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HATÁROZAT SZÁMA: H2069/2020 
 
 
Tárgy: MFGT földgáztárolói működési engedélyének feltételes 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, MFGT) kérelme alapján, a fenti számon és tárgyban indult 

közigazgatási hatósági eljárásban meghozta az alábbi 

 

HATÁROZATOT. 

 

A Hivatal az Engedélyes részére 1567/2013. számú határozattal kiadott, a 2045/2013., a 

615/2015., a 4709/2016., 5004/2017. és a H2482/2019 számú határozatokkal módosított 

földgáztárolói működési engedélyt (a továbbiakban: Engedély) a jelen módosítással nem 

érintett részek változatlanul hagyása mellett az alábbi pontokban és tartalommal feltételesen 

módosítja. 

 

 

Az Engedély 1. számú melléklete az alábbiakban módosul az alábbi feltételekkel: 

 

1. A tárolható mobil gázkészlet a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Hatósági Főosztály Bányászati Osztály (a továbbiakban: Bányafelügyelet) 

engedélyétől függően kiegészül az addicionális gázkészlettel a Bányafelügyelet 

által meghatározott időtartamra, de maximum 2025. március 25-ig. 
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Földalatti 

gáztároló neve 

Tárolható 

mobil 

gázkészlet 

(millió m3) 

Addicionálisan 

tárolható 

mobil gázkészlet 

a Bányafelügyelet  

által meghatározott 

időtartamra 

(millió m3) 

Besajtoló 

kapacitás 

(millió m3/nap) 

Kitároló 

kapacitás 

(millió m3/nap) 

HAJDÚSZOBOSZLÓ 1640  11,50 20,8 

KARDOSKÚT 280 20 2,35 3,2 

PUSZTAEDERICS 340  2,90 3,1 

ZSANA  2170 180 17,00 28,0 

Összesen: 4430 200 33,75 55,1 

 

2. Az Engedélyes köteles a Bányafelügyelet engedélyét annak kézhezvétele után 

haladéktalanul benyújtani a Hivatalnak, és honlapján közzétenni, az 

addicionálisan tárolható mobil gázkészlet engedélyezett időtartamának 

feltüntetésével. 

2.1. Amennyiben az engedélyezett addicionális gázkészlet mennyisége nem 

azonos az 1 pontban rögzített értékekkel, úgy az Engedélyes köteles kérni a 

Hivataltól az Engedély ismételt módosítását, az engedélyezett mennyiség 

helyes értékének feltüntetése érdekében. 

2.2. Amennyiben az engedélyt az addicionális mennyiségre a Bányafelügyelet 

nem adja meg – vagy az adott tárolási évre az Engedélyes nem kezdeményezi 

a Zsanai Földalatti Gáztároló bányaüzemre és Kardoskúti Földalatti Gáztároló 

bányaüzemre vonatkozó – termelési -, tárolási műszaki üzemi terv 

jóváhagyását az addicionális mobil gáz értékekkel – az addicionális 

kapacitásra kiadott jelen határozat nem lép hatályba.  

 

3. Az Engedélyes minden hozzáférésre jogosult számára átlátható, 

megkülönböztetésmentes módon köteles a többlet kapacitást normál kapacitás 

aukció keretében felajánlani úgy, hogy a felajánlásban az addicionális kapacitás 

érvényességének feltételeiről, a Bányafelügyelet engedélyétől függő 

időtartamáról tájékoztatni kell a földgázipari szereplőket. 

 

4. Amennyiben a névleges mobilgáz kapacitáson felül az addicionális mobil gáz 

betárolására a feltételek előreláthatóan 2025. március 25 után is fennállnak, az 

Engedélyes a műszaki megvalósíthatóság vizsgálat eredménye alapján kérheti 

az Engedély meghosszabbítását.  
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***** 

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. 

 

 

INDOKOLÁS 

 

Az Engedélyes a Hivatalhoz 2020. augusztus 26-án érkezett MFGT/K-236/2020. iktatószámú 

kérelmében az engedélyének módosítását kérte addicionális mobil gáz betárolása érdekében, 

Hivatkozva a Hivatallal történt előzetes egyeztetésekre és a Hivatal 2482/2019. és 1866/2020. 

számú határozataira, amelyekben korábbi kérelmeknek megfelelően az ideiglenes 

addicionális mobil gáz betárolását a Hivatal a 2019/2020. és 2020/2021. tárolói évekre jóvá 

hagyta. Az Engedélyes kezdeményezte az Engedélye módosítását az addicionális mobil gáz 

betárolásának rugalmas biztosítása érdekében a következő tárolói évekre is. 

