió és 8 kompresszorállomásunk kooperációja, valamint a 
siófoki rendszerirányító központunk koordinációja biztosítja. 

4. INFRASTRUKTÚRA
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Társaságunk felelősségi körébe tartozik a felhasználók részére  
átadott földgáz előírások szerinti – biztonsági célú – szagosítása, a föld-
gáz minőségének folyamatos ellenőrzése, valamint a partnereinknek 
továbbított gáz mennyiségi és minőségi jellemzőinek transzparens, 
a legszigorúbb nemzetközi sztenderdeknek megfelelő mérése is. 
A mindenkori ipari és lakossági szükségletet lefedő földgáz-
mennyiséget gázátadó állomásokon keresztül juttatjuk el a fel-
használókhoz, amelyek fokozott és folyamatos ellenőrzés mellett 
biztosítják a szállítást a kapcsolódó rendszerüzemeltetők, illetőleg 
ipari és erőműi felhasználók felé. 

Országunk kontinentális klímájából fakadó, évszakonként ingadozó 
fogyasztói igények a téli időszakban jelentős többletgázmennyiség 
biztosítását kívánják meg Társaságunktól, mely elvárásnak a nagy-
kapacitású földgázszállító vezetékhálózathoz öt ponton kapcsolódó 
föld alatti gáztárolók segítségével teszünk eleget.

2020-ban indítottuk útjára a S.I.M.P.L.E. Projektet az FGSZ-nél 
annak érdekében, hogy vezetékrendszerünkön megelőzzük 
a meghibásodásokat. A projekt célja, hogy rendszerüzemeltetési,  
karbantartási és diagnosztikai tevékenységünk színvonala meg-
feleljen a legszigorúbb nemzetközi műszaki standardoknak, 
emellett pedig tudatos kutatás-fejlesztési folyamatot alakítsunk  
ki a meghibásodások számának csökkentésére.
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Vállalatunk kiemelt figyelmet fordít a munkavédelmi kockázatértékelések elvégzésére, a megelőző intézkedések 
végrehajtására, a tűzvédelmi eszközök rendszeres felülvizsgálatára és karbantartására, valamint munkavállalóink 
egészségének megőrzésére. 

A 2020-as év legnagyobb kihívása a COVID-19 vírus elleni védekezés volt. Társaságunk februárban végrehajtotta a 
pandémiás felkészülést, több lépcsőben megelőző- és védelmi intézkedéseket vezettünk be, illetve beszereztük a  
pandémiás védekezéshez szükséges védelmi anyagokat (szájmaszk, gumikesztyű, kéz- és felületfertő, ill. ezek használa-
tához szükséges adagoló berendezések, törlőkendők), melyeket folyamatosan biztosítottunk munkavállalóink számára. 
Azokban a munkakörökben, ahol ez lehetséges volt, Home Office munkavégzést rendeltünk el, az üzletfolytonosság 
fenntartása érdekében pedig az irányítóközpontokban, illetve a fizikai munkavállalók esetében speciális védelmi és 
munkaszervezési intézkedéseket vezettünk be. Társaságunk felelős munkáltatóként mindent megtett a vírus terjedésé-
nek megakadályozásáért, így a rendszeres fertőtlenítés, takarítás, a munkavállalók részére biztosított védőfelszerelések,  
a folyamatos tesztelés és a pandémiás helyzetről való rendszeres tájékoztatás a védekezés fő elemeit képezték. 

2020 áprilisában a beszállítói menedzsment-rendszer elemeként elindult a Beszállítói EBK e-learning oktatás, 
amely a vállalkozók számára a Társaság honlapján elérhető. A beszállítók két szintű oktatási rendszerében az alap 
oktatási anyag és vizsga elvégzése minden munkavállaló számára kötelező. 

Emellett természetesen 2020-ban is nagy hangsúlyt fektetettünk a vészhelyzeti felkészülésre, így a szigorú  
pandémiás intézkedések betartása mellett sor került az éves, komplex Súlyos Káresemény Elhárítási Terv (SKET) 
szerinti gyakorlatra. A SKET gyakorlatot a katasztrófavédelmi hatóság az irányítási pontként kijelölt Vecsési  
Területi központban ellenőrizte, a gyakorlat végrehajtását megfelelőnek értékelte.

