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Tárgy: MFGT földgáztárolói működési engedélyének módosítása  

 

 

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (székhely: 1054 Budapest, Bajcsy-

Zsilinszky út 52.; a továbbiakban: Hivatal) a Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság (székhely: 1138 Budapest, Váci út 144-150., cégjegyzékszám: Cg. 01-10-

045043, adószám: 12543317-2-44, működési engedély száma: 1567/2013.;  

a továbbiakban: Engedélyes) kérelme alapján, a fenti számon és tárgyban indult 

közigazgatási hatósági eljárásban meghozta az alábbi 

 

 

HATÁROZATOT. 

 

A Hivatal az Engedélyes kérelmére felülvizsgálta a részére 1567/2013. számú határozattal 

kiadott, a 2045/2013., a 615/2015., a 4709/2016. és az 5004/2017. számú határozatokkal 

módosított földgáztárolói működési engedélyt (mellékleteivel és függelékeivel együtt a 

továbbiakban: Engedély). A Hivatal az Engedélyt a jelen módosítással nem érintett részek 

változatlanul hagyása mellett az alábbi pontokban és tartalommal módosítja. 

 

I. Az Engedély 1. Melléklete az alábbiakban módosul: 
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2020. április 30-ig: 

 

Földalatti 

gáztároló neve 

Tárolható 

mobil gázkészlet 

(millió m3) 

Besajtoló 

kapacitás 

(millió m3/nap) 

Kitároló 

kapacitás 

(millió m3/nap) 

HAJDÚSZOBOSZLÓ 1640 11,50 20,8 

KARDOSKÚT 280 2,35 3,2 

PUSZTAEDERICS 340 2,90 3,1 

ZSANA  23501 17,00 28,0 

Összesen: 4610 33,75 55,1 

 

1 A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztályának JN/43/02787-

2/2019 és JN/43/02787-3/2019 iktatószámú határozataiban foglalt feltételek figyelembe vételével 

 

2020. április 30-tól: 

 

Földalatti 

gáztároló neve 

Tárolható 

mobil gázkészlet 

(millió m3) 

Besajtoló 

kapacitás 

(millió m3/nap) 

Kitároló 

kapacitás 

(millió m3/nap) 

HAJDÚSZOBOSZLÓ 1640 11,50 20,8 

KARDOSKÚT 280 2,35 3,2 

PUSZTAEDERICS 340 2,90 3,1 

ZSANA  2170 17,00 28,0 

Összesen: 4430 33,75 55,1 
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II. Az Engedély 2.1.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„2.1.2. 

Az Engedélyes a 2.1.1. pont szerinti kijelölés esetén, a rendelkezésre álló szabad kapacitásai 

erejéig – a jelen Működési engedélyben meghatározott módon, – köteles a biztonsági készlet 

kialakítása érdekében szerződést kötni a Szövetséggel.” 

III. Az Engedély 2.2.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„2.2.4. 

A 2.1.1 pont szerinti kijelölés esetén az Engedélyes köteles az Fbkt. 4. § (1) bekezdése alapján 

kiadott miniszteri rendeletben meghatározott időponttól a Szövetség igazolt fogyasztói 

igényeként kezelni a 3. számú mellékletben meghatározott mobilkapacitás, betárolási és 

kitárolási kapacitások Szövetség által igényelt részét. Az Engedélyes a 3. számú melléklet 

szerinti kapacitásokat legfeljebb a rendelkezésre álló szabad kapacitásai mértékéig köteles a 

Szövetség rendelkezésére bocsátani. 

 

Az Engedélyesnek a Szövetség fogyasztói igényét kiemelten, minden más igényt megelőzően 

kell figyelembe venni a 3. számú mellékletben szereplő kapacitások mértékéig.” 

 

IV. Az Engedély 3.1.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„3.1.1. 

A Szövetséggel történő szerződés kötésig az Engedélyesnek az 1. számú mellékletben 

meghatározott működési területének teljes tárolói kapacitása felhasználható kereskedelmi 

földgáztárolásra.” 

 

V. Az Engedély 3.1.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„3.1.2. 

A Szövetséggel történt szerződéskötést követően, a 3. számú melléklet szerinti biztonsági 

földgáz tárolónak igénybe vehető tároló(k)ban igénybe vett tárolói kapacitáson felüli kapacitás 

használható fel kereskedelmi földgáztárolásra. Engedélyes ennek során a kitárolási 20 millió 

m3/nap csúcskapacitást a 3. számú melléklet szerinti biztonsági földgáz tárolónak igénybe 

vehető tárolókban együttesen köteles a kijelölés időtartama alatt a biztonsági földgáz készlet 

számára biztosítani.” 
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VI. Az Engedély 1.1. pontjának második bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„1.1. 

A jelen Határozat 2. fejezetében használt fogalmakon az előzőek mellett a földgázellátás 

biztonságának megőrzését szolgáló intézkedésekről és a 994/2010/EU rendelet hatályon kívül 

helyezéséről szóló 2017/1938/EU Európai Parlamenti és Tanácsi rendeletben (2017/1938/EU 

rendelet) foglaltakat is kell érinteni.” 

