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5889 km nagynyomású földgázszállító távvezetékrendszer

7229 km távközlési kábelhálózat

3 földgázszállító régió

8 kompresszorállomás

25 fizikai betáplálási pont

~400 gázátadó állomás

~700 munkavállaló

1. Áttekintés
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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 50001:2018 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

  17 regisztrált TSO tag   325 regisztrált rendszerhasználó

EBITDA MILLIÓ FT

2015 59 988

2016 54 934

2017 53 843

2018 50 030

2019 51 135

2020 51 300

2021 41 015

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

2021 14 697*

FGSZ REGIONAL BOOKING PLATFORM (RBP) ADATOK:

*Szállított mennyiségek alatt a fizikailag szállított mennyiségeket értjük.
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2. Tevékenységünk
Az FGSZ Földgázszállító Zrt. (FGSZ) Magyarország egyetlen szállítási 
rendszerüzemeltetője, tevékenységünket szabályozott piaci környezetben 
végezzük, Magyarország, illetve az Európai Unió mindenkori jogszabályaival 
összhangban. Az FGSZ Európa egyik első ITO-minősítéssel rendelkező 
független szállítási rendszerüzemeltetője. A hazai földgázszállítás mellett 
egyirányú fizikai szállítást biztosítunk Ausztriából Magyarországra, 
valamint kétirányú szállítási kapacitásokkal rendelkezünk Románia, 
Horvátország, Ukrajna, Szerbia és Szlovákia felé, illetve folyamatosan 
vizsgáljuk a Szlovénia felé létrehozható összeköttetés megvalósíthatóságát.

Magyarország ellátásbiztonsága elválaszthatatlan a közép-európai térség 
és egész Európa energiabiztonságától. Ezért elkötelezettek vagyunk a 
regionális gázpiac rugalmasságának és ellátásbiztonságának erősítése 
mellett. Fejlesztéseink új útvonalak létrehozását, illetve a meglévő 
összeköttetések erősítését célozzák meg, az új forrásokhoz való hozzáférés 
biztosítása és a meglévő kereskedelmi lehetőségek kiaknázása, valamint újak 
megteremtése érdekében. Támogatjuk azokat a kapacitásbővítési projekteket, 
melyek a meglévő hálózat hatékonyabb kihasználását segítik elő.
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REGIONAL BOOKING PLATFORM (RBP)

Az RBP egy, az FGSZ által fejlesztett és üzemeltetett, internetes nemzetközi 
kapacitáslekötési és kapacitáskereskedelmi platform, melynek szolgáltatásai 
az IPNew projekt során bevezetett alkalmazások stabil működése 
után további szolgáltatásokkal és modulokkal bővültek (nominálás, 
egyensúlytartás, allokálás, elszámolás), és amelyek szintén software as a 
service (SaaS) alapon érhetők el a TSO-k számára.

Az RBP-t az FGSZ mellett további tizenhat 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 (Németország), az 
OPAL (Németország), a Gas TSO of Ukraine (Ukrajna), a Vestmoldtransgaz 
(Moldova) és az ICGB (Bulgária).

Az elmúlt évben a publikus RBP portál arculata is megújult.

1   Eustream (Szlovákia),

2   Transgaz (Románia),

3   Plinacro (Horvátország),

4   Bulgartransgaz, ICGB (Bulgária),

5   DESFA (Görögország),

6   Gas Connect Austria (Ausztria),

7   Gastrans (Szerbia),

8   Gascade, ONTRAS, NEL, OPAL (Németország)

9   Gaz-System (Lengyelország),

10   Moldovatransgaz, Vestmoldtransgaz (Moldova)

11   Gas TSO of Ukraine (Ukrajna).
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3. Fókuszban az ember

  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.

