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HATÁROZAT SZÁMA: H3799/2022. 
 
 
Tárgy: Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat módosításának 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.) mint rendszerirányítási 

feladatokat ellátó szállítási rendszer-üzemeltető kérelme alapján, a fenti számon és 

tárgyban lefolytatott közigazgatási hatósági eljárásban meghozta az alábbi 

 

HATÁROZATOT. 

 

A Hivatal az FGSZ Zrt. Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat (a továbbiakban: ÜKSZ) 

módosítási kérelmének helyt ad az alábbiak szerint: 

I. A Hivatal jelen határozatával jóváhagyja az ÜKSZ-t  

2022. december 1-jei gáznap kezdeti hatállyal. A Hivatal kötelezi 

továbbá az Engedélyest a módosításokkal egységes szerkezetbe 

foglalt ÜKSZ-nek a honlapján történő közzétételére legkésőbb  

2022. november 30-ig. 

II. A Hivatal jelen határozatával jóváhagyja a benyújtott ÜKSZ 2.5.2.2.4. és 

2.5.2.3. pontjait 2023. február 10-ei gáznap kezdeti hatállyal. A Hivatal 

kötelezi továbbá Engedélyest a jelen módosításokkal egységes szerkezetbe 

foglalt ÜKSZ-nek a honlapján történő közzétételére legkésőbb  

2023. február 10-ig. 

III. A Hivatal kötelezi az Engedélyest, hogy hívja fel valamennyi 

rendszerüzemeltető figyelmét arra, hogy kötelesek az ÜKSZ-t és annak 

módosításait a Hivatal jóváhagyó határozatával együtt a honlapjukon 

– a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveggel – közzétenni. 
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A jóváhagyásra benyújtott ÜKSZ jelen határozat rendelkező részének 
elválaszthatatlan részét képezi. 
 

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 27. alpontja szerinti 

igazgatási szolgáltatási díjat (5.000.000,- Ft.) a Hivatal előirányzat-felhasználási 

keretszámlájára átutalta. 

 

A Hivatalnak egyéb eljárási költség megtérítéséről döntenie nem kellett, az eljárás 

során ilyen költség nem merült fel.  

 

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 

 

A módosított ÜKSZ jóváhagyását az Engedélyes 2022. november 23-án kelt,  

2022. november 24-én érkeztetett, 14293/003/FGSZ/2022. iktatószámú kérelmében 

kérte a Hivataltól. 

Az FGSZ Zrt. 2022. október 26-án kelt, 01339/014/FGSZ/2022. iktatószámú levelében 

az alábbiakról tájékoztatta a Hivatalt. 

 

https://magyarorszag.hu/szuf_ugyleiras?id=d50be8b3-ae75-446e-8f51-aae40fea393b


Magyar Energetikai  
és Közmű-szabályozási Hivatal  
Határozat száma: H3799/2022 

Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat 
módosításának jóváhagyása FGSZ Zrt. 

 

 

 
A Határozat 6 oldalból áll  3. oldal 

 

 

Az FGSZ Zrt. a rugalmassági szolgáltatás részletszabályainak kidolgozása és 

informatikai rendszerének fejlesztése során az ÜKSZ 2.5.2.3. pontjában foglalt 

szabályozás összevetésekor arra a következtetésre jutott, hogy a rugalmassági 

szolgáltatás bevezetését követően – amennyiben a rendszerhasználók teljeskörűen 

igénybe veszik a szolgáltatást, de adott napon lesz szervezett piaci ügylete az  

FGSZ Zrt.-nek – előfordulhat, hogy a hivatkozott fejezet szerint nem lesz elszámolható 

teljes mértékben a számított eredménysemlegességi kalkulált érték. 

A hivatkozott ÜKSZ pont alapján jelenleg megosztásra kerül az eredmény-

semlegességi érték a rendszerhasználók összesített gáznapi egyensúlytalansága és 

a szállíttatott mennyisége között. A megosztott érték két ágon kerül felosztásra a 

rendszerhasználók szállítási teljesítményei és az egyensúlytalanságai arányában. 