Alapvető üzleti értékeink mellett kiemelt figyelmet fordítunk a környezet védelmére is. A 2020-as évben fontos fela-
dat volt a szerb tranzit vezeték környezetvédelmi engedélyezése, az egységes környezethasználati engedélyeink felül- 
vizsgálata, az emisszió mérések végrehajtása, illetve a hatósági adatszolgáltatások pontos, határidőn belüli teljesítése.

5. EBK
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Az FGSZ hatékony működését az Integrált Irányítási Rendszer (IIR) biztosítja, mely majd tíz alrendszert foglal magában. 
Az IIR fő eseményei 2020-ban: 

1. Az ISO 9001:2015 szabvány szerinti Minőség Irányítási Rendszer (MIR) tanúsítását sikeresen fenntartottuk.

2. Az Energiairányítási Rendszer (EIR) ISO 50001:2018 szerinti megújító auditja sikeresen zárult.

3. Az ISO 27001:2013 szerinti Információbiztonsági Irányítási Rendszer (IBIR) tanúsítását sikeresen fenntartottuk. Az IPNew  
 informatikai rendszer által biztosított üzleti folyamatok megfelelőségéről a GET 10.§. szerinti tanúsítványt sikeresen fenntartottuk.

4. Sikeresen fenntartottuk a Kalibráló Laboratóriumi Irányítási Rendszer (KLIR) akkreditálását az MSZ EN ISO 17025:2018  
 szabvány követelményei szerint, az akkreditáció 2024.08.01-ig érvényes.

5. A Műszaki-biztonsági Irányítási Rendszert (MBIR) érintő szabályzati változásokról összeállított jelentésünket az MBFSZ jóváhagyta.

6. Az MSZ EN ISO 3834-2:2006 szerinti Hegesztési Irányítási Rendszer (HIR) felülvizsgálati auditja sikeresen zárult, a  
 tanúsítvány 2022.06.30-ig érvényes.

7. A számlázó rendszer zártságának HUNGUARD általi informatika biztonsági megújító auditja sikeresen zárult.
8. A 2018-ban bevezetett SCC munkavédelmi rendszer tanúsítását sikeresen fenntartottuk a nyomás alatti fúrás tevékenység  
 végzésére, a tanúsítvány 2022.10.27-ig érvényes.

9. Az EFQM kiválósági modell díj pályázaton Társaságunk három projekttel sikeresen felelt meg, ez alapján 3 éven keresztül  
 használhatjuk a Kiválóság Díj elismerést.

10. Megkezdődött a SIMPLE projekt keretében a PIMS (Pipeline Integrity Management System) szabványosított rendszer  
 bevezetése. Tervezetten a rendszer tanúsítására 2022. évben kerül sor.

6. MINŐSÉGI MŰKÖDÉS

INTEGRÁLT IRÁNYÍTÁSI RENDSZER
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INFORMATIKAI FEJLESZTÉSEK
Az RBP-t és az általunk üzemeltetett további üzleti alkalmazásokat – így többek között az Informatikai Platformot és a Kereskedési 
Platformot – a jogszabályi és üzleti igényeknek megfelelően fejlesztettük tovább 2020-ban. Emellett számos ügyviteli alkalmazást  
is fejlesztettünk, melyek a munkavállalók gyors és hatékony munkavégzését segítik.

BERUHÁZÁSOK
Az Ukrajna>Magyarország irányú gázszállítás kieséséből eredő kockázat csökkentését, ezzel Északkelet-Magyarország  
ellátásbiztonságának növelését célzó „Északkelet-Magyarország ellátásbiztonság növelés” projekt mindhárom létesítmény (Hajdú- 
szoboszló,  Nemesbikk és Beregdaróc kompresszorállomási csomópontok) esetében sikeresen, határidőre befejeződött.