AZ FGSZ VÁLLALATI KULTÚRÁJÁNAK ALAPÉRTÉKEI:
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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.
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KULTURÁLIS ÉLET ÉS SPORTRENDEZVÉNYEK TÁMOGATÁSA

Segítségünkkel működési területünk településein színvonalas előadások 
megszervezésére 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. 2021-ben hatodik alkalommal 
adtuk a nevünket a Balatonkör szervezésében megvalósuló FGSZ Kiskör 
kerékpáros rendezvényhez, emellett anyagi támogatást nyújtottunk a 
Siófokon immár másodszor 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 koronavírus-járvány jelentősen korlátozta a sportolási és 
egészségmegőrzési programok szervezésének lehetőségeit. Társaságunk 
a munkavállalók egészségmegőrzésének érdekében sportvetélkedőt 
szervezett, amiben a munkavállalók saját vállalásuk alapján (pl. gyaloglás, 
futás, kerékpározás) teljesítették kitűzött céljaikat.

OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK TÁMOGATÁSA

Azon középiskolákban, melyekben az FGSZ-nél alkalmazott szakemberek 
képesítésének megfelelő képzés folyik, pályaorientációs napok 
szervezésével hívjuk fel a diákok figyelmét Társaságunkra. 

Jó kapcsolatot ápolunk a Miskolci Egyetemmel is, ahol Társaságunk a 
szakmai képzések és egyetemi versenyek rendszeres közreműködőjeként 
jelenik meg.
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4. Infrastruktúra
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 szállítórendszereinkben az 
elvárt minőségben és nyomáson szállítjuk azt a földgázmennyiséget, amely a 
rendszerhasználók folyamatos ellátását biztosítja. 

Nagynyomású földgázszállító távvezetékrendszerünk 25 hazai betáplálási 
pontján – köztük 6 határkeresztező betáplálási ponton – és közel 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 minőségellenőrzési 
protokoll, valamint a hiteles mérési követelmények alkalmazására.

Az országunk egészét behálózó, 5889 km hosszú nagynyomású 
földgázszállító távvezetékrendszer biztonságos és folyamatos működését 3 
földgázszállító régió és 8 kompresszorállomásunk kooperációja, valamint a 
siófoki rendszerirányító központunk koordinációja biztosítja.
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Társaságunk felelősségi körébe tartozik a felhasználók részére átadott földgáz 
előírások szerinti – biztonsági célú – szagosítása, a földgáz minőségének 
folyamatos ellenőrzése, valamint a partnereinknek továbbított gáz mennyiségi 
és minőségi jellemzőinek transzparens, a legszigorúbb nemzetközi 
standardoknak megfelelő mérése is. 

A mindenkori ipari és lakossági szükségletet lefedő földgázmennyiséget 
gázátadó állomásokon keresztül juttatjuk el a felhasználókhoz, amelyek 
fokozott és folyamatos ellenőrzése mellett biztosítjuk 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 nagykapacitású földgázszállító 
vezetékhálózathoz öt ponton kapcsolódó föld alatti gáztárolók segítségével 
teszünk eleget.

2020-ban indítottuk útjára a SIMPLE projektet az FGSZ-nél annak 
érdekében, hogy vezetékrendszerünkön megelőzzük a meghibásodásokat. A 
projekt célja, hogy rendszerüzemeltetési, karbantartási, és diagnosztikai 
tevékenységünk színvonala megfeleljen a legszigorúbb nemzetközi 
műszaki standardoknak, emellett pedig tudatos kutatás-fejlesztési 
folyamatot alakítsunk ki a meghibásodások számának csökkentésére.
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5. FF és EBK
Vállalatunk kiemelt figyelmet fordít az EBK kockázatok azonosítására, 
a megelőző intézkedések végrehajtására, a tűzvédelmi eszközök rendszeres 
felülvizsgálatára és karbantartására, a környezet védelmére, valamint 
munkavállalóink egészségének megőrzésére. 

2021. évben is kiemelten kezeltük a koronavírus-világjárvány, a járvány 
hullámaihoz igazodva, az állami népegészségügyi szervek útmutatóinak 
figyelembevételével hoztuk meg intézkedéseinket.

