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HATÁROZAT SZÁMA: H2375/2023. 
 
 
Tárgy: az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat módosításának jóváhagyása és a 

H3799/2022. számú határozat kiegészítése 
 
 

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 részére, a fenti számon és tárgyban 

lefolytatott közigazgatási hatósági eljárásban hivatalból meghozta az alábbi 

 

HATÁROZATOT. 

 

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

módosítására vonatkozó H3799/2022. számú határozatát (a továbbiakban: 

Alaphatározat) kiegészíti az alábbiak szerint: 

1. Az Alaphatározat rendelkező rész II. pontja helyébe folytatólagosan az alábbi 

II. pont lép: 

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. 

2. Az Alaphatározat II. pontjának indokolása helyébe a jelen határozat részét 

képező II. pontra vonatkozó indokolás lép. 
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3. Az Alaphatározat tárgyában az „Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat 

módosításának részleges jóváhagyása” szövegrész az „Üzemi és Kereskedelmi 

szabályzat módosításának jóváhagyása” szövegre módosul. 

A fenti rendelkezés – az Alaphatározattal egységes szerkezetbe foglalva – és a 

jóváhagyásra benyújtott ÜKSZ részei jelen határozat mellékleteit, egyúttal a 

rendelkező részének elválaszthatatlan részét képezik. 

Az Engedélyest igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettség nem terheli, mivel az 

eljárás hivatalból indult. 

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

során ilyen költség nem merült fel.  

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: 

Ákr.) 91. § (4) bekezdése alapján a kiegészítés ellen ugyanolyan jogorvoslatnak van 

helye, mint az eredeti döntés ellen volt. 

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. 

A módosított ÜKSZ jóváhagyási eljárását lefolytatta, mely eljárás keretében 

H3799/2022. számon részleges döntést hozott. 
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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 földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény  

(a továbbiakban: 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 

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. 

 

Az Ákr. 91. § (1) bekezdése alapján, ha az ügy érdeméhez tartozó kérdésben nem 

született döntés, a hatóság a döntést kiegészíti. A (2) bekezdés alapján nincs helye a 

döntés kiegészítésének, ha a döntés véglegessé válásától számított egy év eltelt.  

A Hivatal megállapította, hogy az Alaphatározat kiadása óta nem telt el egy év. A (3) 

bekezdés alapján a kiegészítést a hatóság egységes döntésbe foglalva, lehetőleg a 

döntés kicserélésével közli. A (4) bekezdés alapján a kiegészítés ellen ugyanolyan 
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jogorvoslatnak van helye, mint az eredeti döntés ellen volt, továbbá az (5) bekezdés 

alapján a kiegészítést közölni kell azzal, akivel a kiegészített döntést közölték. 

 

Az FGSZ Zrt. a Hivatal felhívására a módosításokat elvégezte, melyeket a Hivatal 

megvizsgált és hivatalból eljárva, az Ákr. 91. §-a alapján az Alaphatározatot 

kiegészítette. 

A Hivatal a fentiek az Ákr. 3. §-ában és 104. § (1) bekezdés e) pontjában, valamint a 

GET 110. § (4) bekezdésében foglaltak alapján 2023. január 31. napján 

közigazgatási hatósági eljárást indított. 

Az Ákr. 104. § (3) bekezdés a) pontja alapján a hivatalbóli eljárás az első eljárási 

cselekmény elvégzésének napján kezdődik, megindításáról az ismert ügyfelet a 

hatóság értesíti, amely mellőzhető, ha az eljárás megindítása után a hatóság nyolc 

napon belül dönt. 

Jelen határozatát a Hivatal a GET 110. § (4) bekezdése, valamint az Ákr.  

104. § (1) bekezdés e) pontja, 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 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. 
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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 

 

 

 

 

 

 

Mellékletek:  

1. számú melléklet: A jóváhagyásra benyújtott ÜKSZ módosított 

rendelkezései  

2. számú melléklet:  Egységes szerkezetbe foglalt Alaphatározat 

 

 

 

 

 

Kapják: (kizárólag elektronikusan, hivatali kapuról cégkapura küldve) 

 FGSZ Földgázszállító Zrt.  1pld 

 Hivatal, Földgázipari Felügyeleti és Engedélyezési Osztály  1pld 
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1. számú melléklet 