 

VII. Az Engedély 2.1.7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„2.1.7. 

Az Engedélyes köteles a 2.1.1 pont szerinti kijelölés esetén a jelen határozat 1.3.6 pontjában 

meghatározott tevékenysége során a 3. melléklet szerinti tárolókra vonatkozóan a 

2017/1938/EU rendelet figyelembevételével eljárni.” 

 

VIII. Az Engedély 3.1.4. pontja esetén a „Magyar Bányászat is Földtani Hivatal” elnevezése 

helyébe a „Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat” elnevezés lép: 

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. MEKHr.) 1. számú melléklet A) 

pontjának 24. alpontja szerinti igazgatási szolgáltatási díjat megfizette. 

 

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

költség nem merült fel. 

 

A Hivatal intézkedik a határozatnak a Hivatal honlapján történő közzétételéről. 

 

A határozat ellen közigazgatási pernek van helye a közléstől számított 30 (harminc) napon 

belül, a keresetet a Fővárosi Törvényszéknek címezve – az elektronikus ügyintézés szabályai 

szerint – a Hivatalhoz kell benyújtani. A keresetnek a közigazgatási cselekmény 

hatályosulására halasztó hatálya nincs. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, tárgyalás 

tartását az ügyfél a keresetlevelében kérheti. 
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INDOKOLÁS 

 

Az Engedélyes a Hivatalhoz 2019. szeptember 9-én érkezett MFGT/K-256/2019. iktatószámú 

kérelmében az engedélyének módosítását kérte, melyben kifejtette, hogy a 2019/2020-as 

tárolói évben fellépő tárolói mobilgáz kapacitás lekötési igények meghaladják az Engedélyes 

hatályos Működési engedélyében szereplő tárolható mobil kapacitás mennyiségét. A 

2019/2020-as tárolói évben a besajtolás egyenletes ütemben zajlik fenntartva annak 

nyomásfelépítődését. Az egyenletes betárolásból adódó hatékony természetes rétegvíz 

kiszorítás, valamint a besajtoló fő- és segédtechnológiák tartós kiesés nélküli üzemeltetése 

lehetőséget biztosít a Zsana földgáztároló esetén az Engedély 1. mellékletében szereplő 

névleges mobilgáz kapacitásnál több gáz betárolására. 

A tárolható mobil gázkészlet növelése érdekében – a Tárolási Műszaki Üzemi Terv (a 

továbbiakban: MÜT) módosítás keretében – az Engedélyes kezdeményezte a Jász-Nagykun-

Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztályánál (a továbbiakban: 

Bányafelügyelet) az addicionális mobil gázkészlet betárolásának engedélyezését az ország 

ellátásbiztonsága, a téli szezonra előre jelzett import bizonytalansága és a kereskedelmi 

igények rugalmas kielégítése érdekében. A bányahatóság rezervoármechanikai és 

ásványvagyon-védelmi szempontból a mellékelt JN/43/02787-2/2019 és JN/43/02787-3/2019 

iktatószámú határozatok alapján az azokban foglalt feltételekkel hozzájárult a névleges mobil 

gáz kapacitás egyszeri túllépéséhez. Ennek értelmében az Engedélyes a bányahatóságtól 

2020. április 30-ig megkapta a szükséges engedélyt 180 millió m3 addicionális gázkészlet 

Zsana tárolóba történő besajtolására 185 bar maximális rétegnyomás betartása mellett, így 

annak értéke a jelzett ideig ideiglenesen 2170 millió m3-ről 2350 millió m3-re változik. 

A Hivatal a jelzett többlet mobil kapacitás tekintetében felhívja az Engedélyes figyelmét, hogy 

a többlet kapacitás értékesítése során az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat 8.11.1.8. Új 

földgáztárolói kapacitások lekötése a tárolói év során elnevezésű pontjában foglaltak szerint 

kell eljárnia, továbbá az transzparens módon történhet és minden hozzáférésre jogosult 

számára biztosított kell, hogy legyen. A többlet kapacitást normál kapacitás aukció 

keretében kell felajánlani. Figyelembe véve azt, hogy a többlet mobil kapacitáshoz a tároló 

nem tud nem megszakítható be és kitárolási kapacitást biztosítani, ezért ezen kapacitások 

tekintetében a többlet kapacitással arányos megszakítható be és kitárolási kapacitást 

kell felajánlani. A díjaknak tükrözniük kell a kapacitások megszakítható jellegét, vagy 

megszakítás esetén az Engedélyes gondoskodik a díj visszatérítéséről. 