Az oltási kampányokkal munkavállalóink átoltottsági aránya mintegy 90% 
volt a tavalyi évben. Munkavállalóink részére ellenanyagszint vizsgálatokat 
biztosítottunk a további védőoltások felvételével kapcsolatos felelős döntések 
meghozatala érdekében.
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2021-ben is nagy hangsúlyt fektetettünk a vészhelyzeti felkészülésre, 
valamint a katasztrófavédelmi jogszabályi megfelelés folyamatos 
fenntartására. Elvégeztük a Közép-Magyarországi és Kelet-Magyarországi 
Földgázszállító Régiók Súlyos Káresemény Elhárítási Terveinek (SKET) 
soros felülvizsgálatát, amely alapján a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság mindkét területre megadta a katasztrófavédelmi engedélyeket. 
A szigorú pandémiás intézkedések betartása mellett az éves, komplex 
SKET szerinti gyakorlat is lebonyolításra került. A hatóság az irányítási 
pontként kijelölt Kápolnásnyéki Területi központban ellenőrizte a gyakorlat 
végrehajtását, amelyet megfelelőnek értékelt.

Társaságunk digitalizációs programjával összhangban több, az EBK 
tevékenységet segítő informatikai kisalkalmazás került bevezetésre, 
így a tűzvédelmi műszaki eszközök, berendezések nyilvántartására, azok 
felülvizsgálataira és az üzembentartásuk során bekövetkezett egyéb 
eseményeinek dokumentálására bevezettük a fiREG irodai kisalkalmazást. 
Az applikáció több mint 2000 tűzvédelmi eszköz digitálisan hiteles 
üzemeltetési naplójának, teljesen papírmentes, naprakész, jogi megfelelés 
igazolására alkalmas vezetését teszi lehetővé. Továbbfejlesztésre került 
az emissziós modul, és a munkagépek munkavédelmi felülvizsgálata a 
műszernyilvántartó modul kisalkalmazásba került beintegrálásra.
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Alapvető üzleti értékeink mellett kiemelt figyelmet fordítunk a környezet 
védelmére, a fenntarthatóságra és a hatékony energiafelhasználásra 
is. Ennek érdekében kidolgozásra került az emissziós stratégiai 
keretprogramunk. A Siófoki Irodaközpontunkban bevezettük a Zöld Iroda 
Programot, kidolgozásra kerültek a 2022. évi célok, ezek megvalósítását 
követően tervezett az irodai tevékenységünk auditálása. 

2021. év az energiahatékonyság éve volt, ennek keretén belül kampányt 
indítottunk kollégáink tudatosítása és szemléletformálása érdekében. Az 
intraneten rendszeresen jelentek meg energiahatékonysági tippek, továbbá 
összesen 448 fő vett részt a földgázszállítás és a mindennapok energetikai 
kérdéseiről szóló, 11 alkalommal megtartott FGSZ Akadémia előadásokon.
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6. Minőségi működés –  

Integrált Irányítási Rendszer
Az FGSZ hatékony működését az Integrált Irányítási Rendszer (IIR) biztosítja, mely majd tíz 
alrendszert foglal magában.

Az IIR fő eseményei 2021. évben:
1. Az ISO 9001:2015 szabvány szerinti Minőség Irányítási Rendszer (MIR) tanúsítását sikeresen 

megújítottuk, a tanúsítás 2024. 06. 24-ig érvényes.
2. Az Energiairányítási Rendszer (EIR) ISO 50001:2018 szerinti megújító auditja sikeresen zárult, a 

tanúsítás 2024.08.27-ig érvényes.
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. A rendszer újratanúsítására 2022. évben fog 
sor kerülni.

4. A Műszaki-biztonsági Irányítási Rendszert (MBIR) érintő szabályzati változásokról összeállított 
jelentésünket az MBFSZ jóváhagyta.
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5. Az MSZ EN ISO 3834-2:2006 szerinti Hegesztési Irányítási Rendszer 
(HIR) felülvizsgálati auditja sikeresen zárult, a tanúsítvány 2022.06.30-ig 
érvényes.