2020. évben a csővezeték rehabilitáció megnevezésű projekt keretében folytatódott a közút és vasút keresztezéseknél található 
veszélyesnek ítélt védőcsöves műtárgykeresztezések védőcső nélküli kialakítású műtárgykeresztezésekre történő kiváltások,  
hibahellyel terhelt vezetékszakaszok kiváltása, valamint az elégtelen takarási mélységgel rendelkező szakaszok feszültségmentes 
süllyesztése. 

Mosonmagyaróvár kompresszorállomáson az M4 jelű SOLAR T60 gázturbina 30.000 üzemórás gyártóművi felújítása sikeresen 
befejeződött, ezzel a kiemelt fontosságú Mosonmagyaróvári kompresszorállomás folyamatos üzemmenetét biztosítani tudjuk.

Megkezdődtek a szerb-magyar határkeresztező pont fejlesztéséhez kapcsolódó előkészítési, beszerzési és kivitelezési munkálatok 
Kiskundorozsma térségében.

MUNKAESZKÖZÖK
2020-ra befejeződött az FGSZ-es gépkocsiflotta megújulása, valamint folytatódott az IT eszközök (számítógépek és monitorok) 
cseréje.

7. KIEMELT PROJEKTEK 2020-BAN

AZ FGSZ ZRT. ÉVES JELENTÉSE  I  2020



8. KIEMELT PÉNZÜGYI ÉS ÜZLETI ADATOK

2020. év (millió Ft) 2019. év (millió Ft) 2020/2019 (%)

Értékesítés nettó árbevétele 88 838 96 194 92,35

EBITDA 51 300 51 135 100,32

Üzleti eredmény 31 176 33 392 93,36

Adózás előtti eredmény 27 940 30 743 90,88

Adózott eredmény 26 904 28 010 96,05

Működési cash-flow 9 773 42 471 23,01

Befektetett eszközök 290 894 318 121 91,44
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Az FGSZ számára a 2020. üzleti év pénzügyi szempontból stabil és eredmé-
nyes volt. A hazai, valamint regionális gazdasági környezet alakulása jelentős ha-
tást gyakorolt az üzleti eredmény szintjére, amely összességében közel 7%-kal  
alacsonyabb volt (31,2 milliárd Ft) az előző évhez képest.

A Vállalat nettó árbevétele 2020-ban 88,8 milliárd Ft volt, közel 8%-kal elmaradva 
az egy évvel korábban realizálthoz és döntő részben 22,24 milliárd köbméter  
földgáz szállításából, valamint a rendszeregyensúly fenntartásához kapcsolódó 
gázforgalomból származott.

A hazai, szabályozott szállítási tevékenységből származó árbevételre jelentős  
hatást gyakorolt a szabályozási környezet és szabályozott szállítási díjak  
alakulása:

• A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) által meg- 
 határozott és kihirdetett szabályozott gázszállítási tarifák átlagos szintje 2020- 
 ban kis mértékben magasabb volt az előző évhez viszonyítva.
 Az átlagos tarifák változása a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal  
 (MEKH) által 2019-ben lefolytatott és lezárt iparági konzultáció eredményeként  
 bevezetett egységes referencia ármegállapítási módszertan (RPM), valamint  
 az RPM alapján megállapított, 2019. október 1-től hatályos szállítási tarifák  
 változásának hatása.
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• A szabályozott szállítások mennyisége összességében közel 8%-kal elmaradt a  
 2019-ben realizált szintekhez képest.
 
 A hazai fogyasztásra szállított gáz mennyisége kis mértékben nőtt az előző évhez  
 viszonyítva, egyúttal a Horvátország, Románia és Ukrajna felé jelentkező export  
 átszállítási igények is emelkedtek, azonban a tárolási feladatok – a 2020-ban az  
 enyhébb időjárási körülmények, és a magas tárolói töltöttségi szintek következtében  
 – jelentősen alacsonyabb szinten teljesültek, összességében kis mértékben alacsonyabb  
 szállítási mennyiséget és szállítási feladatot eredményezve a Társaság számára.

• A szabályozási környezet, valamint a hazai és regionális piaci, gázszállítási igények  
 változásának hatására a Társaság többletkapacitás-lekötési igényeket – elsősorban  
 rövid távú termékek iránti kereslet – realizált, amely kedvezően befolyásolta az ár- 
 bevétel alakulását.

