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Részvénytársaság

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.) mint szállítási
rendszerüzemeltető, a Hivatal H2465/2021. számú határozatával jóváhagyott
Üzletszabályzat módosításának jóváhagyása tárgyában benyújtott kérelme alapján,
a fenti számon lefolytatott közigazgatási hatósági eljárásban meghozta az alábbi
HATÁROZATOT.
A Hivatal az FGSZ Zrt. Üzletszabályzat módosításának jóváhagyása tárgyában
benyújtott kérelmének helyt ad az alábbiak szerint:
1. A Hivatal az Engedélyes egységes szerkezetbe foglalt szállítási
rendszerüzemeltetői üzletszabályzatának (Függelékeivel és Mellékleteivel együtt
a továbbiakban: Üzletszabályzat) módosítását – az abban meghatározott egyedi
hatálybalépési és törlési határidőkkel – határozatlan időtartamra jóváhagyja
2022. október 1-jei gáznap kezdetétől.
2. Az Engedélyes köteles a Hivatal jelen határozatával jóváhagyott Üzletszabályzatát
– a mindenkor hatályos, egységes szerkezetbe foglalt szöveggel – az
ügyfélszolgálatán, illetve a honlapján, honlapjának nyitóoldaláról közvetlenül
elérhetően, a szövegben való kereshetőség biztosításával hozzáférhetővé tenni.
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3. Az Engedélyes köteles legalább 5 évre visszamenőleg elérhetővé tenni a
korábban hatályban lévő, jóváhagyott Üzletszabályzatait a honlapján időrendi
sorrendben, a későbbi módosítások tekintetében a hatályos időállapotok
elhatárolásával.
4. A Hivatal jelen határozatával jóváhagyott Üzletszabályzat jelen határozat
rendelkező részének elválaszthatatlan részét képező mellékletben található.
5. Az Engedélyes az Üzletszabályzatát a jogszabályban rögzített rendszerességgel
köteles felülvizsgálni. Az Üzletszabályzat felülvizsgálatának ki kell terjednie a
jogszabályokban, a kapcsolódó szabályzatokban, valamint az Engedélyes által
alkalmazott működési gyakorlatban és szerződéses rendszerben bekövetkezett
változásokra. Ha a felülvizsgálat során az Engedélyes megállapítja, hogy a
változás a jóváhagyott Üzletszabályzat tartalmának lényeges elemét érinti, köteles
a módosítást átvezetni és a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt,
alkalmazni kívánt Üzletszabályzatát a Hivatalhoz jóváhagyásra benyújtani.
6. Az Engedélyes köteles az Üzletszabályzatát módosítani, ha azt
jogszabályváltozás indokolja, vagy a Hivatal határozatban erre kötelezi.
A módosítás során az Engedélyes köteles a földgázellátásról szóló 2008. évi XL.
törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Vhr.) 119. § és 121-123. §-ai, valamint a Vhr. 4. sz. mellékletében
foglaltak figyelembevételére.
7. A Hivatal egyúttal az Üzletszabályzat részeként jóváhagyta a
vezetékkészletből nyújtott rugalmassági szolgáltatást, mint választható
szolgáltatást és díját az alábbi feltételekkel:
a. Az Engedélyes elkülönítetten köteles vezetni számviteli nyilvántartásaiban
a vezetékkészletből nyújtott rugalmassági szolgáltatás elszámolását.
b. Az Engedélyes a vezetékkészletből nyújtott rugalmassági szolgáltatáshoz
nem vehet igénybe földgáztárolói szolgáltatást.
c. Az Engedélyes gondoskodik a szükséges informatikai fejlesztések
elvégezéről.
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 30. alpontja szerinti
igazgatási szolgáltatási díjat (300.000,- Ft.) a Hivatal előirányzat-felhasználási
keretszámlájára átutalta.
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A Hivatalnak egyéb eljárási költség megtérítéséről döntenie nem kellett, az eljárás
során ilyen költség nem merült fel.
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 szabályainak megfelelő űrlapon keresztül, amely a következő
helyen érhető el:
https://magyarorszag.hu/szuf_ugyleiras?id=d50be8b3-ae75-446e-8f51-aae40fea393b