6. A számlázó rendszer zártságának HUNGUARD általi informatika 
biztonsági megújító auditja sikeresen zárult, tanúsítványunk 2023.12.31-ig 
érvényes.

7. A 2018-ban bevezetett SCC munkavédelmi rendszer tanúsítását 
sikeresen fenntartottuk a nyomás alatti fúrás tevékenység végzésére, a 
tanúsítvány 2022.10.27-ig érvényes.

8. Folyamatban van a SIMPLE projekt keretében a PIMS (Pipeline 
Integrity Management System) szabványosított rendszer bevezetése. 
Tervezetten a rendszer bevezetése 2022. évben zárul.
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7. Kiemelt projektek 2021-ben
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 2021-ben is. Emellett számos ügyviteli alkalmazást is fejlesztettünk, melyek a munkavállalók gyors 
és hatékony munkavégzését segítik.

BERUHÁZÁSOK

A Szerbia>Magyarország irányú, új 15km DN 1200-as csőszakasz és nemzetközi mérőállomás a 2021. 
október 1-i határidőre rendben elkészült. Az új rendszer 8,5 Mrdm3/év földgáz déli irányú betáplálását 
teszi lehetővé. A projekthez kapcsolódóan megkezdődött a városföldi csomópont átalakítása.
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8. Kiemelt pénzügyi és üzleti adatok

Társaságunk a 2021. üzleti évben volatilis, több szempontból is kihívásokat támasztó üzleti és gazdasági 
környezetben végezte tevékenységét, a hazai, valamint regionális gazdasági környezet alakulása jelentős 
hatást gyakorolt pénzügyi eredményességünkre. A kiemelt mutatóként kezelt üzleti eredmény szintje 
összességében közel 34%-kal alacsonyabb volt (20,8 milliárd Ft) az előző évhez képest.

Nettó árbevételünk 2021-ben elérte a 106,8 milliárd Ft értéket, közel 20%-kal meghaladva az 
egy évvel korábban realizált szintet, ez döntő részben 17,37 milliárd köbméter földgáz szállításából*, 
valamint a gázárak 2021. évi erős emelkedésével összhangban megemelkedő és a rendszeregyensúly 
fenntartásához kapcsolódó gázforgalomból származott.

2021. ÉV 2020. ÉV 2021/2020 (%)

Értékesítés nettó árbevétele 106 766 88 838 120,18

EBITDA 41 015 51 300 79,95

Üzleti eredmény 20 752 31 176 66,56

Adózás előtti eredmény 16 333 27 940 58,46

Adózott eredmény 15 507 26 904 57,64

Működési cash-flow 10 024 9 773 102,57

Befektetett eszközök 293 625 290 894 100,94

*Kereskedelmileg elszámolt mennyiségek.
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A hazai, szabályozott szállítási tevékenységből származó árbevételünkre jelentős hatást gyakorolt a 
regionális gazdasági és gázpiaci környezet, valamint a szabályozott szállítási díjak alakulása:
• A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) által meghatározott és kihirdetett 

szabályozott gázszállítási tarifák átlagos szintje 2021-ben kis mértékben alacsonyabb volt az előző 
évhez viszonyítva. 
Az átlagos tarifák változása a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) által 2021-
ben elindított, az egységes referencia ármegállapítási módszertan (RPM) iparági konzultációját 
követően, 2021 első félévben lezárult részletes eszköz- és költségfelülvizsgálat folyamatának hatása, a 
folyamat eredményeként a Hivatal publikálta a 2021. október 1-től induló 4 éves árszabályozási ciklus, 
egyúttal a 2021-2022. gázév induló szállítási tarifáit. 

• A hazai fogyasztásra szállított gáz mennyisége és a tárolási feladatok összességében közel azonos 
szinten teljesültek, azonban az export átszállítási igények Horvátország, Románia és Ukrajna felé 
jelentősen elmaradtak az előző évhez viszonyítva, és összességében a 2020. évhez képest közel 18%-kal 
elmaradó szállítási mennyiséget és szállítási feladatot eredményeztek Társaságunk számára 2021-ben. 