A jóváhagyásra benyújtott ÜKSZ módosított rendelkezései 

2.5.2.2.4. Korrigált havi földgázszállító rendszeri elszámolás 
 

a) A korrigált havi elszámolás a számítóművekből kiolvasott mérési adatok, valamint a 

kapcsolódó rendszerüzemeltetőkkel jegyzőkönyvben korrigált mennyiségi adatok és 

az újrafelosztási eljárás eredménye alapján készül. 

b) A szállítási rendszerüzemeltető legkésőbb az adott gázhónap lezárását követő hónap 

15-ig havi korrigált elszámolást készít, melyet a rendszerhasználók az Informatikai 

Platformján érhetnek el. 

c) A havi korrigált elszámolás tartalmi elemei megegyeznek a Szabályzat Hiba! A 

hivatkozási forrás nem található.. pontjában megadott tartalmi elemekkel.  

d) A szállítási rendszerüzemeltető a korrigált havi elszámolást követően műbizonylatot 

állít ki a gázminőségről hálózati pontonként az üzletszabályzatában részletezett 

tartalommal. 

e) A napi allokáció alapján a Szabályzat 2.5.2.2.3 pontja szerint elszámolt kiegyensúlyozó 

gáz és az újrafelosztási eljárás eredménye különbözetének elszámolását az adott 

gáznapra vonatkozóan a szállítási rendszerüzemeltető végzi a következők szerint:  

 

i. A szállítási rendszerüzemeltető a napi adatok alapján meghatározott 

kiegyensúlyozó gáz és az újrafelosztási eljárás eredményének különbözetéről 

vételi-eladási jegyzőkönyvet állít ki, ír alá, melyet a rendszerhasználóknak a 

tárgyhónapot követő 15-ig az Informatikai Platformon elérhetővé tesz. 

ii. Az i. pont szerinti jegyzőkönyveken rögzített mennyiségek elszámolása a 

szállítási rendszerüzemeltető üzletszabályzatában rögzített feltételek szerint 

történik. 

iii. Az egyes gáznapokhoz és egyensúlytalanság változásokhoz tartozó korrekciós 

ügyletek elszámolása során alkalmazandó gázárak: 

 

• Amennyiben a rendszerhasználó egy adott napon forrástöbbletes lett, 

kiegyensúlyozó földgázt adott el, és a korrekciós eljárásban is eladóként 

szerepel, az adott napi teljes egyensúlyi különbözetet marginális eladási 

áron kell elszámolni a szállítási rendszerüzemeltetővel.  

• Amennyiben a rendszerhasználó egy adott napon forráshiányos lett, 

kiegyensúlyozó földgázt vett, és a korrekciós eljárásban is vevőként 

szerepel, az adott napi teljes egyensúlyi különbözetet marginális vételi áron 

kell elszámolni a szállítási rendszerüzemeltetővel.  

• Amennyiben a rendszerhasználó egy adott napon forrástöbbletes lett, 

kiegyensúlyozó földgázt adott el, de a korrekciós eljárásban forráshiányos 

vevőként szerepel, a teljes egyensúlyi különbözetéből az adott napi 

forrástöbbletét marginális eladási áron, az azon felüli forráshiány 
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mennyiséget marginális vételi áron kell elszámolni a szállítási 

rendszerüzemeltetővel. 

• Amennyiben a rendszerhasználó egy adott napon forráshiányos lett, 

földgázt vett, de a korrekciós eljárásban forrástöbbletes eladóként 

szerepel, a teljes egyensúlyi különbözetéből az adott napi forráshiányát 

marginális vételi áron, az azon felüli forrástöbblet mennyiséget marginális 

eladási áron kell elszámolni a szállítási rendszerüzemeltetővel. 

 

f) A korrigált havi elszámolásban a végleges-korrigált elszámolás közötti gázfelhasználás 

különbözet elszámolását (újrafelosztási eljárást) a szállítási rendszerüzemeltetőnek 

eredménysemleges pozícióban kell lezárnia, így az újrafelosztási eljárásban 

keletkezett, adott havi eredménye elszámolásra kerül a rendszerhasználókkal, az 

alábbiak szerint: 

 

i. A szállítási rendszerüzemeltető a gázhónapra vonatkozóan kimutatja a 

korrigált elszámolás alapját képező földgázkészlet nyitó (Kklnykwh) és záró 

(Kklzkwh) mennyiségét, nyitó (KklnyFt) és záró (KklzFt) értékét, 

 

ii. A korrigált elszámolás alapját képező földgázkészletet adott gázhónapban 

az alábbi tételek növelik: 

 

• Szállítási rendszerüzemeltető által adott hónapban a korrigált 

elszámolásban érintett rendszerhasználóktól vásárolt összes földgáz 

mennyisége (∑Vkorrkwh) a 2.5.2.2.4. e) pontja szerinti áron (∑VkorrFt). 