 

Kérelmében arra hivatkozott, hogy az Engedélyeshez beérkezett lekötési igények és 

előrejelzések a 2020/21. tárolói évet követő időszakban is meghaladják az Engedélyben 

szereplő tárolható mobil gáz mennyiségét. Az ország ellátásbiztonsága és a kereskedelmi 

igények rugalmas kielégítése érdekében az MFGT megvizsgálta az addicionális betárolás 

műszaki megvalósíthatóságának több éves lehetőségét. Ennek értelmében tárolók műszaki 

adottságai lehetőséget biztosítanak Zsana és Kardoskút földgáztárolók esetében az 

Engedély 1. mellékletében szereplő névleges mobilgáz kapacitásnál több mobil gáz 

betárolására. Az Engedélyes számításai eredményeképpen a következő tárolói években is 

lehetőséget lát a Zsana tároló esetén addicionális max. 180 millió m3, Kardoskút tároló esetén 

pedig addicionális max. 20 millió m3 összesen 200 millió m3 addicionális mobil gázmennyiség 

betárolására. Ezek a mennyiségek Zsana esetén 2350 millió m3-re, Kardoskút esetén pedig 

300 millió m3-re növelik a betárolható mennyiségeket. 
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A Hivatal a kérelmet megvizsgálta és megállapította, hogy a korábbi 2482/2019. és 

1866/2020. számú határozataival kiadott Engedély módosítások során az Engedélyes 

kezdeményezte a tárolható mobil gázkészlet növelése érdekében a Zsanai Földalatti 

Gáztároló bányaüzemre illetve a 2020/2021. tárolói évre a Kardoskúti Földalatti Gáztároló 

bányaüzemre vonatkozó – termelési -, tárolási műszaki üzemi terv jóváhagyását az 

addicionális mobil gáz értékekkel a Bányafelügyeletnél. Az Engedélyes a korábbi 

kérelmekhez becsatolta az addicionális mobil gázkészlet betárolásának engedélyezéséről 

szóló Bányafelügyelet határozatait, amelyekben megkapta a szükséges engedélyt 180 millió 

m3 addicionális gázkészlet Zsana tárolóba, illetve 20 millió m3 addicionális gázkészlet 

Kardoskút tárolóba történő besajtolására. A Bányafelügyelet a névleges mobil gáz kapacitás 

túllépéséhez mindkét esetben a Bányafelügyelet által megállapított konkrét határidőig járult 

hozzá. 

 

A Hivatal megállapította, hogy az Engedélyes a Bányafelügyelet engedélyével a következő, 

2020/2021. tárolói éveket követően jelenleg nem rendelkezik, ezért a Hivatal a rendelkező 

részben leírt feltételekkel a Bányafelügyelet jövőbeli engedélyétől függően, feltételesen 

engedélyezte az addicionális gázkészletet maximum 2025. március 25-ig. A jelen határozat 

rendelkező részének 2. pont 2.2. alpontjában foglaltak esetén jelen határozat nem lép 

hatályba. 

 

A Hivatal az Engedélyes részére tájékoztatási kötelezettséget és a feltételekről közétételi 

kötelezettséget írt elő a tárolást igénybe vevő földgázipari szereplők felé. 

 

A Hivatal a többlet mobil kapacitások tekintetében ismételten felhívja az Engedélyes figyelmét, 

hogy a többlet kapacitás értékesítése során az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat 2.1.4.3.2. 

A tárolási éven belüli kapacitáslekötés elnevezésű pontjában foglaltak szerint kell eljárni és 

biztosítani kell, hogy az minden hozzáférésre jogosult számára átlátható, 

megkülönböztetésmentes módon történjen. Ennek érdekében 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. 

 

A Hivatal az engedélyt határozott időre, 2025. március 25- ig adta meg amelyet az engedélyes 

kérésére a Hivatal meghosszabbíthat, amennyiben a műszaki feltételek és a lekötési igények 
is úgy alakulnak. 
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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 figyelembevételével, 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 

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. 

 

Kelt: Budapest, elektronikus bélyegző szerint 

 
 

Horváth Péter János 
elnök 
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