A rugalmassági szolgáltatás bevezetése során az FGSZ Zrt. két problémát azonosított: 

- Amennyiben egy adott gáznapon minden érintett rendszerhasználó 

rugalmassági szolgáltatás igénybevételével rendezni tudja az 

egyensúlytalanságát, de lesz azon a gáznapon FGSZ Zrt. oldali szervezett piaci 

ügylet, akkor az egyensúlytalansági ágra is terhelődne felosztandó eredmény, 

amit a hatályos előírások alapján azonban nem lehet felosztani, mert az összes 

rendszerhasználó 0-s pozíciót vesz fel. 

- Ha a rugalmassági szolgáltatást igénylő rendszerhasználók közül akár csak egy 

rendszerhasználó nem tudja az egyensúlytalanságát teljes mértékben 

rugalmassági szolgáltatás igénybevételével rendezni és az előző pontban 

körülírt ügylet létrejön, arra az egy rendszerhasználóra kerül aránytalanul a 

teljes – egyensúlyi ágra számított – felosztandó összeg. 

A jelzett probléma miatt egyes rendszerhasználókkal szemben indokolatlan 

megkülönböztetés alakulhat ki, ezért az FGSZ Zrt. felhívta a figyelmet arra, hogy 

helyette a rugalmassági szolgáltatás bevezetésétől kezdődően kizárólag a szállítási 

mennyiséggel arányosan kerüljön felosztásra az eredménysemlegességi érték. 

A Hivatal a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: GET)  

110. § (4) bekezdés alapján jogszabályváltozás esetén, és abban az esetben, ha az 

ÜKSZ akadályozza a hatásos versenyt, a díjszabályozásban foglalt elvek és szabályok 

érvényesülését, vagy egyes felhasználókkal szemben indokolatlan 

megkülönböztetések alkalmazását teszi lehetővé, az engedélyesekkel és a 

rendszerhasználókkal történő egyeztetés mellett – határidő tűzésével, valamint az 

okok megjelölésével – kötelezi a szállítási rendszerirányítót a szabályzat 

módosítására. A Hivatal az FGSZ Zrt. által jelzett problémát megvizsgálva 

megállapította, hogy az ÜKSZ érintett hatályos rendelkezése egyes felhasználókkal 

szemben indokolatlan megkülönböztetésre alkalmas, ezért a H3662/2022. számú 

határozatával kötelezte az Engedélyest az ÜKSZ módosítására. 
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A GET 110. § (4) bekezdés szerinti egyeztetési kötelezettség alapján a Hivatal az 

FFAFO/349-2/2022. iktatószámú levelében kérte az ÜKSZ Szabályzati Bizottság 

Tagjait (a továbbiakban: SZB Tagok), hogy az eredménysemlegességi számítások 

módosítására vonatkozó részletszabályokat tartalmazó ÜKSZ módosításra 

véleményeiket, észrevételeiket küldjék meg a Hivatal részére. 

A véleményt benyújtó SZB Tagok elfogadták az ÜKSZ módosítási javaslatot, 

módosítási észrevétellel nem éltek. 

A Hivatal az SZB Tagok véleményére tekintettel az ÜKSZ módosításra vonatkozóan a 

GET 110. § (4) bekezdés alapján, a H3662/2022. számú határozatában rövid,  

2022. december 1-jei benyújtási határidővel az ÜKSZ módosításának benyújtására 

kötelezte az FGSZ Zrt.-t. A rövid benyújtási határidőt a vezetékkészletből nyújtott 

rugalmassági szolgáltatás mielőbbi bevezethetősége érdekében írta elő a Hivatal. 

Az Engedélyes az ÜKSZ módosítására vonatkozó kérelmét határidőben benyújtotta a 

Hivatalhoz jóváhagyásra, egyúttal kérte, hogy 2022. december 1-jével legyen 

jóváhagyva. 