• Amennyiben a szállítási rendszerüzemeltető által adott hónapban a 

korrigált elszámolásban érintett rendszerhasználóktól vásárolt összes 

földgáz mennyisége kevesebb, mint adott hónapban a korrigált 

elszámolásban érintett rendszerhasználók felé értékesített összes földgáz 

mennyiség, akkor az elszámolás napján a kiegyensúlyozó gázkészletből 

történik a mennyiség (Kiegyklkwh) átvezetése a kiegyensúlyozó készlet 

elszámolás napján érvényes mérlegelt átlagárán (KiegyklFt). 

 

iii. A korrigált elszámolás alapját képező földgázkészletet adott gázhónapban 

az alábbi tételek csökkentik: 

 

• Szállítási rendszerüzemeltető által adott hónapban a korrigált 

elszámolásban érintett rendszerhasználók felé értékesített összes földgáz 

mennyisége (∑Ekorrkwh) mérlegelt átlagáron, 

• Amennyiben a szállítási rendszerüzemeltető által adott hónapban a 

korrigált elszámolásban érintett rendszerhasználóktól vásárolt összes 

földgáz mennyisége több, mint adott hónapban a korrigált elszámolásban 

érintett rendszerhasználók felé értékesített összes földgáz mennyiség, 

akkor a kiegyensúlyozó gázkészletbe történik az elszámlás napján a 
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korrigált elszámolás alapját képező záró készlet mennyiségének (Kklzkwh) 

átvezetése mérlegelt átlagáron (KklzFt). 

 

 

iv. A korrigált elszámolás értékesítési különbözetének (ÉKkorr) 

meghatározásához ki kell számítani az eladott áruk beszerzési értékét 

(KRelábé) az alábbiak szerint: 

 

• KRelábé: ((KklnyFt+∑VkorrFt + KiegyklFt ) / (Kklnykwh+ ∑Vkorrkwh + Kiegyklkwh 

)) * ∑Ekorrkwh 

 

• ÉKkorr  =  ∑EkorrFt - KRelábé 

 

ahol (EkorrFt) a rendszerhasználók felé értékesített összes földgáz értéke 

a 2.5.2.2.4. e) pontja szerinti áron. 

 

v. Ha a korrigált elszámolás értékesítési különbözet (ÉKkorr) értéke az iii. pont 

szerinti számítások elvégzését követően negatív szám, úgy a szállítási 

rendszerüzemeltetőnek vesztesége keletkezett az adott gázhónapban. 

 

vi. Ha a korrigált elszámolás értékesítési különbözet (ÉKkorr) értéke az iii. pont 

szerinti számítások elvégzését követően pozitív szám, úgy a szállítási 

rendszerüzemeltetőnek nyeresége keletkezett az adott gázhónapban. 

  

vii. A fajlagos értékesítési különbözet (FÉKkorr) megállapításához a szállítási 

rendszerüzemeltetőnél keletkezett, adott gázhónapra vonatkozó 

értékesítési különbözetet (ÉKkorr) el kell osztani a korrigált elszámolás során 

(∑Vkorrkwh + ∑Ekorrkwh) a rendszerhasználókkal elszámolt összes földgáz 

mennyiséggel: 

 

• FÉKkorr = ÉKkorr / (∑Vkorrkwh + ∑Ekorrkwh) 

  

viii. Egy rendszerhasználóra jutó értékesítési különbözet (RHÉKkorr) 

meghatározásához a fajlagos értékesítési különbözetet (FÉKkorr) kell 

szorozni a korrigált elszámolás során az adott rendszerhasználóval 

elszámolt összes földgáz mennyiségével (Vkorrkwh + Ekorrkwh): 

 

• RHÉKkorr = FÉKkorr * (Vkorrkwh + Ekorrkwh) 

g) Az egyes rendszerhasználóra vonatkozó havonta számított értékesítési különbözet (a 

szállítási rendszerüzemeltető költségsemlegességét biztosító díj) megjelenítésre kerül 

a szállítási rendszerüzemeltető informatikai platformján. A díj elszámolását és 

pénzügyi rendezését a Központi Szerződő Fél végzi.  
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2.5.2.3. Kiegyensúlyozó földgáz forgalmazáson realizált 