A nem-szabályozott tranzit szállításokból származó árbevétel az előző évhez képest  
alacsonyabb szinten teljesült:

• A nem-szabályozott szerb és bosnyák irányú szállítások mennyisége elmaradt az  
 előző évhez képest (-24% éves összehasonlításban).

• A szerződéses szállítási díjak jelentősen csökkentek az előző évhez viszonyítva, az  
 elmaradó mennyiségek és szállítási díj kedvezőtlen hatását a külső környezet, a  
 devizaárfolyamok változása csupán kis mértékben ellensúlyozta.
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Az eredménytudatos működés, valamint a külső környezet változása kedvezően befolyásolta 
a működési ráfordítások alakulását.

• A megváltozott szállítási viszonyok, a realizált alacsonyabb szállítási igények – és elsősorban  
 az elmaradó letárolási feladatok hatásaként – egyúttal maguk után vonták a szállítórendszer  
 saját gázfelhasználásának csökkenését is, alacsonyabb kompresszorozási igényként jelentkezve.  
 Az elszámolt mérési különbözet (gázveszteség) abszolút mennyisége szintén csökkent az  
 előző évihez képest a megváltozott szállítási feladatok és viszonyok hatására, a fajlagos mérési  
 különbözet értékének javulását a Társaság veszteség csökkentésére irányuló lépései és be- 
 ruházásai segítették elő.
 A gázbeszerzési árak jelentősen csökkentek az előző évhez viszonyítva, szintén kedvező  
 irányba befolyásolva a gázfelhasználás költségeinek alakulását.

• Sikeres tárgyalásokat követően 2019. április 1-től ismét igénybe vesszük a partnerünk által  
 nyújtott nyomásfokozási szolgáltatást, a korábbi évekhez képest kedvezőbb szerződés feltételek  
 mellett, amely egyúttal kedvező hatással van a szállítórendszer által felhasznált kompresszor- 
 gáz alakulására is.

• A szállítórendszer megelőző karbantartása érdekében igénybe vett intelligens görényezési  
 szolgáltatás, valamint további, a fokozottabb karbantartási tevékenységhez kapcsolódó  
 ráfordítások költségei a korábbi időszakokhoz képest magasabb szinten realizálódtak, azonban  
 az egyéb működési ráfordítások tekintetében – a külső környezet változásait részben ellen- 
 súlyozandó – továbbra is fenntartottuk és folytattuk a működési költségek szigorú kontrollját,  
 amely hatására a működési költségek összességében az előző évhez képest kis mértékben  
 alacsonyabb szinten teljesültek. 

AZ FGSZ ZRT. ÉVES JELENTÉSE  I  2020



Az FGSZ törvényből eredő kötelezettsége a gáz forrás-fogyasztás egyensúly fenntartása, 
amelyet úgynevezett kiegyensúlyozó gáz adás-vételével biztosít, és amely ügyleten a Társaság 
a vonatkozó szabályozás értelmében nem realizálhat eredményt. A kiegyensúlyozó gáz- 
forgalom – valamint annak kapcsán realizált árbevétel és ráfordítások értéke – 2020-ban  
jelentős mértékben, közel 40%-kal csökkent 2019-hez viszonyítva.

A pénzügyi műveletek eredménye 2020-ban -3,2 milliárd Ft, amely alapvetően a kapcsolt 
vállalkozásoktól kapott kölcsönök, valamint egyéb kölcsönök után fizetett kamatból, valamint  
a devizás követelések és kötelezettségek kiegyenlítése során realizált árfolyamveszteségből 
származik.
Az üzleti tevékenység alacsonyabb elért eredményének, valamint a pénzügyi műveletekből 
származó kedvezőtlenebb eredmény hatására a Társaság adózás előtti eredménye közel 
10%-kal mérséklődött az előző évhez képest, 27,9 milliárd Ft-ot tett ki 2020-ban.

A mérlegfőösszeg 32,8 milliárd Ft-os (-9,8%-os) csökkenését elsősorban a 100%-os tulajdonú 
MGT Zrt. beolvadásával megszűnt részesedés kivezetése okozza. Ennek hatásán túl a  
befektetett eszközök értékének csökkenését a 2020-ban elszámolt értékcsökkenés  
indokolja, ennek értéke meghaladja a megvalósult beruházások értékét.

