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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 rendszerüzemeltetőt érintően, a fenti számon és tárgyban
kérelemre lefolytatott közigazgatási hatósági eljárásban meghozta az alábbi
HATÁROZATOT.
I.

A Hivatal jóváhagyja az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatot
(a továbbiakban: ÜKSZ) a feltételes kapacitásra vonatkozó
rendelkezésekkel 2022. október 1-jei gáznapi hatálybalépéssel.

A módosításokat a jelen határozat részét képező 1. számú mellékletben szereplő
egybeszerkesztett ÜKSZ tartalmazza.

II.

A Hivatal kötelezi továbbá Engedélyest a jelen módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt ÜKSZ-nek a honlapján történő közzétételére legkésőbb
2021. december 31-ig jelölve a hatálybalépés idejét.

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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Az Engedélyest igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettség nem terheli, mivel az
eljárás hivatalból indult.
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 az alapeljárás során már befizette. A Hivatalnak egyéb
eljárási költség megtérítéséről nem kellett döntenie, mert 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 szabályai szerint az „Űrlap a Magyar Energetikai és Közműszabályozási 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.
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INDOKOLÁS
A Hivatal a H2597/2021. számú határozatában kötelezte az Engedélyest, hogy
legkésőbb 2021. november 30-áig egészítse ki az ÜKSZ-t a feltételes kapacitásra
vonatkozó részletszabályokkal a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a
csatlakozási díjak meghatározásának a 2021-ben induló árszabályozási ciklusra
vonatkozó keretszabályairól szóló 8/2020. (VIII. 14.) MEKH rendelet (a továbbiakban:
8/2020. MEKH rendelet) alapján, és nyújtsa be jóváhagyásra ezen módosítási
részeket a 2021. július 12-én kelt, 14852/001/FGSZ/2021. iktatószámú kérelmével
indított alapeljárás kiegészítéseként.
Az Engedélyes az ÜKSZ feltételes kapacitásra vonatkozó részletszabályokkal történő
kiegészítését 2021. november 23-án kelt, 2021. november 24-én érkeztetett,
14852/005/FGSZ/2021. iktatószámú kérelmében küldte meg a Hivatal részére.
Az Engedélyes beadványában tájékoztatta a Hivatalt, hogy a feltételes kapacitás
használatának szabályait a 8/2020. MEKH rendelet 2/A. §-a alapján határozta meg.
Az Engedélyes a feltételes kapacitásra vonatkozó aukciók időpontjait kérelmében
megküldte, melyről az FGSZ Zrt. egyeztetett a Hivatallal, mivel azokat a jelenleg
érvényben lévő aukciós naptár nem tartalmazza.
Az Engedélyes a feltételes kapacitásra vonatkozó aukciók időpontjára vonatkozóan az
alábbiak szerint módosítja az aukciós naptárát:
− Az éves feltételes kapacitás kiosztás időpontja az éves nem megszakítható
kapacitás aukció időpontját követő első hétfő.
− A negyedéves feltételes kapacitás kiosztás időpontja a negyedéves nem
megszakítható kapacitás aukció időpontját követő első hétfő.
− A havi feltételes kapacitás kiosztás időpontja a havi nem megszakítható
kapacitás aukció időpontját követő 3. munkanap.
− A napi feltételes kapacitás kiosztás időpontja megegyezik a napi nem
megszakítható kapacitás aukció időpontjával: 16:30-tól 17:00-ig (CET).
A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: GET) 110. § (4)
bekezdése alapján jogszabályváltozás esetén a Hivatal az engedélyesekkel és a
rendszerhasználókkal történő egyeztetés mellett – határidő tűzésével, valamint az
okok megjelölésével – kötelezheti az FGSZ Zrt.-t az ÜKSZ módosítására. Az FGSZ
Zrt. a Hivatal felhívására a módosításokat elvégezte.
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A GET 110. §-a alapján a Hivatal az FFAFO/363-3/2021. iktatószámú levelében
felkérte az ÜKSZ Szabályzati Bizottsági tagokat, azaz az engedélyesek és a
rendszerhasználók képviselőit a benyújtott ÜKSZ tervezet feltételes kapacitásra
vonatkozó rendelkezéseinek véleményezésére 2021. december 8-ai határidőig.
A Szabályzati Bizottsági tagok által határidőre megküldött módosító javaslatokat a
Hivatal megvizsgálta, egyes részeit elfogadta, és a Rendelkező rész I. pontjában
döntött a jelen határozat 1. számú mellékletét képező ÜKSZ módosításról.
Az ÜKSZ módosítást a Hivatal egybeszerkesztetten hagyta jóvá 2022. október 1-jei
gáznap kezdettel, mely időpontig az Engedélyes el tudja végezni a feltételes kapacitás
bevezetéséhez szükséges informatikai fejlesztéseit.
A Hivatal a Rendelkező rész II-III. pontjaiban előírt közzétételi kötelezettségeket a GET
110. § (5) bekezdése alapján írta elő.
Jelen határozatát a Hivatal a GET 110. § (4) és (5) bekezdései, a 127. § b) pontja, a
földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 3. számú melléklete, az
Ákr. 35-38. §-a, 80. § (1) bekezdése és a 81. § (1) bekezdése, valamint a hivatkozott
egyéb jogszabályok alapján hozta meg.
A Hivatal feladat- és hatáskörét a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási
Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény (a továbbiakban: MEKH Tv.) 3. § (2) bekezdés
a) pontja, továbbá a GET 127. § b), f) és s) pontjai, valamint o) pontjának ob) alpontja,
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 az Ákr., a GET és MEKH Tv. tartalmazza.
Az eljárási költségről az Ákr. 81. § (1) bekezdése és a 124-130. §-ai 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 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.
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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.

Kelt: Budapest, elektronikus bélyegző szerint

Horváth Péter János
elnök

Melléklet:
- 1. számú Melléklet: a hatályos ÜKSZ-nek a jelen határozattal jóváhagyott
feltételes kapacitásra vonatkozó rendelkezéseivel egybeszerkesztett változata

Kapják a hivatali kapuról a cégkapura küldve elektronikusan:
FGSZ Zrt.
1pld
Hivatal
1pld
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