A Hivatal a fenti indokokkal hagyta jóvá az ÜKSZ módosítását a rendelkező rész  

I. pontjában rögzítettek rendelkezések szerint. 

 

A rendelkező rész II. pontjához a Hivatal az alábbi indokot adja: 

A jóváhagyásra benyújtott ÜKSZ 2.5.2.2. és 2.5.2.2.4. pontjait, mely az újrafelosztási 

eljáráshoz kapcsolódó eredménysemlegesség szabályozásával kapcsolatos 

rendelkezésekről szól, a Hivatal tovább vizsgálta. 

Az FGSZ Zrt., az érintett piaci szereplők és a Hivatal többszöri egyeztetését követően 

az Engedélyes átdolgozta az újrafelosztási eljárás eredménysemlegességének 

biztosítására vonatkozó részletszabályokat az ÜKSZ-ben, mely módosítások végül a 

2.5.2.2.4. és 2.5.2.3. pontokat érintették.  

Az FGSZ Zrt. 2023. január 24-én érkezett levelével küldte meg az erre vonatkozó 

ÜKSZ módosítási javaslatát, mely tartalmazta az egyeztetések eredményét. 

A Hivatal eleget téve a GET 110. § (4) bekezdés szerinti egyeztetési kötelezettségnek, 

az FFAFO/52-3/2023. iktatószámú levelében kérte az SZB Tagokat, hogy az 

újrafelosztási eljáráshoz kapcsolódó eredménysemlegesség biztosítására vonatkozó 

részletszabályokat tartalmazó ÜKSZ módosításra adják meg véleményeiket, 

észrevételeiket legkésőbb 2023. január 27. munkaidő végéig. 

A válaszadási határidőn belül véleményt benyújtó SZB Tagok alapvetően elfogadták 

az ÜKSZ módosítási javaslatot, viszont ahhoz két pontosító kiegészítést tettek. A 

Hivatal a kiegészítést nem vezette át az ÜKSZ módosításban, mivel az Engedélyes 

által küldött vélemény szerint azok nem helytállóak. Az érintett szövegrészek, mivel 

pontosítások, az eredménysemlegesség szabályozásával kapcsolatos rendelkezés 
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alkalmazhatóságát nem érintik, ezért a Hivatal jelen ÜKSZ módosítási eljárásban 

figyelmen kívül hagyta, továbbá az időközben elkezdett, 2023. évi éves ÜKSZ 

módosítás alkalmával azokat újratárgyalhatónak értékelte. 

A Hivatal az ÜKSZ jelen módosításában lefolytatott egyeztetések eredményére és az 

SZB Tagok elvekre és a folyamatra vonatkozó egyetértésére tekintettel a jelen 

határozat Rendelkező része szerint jóváhagyta az ÜKSZ jelen határozat 1. számú 

melléklete szerinti pontjait. 

Az ÜKSZ hatálybaléptetési időpontjáról a Hivatal az Engedélyessel történt 

egyeztetéseknek megfelelően döntött annak megfelelően, hogy a módosult 

eredményfelosztási eljárási szabály már a 2023. február 15-ei elszámolásánál 

alkalmazásba kerüljön a januári gázhónapra vonatkozóan. 

 

A Hivatal a rendelkező rész III. pontjában előírt kötelezettséget a GET 110. § (5) 

bekezdése alapján írta elő. 

Az ÜKSZ hatálybaléptetési időpontjáról a Hivatal az Engedélyes kérelmének 

megfelelően döntött. 

 

Jelen határozatát a Hivatal a GET 110. § (4) 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 Ákr. 81. § (1) bekezdése és a 124-130. §-a, továbbá az  

1/2014. MEKHr. 6. §-a, és az 1. számú melléklet A) pontjának 27. 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 
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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 határidő a Magyar Energetikai és Közmű-

szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény (a továbbiakban: 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 110. §,127. § b) 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  

 
 

    dr. Juhász Edit  
                            elnök 
 
 

 

Melléklet: A jóváhagyásra benyújtott módosított ÜKSZ 

 

 

 

Kapják: (kizárólag elektronikusan, hivatali kapuról cégkapura küldve) 

 FGSZ Földgázszállító Zrt.  1pld 

 Hivatal, Földgázipari Felügyeleti és Engedélyezési Osztály  1pld 
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