Szigorú kontrollt alkalmazunk a beruházások tekintetében is, összesen 11,78 milliárd Ft-ot fordítot-
tunk beruházásokra, amelyek elsősorban a szállítórendszer műszaki színvonalának fenntartásához  
elengedhetetlen, valamint a szabályozás által determinált projektek megvalósítását jelentették.  
A beruházások között kiemelt szerepet képviseltek 2020-ban az Északkelet-Magyarország  
ellátásbiztonsága növelésével kapcsolatos beruházások, a Városföld csomópont átalakítások, 
 valamint a szerb-magyar interkonnektor fejlesztéséhez kapcsolódó beruházások.
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Társaságunk a 2021. évben a 2020. évi gazdasági mutatók 
csökkenését prognosztizálja, alacsonyabb szinten teljesülő 
földgázszállítási és fogyasztási igények mellett. A jelenleg 
hatályos, 4 éves árszabályozási ciklus 2021. szeptember  
30-án véget ér, a 2021. október 1-től induló ciklusra vonatkozó 
szállítási tarifák szintje jelenleg nem ismert – azokat a MEKH 
2021 júniusában publikálja –, azonban nem prognosztizálható 
a szabályozási feltételek kedvező irányú változása. A Társaság 
a soron következő üzleti évben a hazai, egyúttal a regionális 
gázszállítási igények kis mértékű csökkenését prognosztizálja, 
amely hatások összességében kedvezőtlen irányba befo-
lyásolhatják a pénzügyi teljesítmény alakulását.

Az FGSZ Zrt. menedzsmentje továbbra is fenntartja a  
jelenlegi szigorú költséggazdálkodást, illetve keresi a 
belső hatékonyság növelésének lehetőségeit, amellyel 
a szabályozási és gazdasági környezet negatív hatásait  
kívánja ellensúlyozni. A Társaság további erőfeszítéseket 
tesz a regionális stratégiai céljainak megvalósítására, 
amely biztosítéka a tulajdonosi elvárásoknak való meg- 
felelésnek.
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9. ELÉRHETŐSÉGEK

Szerződött partnereink részére ügyfélszolgálatot 
működtetünk. A földgázszállítási és rendszerirá-
nyítói szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos 
kérdéseivel forduljon hozzánk bizalommal!

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA

Székhelye: 8600 Siófok, Tanácsház u. 5. 322/B
Levelezési címe: 8601 Siófok, Pf. 102 
Telefon: +36 (84) 505-117 
E-mail: info@fgsz.hu

Nyitvatartás: 
kedd, csütörtök: 13.00–16.00
hétfő, szerda, péntek: zárva 

RENDSZERIRÁNYÍTÓ KÖZPONT

Telefon: +36 (84) 505-777 
Nominálás / matching / megszakítás:  
nomdisp@fgsz.hu
Fizikai irányítás: flowcontrol@fgsz.hu

ÜGYFÉLTÁMOGATÁS RBP, IP, KP, TSODATA,  
IPDATA HASZNÁLATTAL KAPCSOLATBAN:

Telefonszám: +36-70-938-7961
E-mail cím: bsp@fgsz.hu, vagy rbp@fgsz.hu

Társaságunk honlapja a www.fgsz.hu címen érhető el.

A vezetéképítési projektekkel és egyéb, Társaságunk 
tevékenységét érintő adatokkal kapcsolatban az  
információs iroda áll az érdeklődők rendelkezésére.

INFORMÁCIÓS IRODA 

Székhelye: 8600 Siófok, Tanácsház u. 5. 322/B iroda
Levelezési címe: 8601 Siófok, Pf. 102 

Nyitvatartás: 
kedd, csütörtök: 7.30–10.00
hétfő, szerda, péntek: zárva 

Napi operatív ügyekben keresse 24 órában működő 
diszpécserszolgálatunkat: +36-84-505-777.

A kiadványban szereplő információk 
a 2020. decemberi állapotot tükrözik.
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