értékesítési különbözet és az egyensúlyozási 

intézkedésekkel kapcsolatosan felmerült költségek 

elszámolása  

a) A szállítási rendszerüzemeltető nem tehet szert nyereségre vagy veszteségre a 

rendszeregyensúlyozás érdekében végzett tevékenysége, a kapcsolódó egyensúlyozó 

gázforgalom elszámolása és a rendszeregyensúlyozási tevékenység biztosításával 

összefüggő költségek befogadása kapcsán. 

b) A szállítási rendszerüzemeltető minden gáznapra vonatkozóan kimutatja a 

rendszeregyensúlyozási tevékenység és a kiegyensúlyozó földgáz beszerzési és 

eladási értéke közötti negatív vagy pozitív értékesítési különbözetet (ÉKkiegy), és azt 

egyensúlyozási költségsemlegességet biztosító díjként elszámolja a 

rendszerhasználókkal a szállítási teljesítmények arányában. Amennyiben a kimutatott 

díj pozitív értékű, a szállítási rendszerüzemeltetőnek nyeresége keletkezett, ekkor a 

szállítási rendszerüzemeltető ezt az összeget megtéríti a rendszerhasználók részére. 

Ha a kimutatott díj negatív értékű, a szállítási rendszerüzemeltetőnek vesztesége 

keletkezett, ekkor ezt az értéket a rendszerhasználók térítik meg a szállítási 

rendszerüzemeltető felé. 

c) A szállítási rendszerüzemeltető minden gáznapra vonatkozóan kimutatja a 

kiegyensúlyozó földgázkészlet nyitó (Klnykwh) és záró (Klzkwh) mennyiségét, nyitó 

(KlnyFt) és záró (KlzFt) értékét. 

d) A kiegyensúlyozó földgázkészletet adott gáznapon az alábbi tételek növelik: 

 

i  Szállítási rendszerüzemeltető által rendszeregyensúlyozás céljából a 

kereskedési platformokon adott gáznapi teljesítésre vásárolt földgáz 

mennyisége (Vhidrkwh) tényleges vételi áron (VhidrFt), 

ii Szállítási rendszerüzemeltető által a gáznapi elszámolás során a 

rendszerhasználók forrástöbbletének (Vegykwh) megvásárlása az adott 

gáznapon érvényes marginális eladási áron (VegyFt), 

iii Szállítási rendszerüzemeltető által a korrigált havi földgázszállító rendszeri 

elszámolást követően a korrigált elszámolás alapját képező záró földgázkészlet 

átvezetett mennyisége (Kklzkwh) az adott gáznapon érvényes mérlegelt 

átlagáron (KklzFt). 

 

e) A kiegyensúlyozó földgáz készletet adott gáznapon az alábbi tételek csökkentik: 

 

i Szállítási rendszerüzemeltető által rendszeregyensúlyozás céljából a 

kereskedési platformokon adott gáznapi teljesítéssel értékesített földgáz 

mennyisége (Ehidrkwh) tényleges eladási áron (EhidrFt),  
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ii Szállítási rendszerüzemeltető által a gáznapi elszámolás során a forráshiányos 

(Eegykwh) rendszerhasználók felé értékesítés az adott gáznapon érvényes 

marginális vételi áron (EegyFt), 

iii Szállítási rendszerüzemeltető által  a korrigált havi földgázszállító rendszeri 

elszámoláshoz szükséges átvezetett földgáz mennyisége (Kiegyklkwh) és 

értéke a kiegyensúlyozó készlet adott gáznapon érvényes mérlegelt átlagárán 

(KiegyklFt). 

 

f) A szállítási rendszerüzemeltető, a Hivatal által határozatban jóváhagyott földgázpiaci 

szabályzatokban, valamint a kereskedési platform üzemeltetők hirdetményeiben 

meghatározott és a szállítási rendszerüzemeltető által választott díjcsomagban 

meghatározott díjakat minden gáznapra kiszámítja az alábbiak szerint: 

 

i Az időszakosan számlázott állandó mértékű díjakat a teljesítési időszaknak 

megfelelően elosztja a teljesítési időszak napjainak számával, ez az érték az 

egy gáznapra eső állandó díj (Dáll), 

ii  A mennyiségarányos érték meghatározása úgy történik, hogy az adott 

gáznapon és kereskedési platformon a szállítási rendszerüzemeltető által kötött 

egyensúlyozási intézkedésekkel kapcsolatos kereskedelmi ügyletekben 

meghatározott szállítási mennyiség kerül szorzásra az érvényes fajlagos díjjal 

(Dvált). 