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 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 2022. július 13-án kelt, 2022. július 15-én érkeztetett,
14851/001/FGSZ/2021. iktatószámú kérelmében Üzletszabályzata módosításának
jóváhagyását kérte a Hivataltól. Az Engedélyes a Vhr. 123. § (1)-(2) bekezdéseiben
foglalt rendelkezésének megfelelően az érintett gázpiaci szereplők részére
észrevételezésre közzétette Üzletszabályzatának tervezetét a honlapján, melyet
megelőzően a Hivatallal egyeztette a tervezett módosításokat. Több gázpiaci szereplő
részéről érkezett módosítási javaslat, melyről az Engedélyes tájékoztatta a Hivatalt.
Az érintett gázpiaci szereplők a módosítási javaslataik tekintetében az Engedélyessel
nem jutottak egyezségre a vezetékkészletből nyújtott rugalmassági szolgáltatás
alkalmazása tekintetében.
A Hivatal felhívja az Engedélyes figyelmét, hogy a Vhr. 123. § (1)-(2) bekezdéseiben
előírt közzététel során – az Üzletszabályzat nagy terjedelmére tekintettel – a
véleményező gázipari szereplők a korrektúrás közzététel nélküli Üzletszabályzat
módosításait körülményesen tudják csak észlelni. Kérjük az Engedélyest, hogy
legközelebbi Üzletszabályzat módosítás során lehetőség szerint korrektúrásan is
tegyék közzé az anyagokat.
A Hivatal a benyújtott dokumentumokat, a beérkezett észrevételeket megvizsgálta és
az Üzletszabályzat módosításának jóváhagyása tárgyában indult eljárást lefolytatta.
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Az Engedélyes már a 2022. április 11-én kelt, 2022. április 12-én érkeztetett,
01339/010/FGSZ/2022 iktatószámú levelében tájékoztatta a Hivatalt a
vezetékkészletből nyújtott rugalmassági szolgáltatás tervezetéről, annak folyamatáról.
Az Engedélyes 2022. június 2-án kelt, 2022. június 3-án érkeztetett,
01339/012/FGSZ/2022 iktatószámú levelében kérte a rugalmassági szolgáltatás
bevezetésének jóváhagyását, mutatta be a tervezett eljárás folyamatát és általa kért
díját, valamint a Vhr. 150. § alapján a választható szolgáltatásra vonatkozó
díjalkalmazás alapját képező benchmark elemzést. Az FGSZ Zrt. nyilatkozata szerint
a gázszállításirendszer-üzemeltetők közötti rendszeregyensúlyozásra vonatkozó
üzemi és kereskedelmi szabályzat létrehozásáról szóló 312/2014/EU Bizottsági
rendelete (a továbbiakban: 312/2014/EU rendelet) 43. és 44. cikkeiben meghatározott
alapelvekkel és részletszabályokkal összhangban van a tervezett rugalmassági
szolgáltatás szabályrendszere.
Az Engedélyes ezen kérelmét együtt kezelte az Üzletszabályzat módosítási
kérelmével.
A Hivatal többször folytatott egyeztetéseket az Engedélyessel az új választható
szolgáltatás bevezetéséről és folyamatáról, részt vett az ÜKSZ Szabályzati Bizottság
által szervezett munkacsoport üléseken és figyelembe vette a piaci szereplők
véleményeit. Az Üzletszabályzat módosításba került végleges rugalmassági
szolgáltatás szabályok és díj tükrözi a Hivatal álláspontját és módosítási javaslatait.
A Hivatal az Üzletszabályzat más pontjairól is folytatott egyeztetést az Engedélyessel,
melyet követően a pontosított Üzletszabályzat 4.d. számú mellékletét (ÁSZF)
2022. szeptember 14-én megküldte a Hivatal részére. A módosítás során kibővültek a
4.d. számú melléklet 7.4.1. pontjában szereplő rendszerhasználói kockázati besorolás
szabályai.
A Hivatal megállapította, hogy a kiegészített Üzletszabályzat megfelel a
földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: GET) 113. §-a, a
Vhr. 119. és 121-123. §-ai, továbbá a Vhr. 4. számú mellékletének 1.1. fejezetében
meghatározott tartalmi követelményeknek, valamint az egyéb hatályos jogszabályi
előírásoknak. Ezért a Hivatal jelen határozat rendelkező részében foglaltak szerint
döntött és az Engedélyes kérelmének helyt adva jóváhagyta annak Üzletszabályzat
módosítását.

A Határozat 7 oldalból áll

4. oldal

Magyar Energetikai
és Közmű-szabályozási Hivatal
Határozat száma: H3053/2022

Üzletszabályzat módosításának
jóváhagyása

FGSZ Zrt.