Az aukción felajánlott kapacitások árát az Engedélyes a földgáz rendszerhasználati díjak, a 

külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.) MEKH Rendeletben 

megállapított díjak figyelembevételével kell hogy kialakítsa, figyelembe véve a felkínált 

kapacitások bizonytalanságát. Az Engedélyes a Bányafelügyelet által engedélyezett többlet 

mobil kapacitás mértékéig több részcsomagban is felajánlhatja a kapacitást. 
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A Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) által biztonsági 

földgáztárolásra igénybe vehető tárolói kapacitás lekötés szabályainak pontosítása érdekében 

az Engedélyes módosítást kezdeményezett az Engedélyben szereplő 3. melléklet szerinti 

igénybe vehető mobil és be/kitárolási kapacitások értékeinek megtartásával kapcsolatban, 

függetlenül a földgáz biztonsági készletezéséről szóló 2006. évi XXVI. törvény (a 

továbbiakban: Fbkt.) 13. § (3) bekezdése alapján az energiapolitikáért felelős miniszter által 

kiadott mindenkor hatályos rendeletben (a továbbiakban: Miniszteri rendelet) meghatározott 

biztonsági készlet mértékétől. 

A Hivatal a kérelmet megvizsgálta és megállapította, hogy az Engedélyesnek biztosítania 

szükséges a Miniszteri rendeletben meghatározott biztonsági földgázkészlet tárolásához 

szükséges kapacitásokat, olyan mértékben, amennyiben a Szövetség arra igényt tart, 

figyelembe véve az Engedély 3. számú mellékletében megjelölt igénybe vehető eszközök 

kapacitásait és amennyiben a rendelkezésre álló szabad és műszakilag elérhető kapacitások 

ezt lehetővé teszik. 

Abban az esetben, amennyiben az Fbkt. szerint a biztonsági földgázkészlet létrehozására és 

fenntartására kötelezett Szövetség a Miniszteri rendeletben foglalt mértéknek megfelelő 

kapacitásokra vonatkozó lekötési szándékát az Engedélyes felé jelzi, továbbá annak tárolását 

az Engedélyes elérhető műszaki és szabad kapacitásai lehetővé teszik, az Engedélyes köteles 

a szükséges kapacitások rendelkezésre bocsátására. 

A fentieknek megfelelő szövegszerű módosításokat kiigazítással a Hivatal jóváhagyja. 

Az Engedélyes jelezte, hogy a jogszabályi változások miatt az Engedély megfelelő pontjaiban 

a 994/2010/EU rendeletre történő hivatkozásokat az Európai Parlament és Tanács 

2017/1938/EU rendeletére történő hivatkozásra, ugyanígy az Engedélyben szereplő Magyar 

Bányászat is Földtani Hivatal elnevezést Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat elnevezésre 

módosítani kívánja. A Hivatal ezeket a módosításokat elfogadja és jóváhagyja. 

 
A Hivatal jelen határozatát a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: 

GET) 26-27/A. §-a, a 114. § (1) bekezdés d) pontja, 127. § a) pontja, továbbá a 

földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. 

(I. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 17-19. §-a, a Vhr. 5. melléklet V. fejezetében 

foglalt rendelkezések figyelembe vételével, valamint az általános közigazgatási rendtartásról 

szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 35-38. §-a, 80. § (1) bekezdése és a 81. § 

(1) bekezdése és a hivatkozott jogszabályok alapján hozta meg. 

Az eljárási költségről az Ákr. 81. § (1) bekezdése és a 124-130. §-ai, továbbá az 1/2014. 

MEKHr. 6. §, és 1. számú melléklet A) pontjának 24. alpontja alapján kellett rendelkezni. 

A jogorvoslat igénybevételével kapcsolatos tájékoztatás az Ákr. 81. § (1) bekezdésén alapszik. 

Az Ákr. 116. § (4) bekezdés a) pontja a Hivatal döntésével szemben kizárja a fellebbezést, az 

Ákr. 114. § (1) bekezdése biztosítja a közigazgatási per megindításának lehetőségét.  

A perindítás határideje a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény  

(a továbbiakban: Kp.) 39. § (1) bekezdésén, a közigazgatási cselekmény keresetlevél 
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benyújtásától függetlenül történő hatályosulása a Kp. 39. § (6) bekezdésén alapszik. A Hivatal 

a tárgyalás tartására vonatkozó tájékoztatást a Kp. 77. § (2) bekezdése alapján adta meg.  

A közigazgatási jogvita elbírálása iránti közigazgatási per eljárás illetékének mértékét az 

illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A. § (1) bekezdése határozza meg, az 

illetékfeljegyzési jogot a 62. § (1) bekezdés h) pontja biztosítja. 

A határozat az Ákr. 82. § (1) bekezdése és 85. § (5) bekezdése alapján a közlés napján 

véglegessé válik. A véglegessé vált, záradékkal ellátott határozatot GET 127. § v) pontja 

alapján a Hivatal a honlapján közzé teszi. Az Engedélyes a határozatról hiteles másolatot 

kérhet. 

 

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. § a) pontja, 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. §-a határozza 

meg. Az eljárás speciális szabályait a GET és a MEKH Tv. tartalmazza. 

 

dr.Dorkota Lajos 
elnök úr 

nevében és megbízásából: 
 
 

Dr. Grabner Péter 
energetikáért felelős elnökhelyettes 
   

 
 
 
 
 
 
 

Kapják: Engedélyes (kizárólag elektronikusan, hivatali kapuról cégkapura küldve)  
        Hivatal, Földgáz-felügyeleti és Árszabályozási Főosztály  
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