• A szabályozási környezet, valamint a hazai és regionális piaci, gázszállítási igények változásának hatására 
Társaságunk az előző évhez képest elmaradó kapacitáslekötési – elsősorban rövid távú termékek iránti 
keresletben megnyilvánuló – igényeket realizált, amely kedvezőtlen irányba befolyásolta a szabályozott 
szállítási szolgáltatásokból származó árbevétel alakulását.

A nem-szabályozott tranzit szállításokból származó árbevétel közel 90%-kal elmaradt 2021-ben 
az előző évi szinthez viszonyítva, mivel a Szerbiába és Bosznia-Hercegovinába irányuló szállítások leálltak 
2021-ben, a Balkáni Áramlat vezeték 2020. végi üzembe helyezésének következményeként.
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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 beruházásai segítették elő. 
A világpiaci gázár meredek emelkedése következtében a saját technológiai 
és veszteség gáz beszerzési ára jelentősen megugrott az előző évhez 
viszonyítva, amelynek hatását a felhasznált mennyiség kedvező irányú 
változása nem volt képes ellensúlyozni, így összességében az elszámolt 
gázköltségünk 2021-ben jelentősen meghaladta az előző év értékét. 

• Az egyéb, nem kiemelt működési ráfordítások tekintetében – a külső 
környezet változásait részben ellensúlyozandó – továbbra is kiemelt 
figyelmet fordítottunk és folytattuk a működési költségek szigorú 
kontrolljára, amely hatására a működési költségek összességében az előző 
évhez képest kis mértékben alacsonyabb szinten teljesültek.
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Társaságunknak 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 gázforgalom 
értéke 2021-ben jelentős mértékben, közel négyszeresére emelkedett 
2020-hoz viszonyítva, a növekedés túlnyomó részben a drasztikusan 
megnövekedett piaci gázárak következménye. A kapcsolódó finanszírozási 
költségek szintén jelentősen növekedtek.

A pénzügyi műveletek eredménye 2021-ben -4,4 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 az FGSZ Zrt. 
adózás előtti eredménye jelentősen, közel 45%-kal elmarad az előző 
évhez képest, 16,3 milliárd Ft-ot tett ki 2021-ben.

A mérlegfőösszeg 21,3 milliárd Ft-os (+7,0%-os) növekedését elsősorban 
az üzleti évben üzembe helyezett beruházások – elsősorban a Szerb-magyar 
interkonnektor hatása –, valamint a forgóeszközök értékének növekedése 
okozzák.
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A 2021. üzleti évben 22 978 millió Ft-ot fordítottunk beruházásokra, 
ennek jelentős része a kiemelt projektekhez kapcsolódik (Szerb-magyar 
interkonnektor, valamint Városföld csomópont átalakítás fejlesztésekhez 
kapcsolódó beruházások), de magában foglalja a jelentős értékű, a 
szállítórendszer műszaki színvonalának fenntartásához elengedhetetlen, 
szinten tartó jellegű beruházások ráfordításait is.

Társaságunk a 2022. évben a 2021. évi gazdasági mutatók hasonló szinten 
való teljesülését prognosztizálja, a földgázszállítási és fogyasztási igények 
kis mértékben alacsonyabb szintje mellett. A szabályozási keretrendszer 
jelentős változásával nem kalkulálunk, azonban a viszonyok (kifejezetten 
a földgázár drasztikus növekedése, illetve a felpörgő infláció) és feltételek 
figyelembevétele a 2022. október 1-től hatályos gázszállítási tarifák 
emelkedését indokolják. A soron következő üzleti évben a hazai, egyúttal 
a regionális gázszállítási igények kis mértékű csökkenését prognosztizáljuk, 
amely hatások összességében a pénzügyi teljesítmény hasonló szinten 
történő teljesülését eredményezik.

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 megfelelésnek.
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9. Elérhetőségek

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

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA
Székhelye: 8600 Siófok, Tanácsház u. 5. 322/B 
iroda
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

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.
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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 kiadványban szereplő információk a 2021. decemberi állapotot tükrözik.
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