A Hivatal e határozat Rendelkező részének 7. pontja szerint és feltételekkel hagyta
jóvá a vezetékkészletből nyújtott rugalmassági szolgáltatást és annak díját az
Üzletszabályzat 2. számú mellékletében (Választható szolgáltatások és díjaik).
A Hivatal és az Engedélyes több körben egyeztette a díjat és a díjmeghatározás
kérdésköreit, melynek eredménye után az Engedélyes módosította a benyújtott
Üzletszabályzat vonatkozó 2. számú mellékletet. Továbbá a választható szolgáltatás
ár- és költségfelülvizsgálati szempontból történő ellenőrizhetősége érdekében a
Hivatal előírta feltételként az elkülönített számviteli nyilvántartás-vezetési
kötelezettséget. A Hivatal szintén feltételként írta elő a szolgáltatás nyújtásához
szükséges informatikai fejlesztések elvégzését.
A Vhr. 150. §-a értelmében az Engedélyes által ajánlott választható szolgáltatás 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. A Hivatal megvizsgálta az
Engedélyes által bemutatott – az európiai gyakorlat figyelembevételével benchmark
alapon meghatározott és az indokolt költségekből kiindulva levezetett – árazási
modelleket, és megállapította, hogy a szolgáltatás tartalmát és költségeit figyelembe
véve a benchmark árazási modell megfelelőbb. A modelleket és azok adattartalmát a
Hivatal az Engedélyessel több körben egyeztette. A jóváhagyott díj mértéke megfelel
annak a célnak, hogy a szolgáltatás bevezetésével keletkező előnyök arányosan
legyenek megosztva a rendszerhasználók és a rendszerüzemeltető között.
A szolgáltatásból származó árbevétel ösztönzővel növelt, nominális megtérülésként
elfogadott 10 %-a feletti részével a Hivatal a GET 104/B. § (2) bekezdés b) pontja
szerinti módszertani útmutató szabályi szerint jár el.
A választható szolgáltatás alkalmazását a Hivatal e határozat Rendelkező részének
7. pontja szerinti feltételekhez kötötte mivel a 312/2014/EU rendelet 44. cikk (1)
bekezdése szerint a vezetékkészletből nyújtott rugalmassági szolgáltatás csak akkor
biztosítható, ha a következő feltételek közül többek között teljesül az, hogy a szállítási
rendszerüzemeltetőnek nem kell a vezetékkészletből nyújtott rugalmassági
szolgáltatás
biztosítása
érdekében
szerződést
kötnie
valamely
más
infrastruktúraszolgáltatóval,
például
tárolórendszer
üzemeltetőjével
vagy
LNG-létesítmények rendszerüzemeltetőjével.
A Hivatal megvizsgálta a 312/2014/EU rendelet 44. cikke szerinti tovább feltételeket
is, mely alapján megállapítható, hogy bevezethető a vezetékkészletből nyújtott
rugalmassági szolgáltatás.
A Hivatal a vezetékkészletből nyújtott rugalmassági szolgáltatás működését és díját
egy év elteltével felülvizsgálja, ellenőrzi és adott esetben módosításokat határoz meg
a gázpiacra gyakorolt hatások javítása érdekében.
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Az Üzletszabályzat hozzáférhetővé tételére vonatkozó rendelkezéseket a Hivatal a
GET 113. § (4) bekezdése alapján írta elő.
Jelen határozatát a Hivatal a GET 113. §-a, 127. § c) pontja és a Vhr. 79. § (3)
bekezdése, 119. §-a, 121-123. §-a és 150. §-a, a Vhr. 4. számú melléklet
1.1. fejezetében foglalt rendelkezések, 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, az Engedélyes 630/2012. számú szállítási rendszerüzemeltetési
engedélyében foglaltakkal összhangban hozta meg.
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 30. alpontja alapján
kellett rendelkezni.
Az Ákr. 116. § (4) bekezdés a) pontja a Hivatal döntésével szemben kizárja a
fellebbezést. Az Ákr. 112. §-a és a 114. § (1) bekezdése a jelen döntés ellen
közigazgatási per indítását teszi lehetővé. A tárgyalás tartására és az eljáró bíróságra,
a kötelező jogi képviseletre vonatkozó tájékoztatást a Hivatal az Ákr. 81. § (1)
bekezdése és a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény
(a továbbiakban: Kp.) 77. § (1)-(2) bekezdése, a Kp. 12. § (1) bekezdése, a 13. § (3)
bekezdés a) pont aa) alpontja és a 27. § (1) bekezdés b) pontja alapján adta meg.
A Kp. 39. § (6) bekezdése szerint a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási
cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincsen. 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 a 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 Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló
2013. évi XXII. törvény (a továbbiakban: MEKH Tv.) 5/F. § (1) bekezdése alapján nincs
helye sommás eljárásnak.

A Határozat 7 oldalból áll

6. oldal

Magyar Energetikai
és Közmű-szabályozási Hivatal
Határozat száma: H3053/2022

Üzletszabályzat módosításának
jóváhagyása

FGSZ Zrt.

A Hivatal feladat- és hatáskörét a MEKH Tv. 3. § (2) bekezdés a) pontja, 5/F. § (4)
bekezdése, továbbá a GET 113. §,127. § c) és 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:

Kapják:

A jóváhagyásra benyújtott módosított Üzletszabályzat

(kizárólag elektronikusan, hivatali kapuról cégkapura küldve)
FGSZ Földgázszállító Zrt.
Hivatal, Földgázipari Felügyeleti és Engedélyezési Osztály
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