 

g) Az értékesítési különbözet (ÉKkiegy) meghatározásához ki kell számítani az eladott áruk 

beszerzési értékét (ELÁBÉ) az alábbiak szerint: 

ELÁBÉ  =  ((KlnyFt+ KklzFt - KiegyklFt +∑VhidrFt+ ∑VegyFt ) / (Klnykwh+ Kklzkwh - 

Kiegyklkwh + ∑Vhidrkwh+∑ Vegykwh)) * (∑Ehidrkwh+ 

∑Eegykwh) 

h) A gáznapi értékesítési különbözetet (ÉKkiegy) az alábbi számítás szerint kell 

meghatározni: 

ÉKkiegy  =  ∑EhidrFt + ∑EegyFt - ELÁBÉ - Dáll - Dvált 

i) Amennyiben az értékesítési különbözet (ÉKkiegy) értéke a fenti számítások elvégzését 

követően negatív szám, úgy a szállítási rendszerüzemeltetőnek vesztesége keletkezett 

az adott gáznapon. 

 

j) Amennyiben az értékesítési különbözet (ÉKkiegy) értéke a fenti számítások elvégzését 

követően pozitív szám, úgy a szállítási rendszerüzemeltetőnek nyeresége keletkezett 

az adott gáznapon. 

 

k) Az értékesítési különbözet ÉKkiegy érték rendszerhasználók közötti szállítási 

teljesítmények arányában történő megosztásáoz először meg kell határozni a fajlagos 

értékesítési különbözetet (FÉKkiegy). 



Magyar Energetikai  
és Közmű-szabályozási Hivatal  
Határozat száma: H2375/2023 

Az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat 
módosításának jóváhagyása és a 

H3799/2022. sz. határozat kiegészítése 

FGSZ Zrt. 

 

 

 
A Határozat 11 oldalból áll  11. oldal 

 

 

Adott rendszerhasználó gáznapi szállítási teljesítménye (RSZT) alatt az adott 

rendszerhasználó által a teljes gáznapon szállíttatott kiadási ponton mért mennyiség 

értendő azzal, hogy nem tartozik e mennyiségbe a betároláshoz tartozó, valamint a 

jogcímátvezetés szerinti mennyiség. 

l) A fajlagos értékesítési különbözet (FÉKkiegy) megállapításához a szállítási 

rendszerüzemeltetőnél keletkezett, adott gáznapra vonatkozó értékesítési 

különbözetet (ÉKkiegy) el kell osztani a rendszerhasználóknak az adott gáznapra 

vonatkozó összes szállítási teljesítményével:  

FÉKkiegy = ÉKkiegy / ∑ RSZT 

m) A rendszerhasználót a szállítási rendszerüzemeltetőnél nyilvántartott napi szállítási 

teljesítménye (RSZT) és a szállítási teljesítmények alapján kimutatott fajlagos 

értékesítési különbözet (FÉKkiegy) szorzata terheli, vagy illeti meg. Ezzel a módszerrel 

a szállítási rendszerüzemeltetőnél naponta kimutatott értékesítési különbözetet 

(ÉKkiegy) maradéktalanul fel kell osztani a rendszerhasználók között. Az egyes 

rendszerhasználóra vonatkozó értékesítési különbözet (RHÉKkiegy) számításának 

képlete: 

RHÉKkiegy = FÉKkiegy * RSZT 

n) Az egyes rendszerhasználóra vonatkozó értékesítési különbözet (RHÉKkiegy) és a 

korrigált elszámolás során számított értékesítési különbözet (RHÉKkorr) összege, mint 

rendszerhasználónként naponta számított egyensúlyozási költségsemlegességet 

biztosító díj megjelenítésre kerül a Központi Szerződő Fél által készített napi 

elszámolási jelentésben. A díj pénzügyi rendezését a Központi Szerződő Fél végzi. 

 

o) A szállítási rendszerüzemeltető a teljes számítást az Informatikai Platformon végzi el. 

A számításokat és a készletvezetést forintban hajtja végre. Amennyiben valamely adat 

euró devizanemben áll rendelkezésre, azt az adott napon érvényes Magyar Nemzeti 

Bank által nyilvántartott és publikált árfolyamon számítja át. A szállítási 

rendszerüzemeltető minden gáznapra vonatkozóan publikálja az Informatikai 

Platformon a rendszerhasználók felé elszámolt értékesítési különbözetet. 
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