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HATÁROZAT SZÁMA: H3112 /2021
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.
1. A Hivatal az Engedélyes részére 1567/2013. számú határozattal kiadott, többször
módosított földgáztárolói működési engedélyét (a továbbiakban: Engedély) a
jelen módosítással nem érintett részek változatlanul hagyása mellett, az alábbi
pontokban és tartalommal feltételesen módosítja.
2. Az Engedély 2. számú melléklete az alábbi feltétellel a következők szerint
módosul:
A technológiai céllal az ideiglenesen párnagáz forgatáshoz, a Jász-NagykunSzolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály
(a továbbiakban: Bányafelügyelet) legfeljebb 2022. szeptember 30-ig megadott
engedélye szükséges a 2021-2022 kitermelési ciklus során a földgáz tárolásának
biztosításához időszakosan felszabadítható párnagáz rendelkezésre állásáról és
mennyiségéről.
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Az Engedély 2. számú melléklete
AZ ENGEDÉLYES ALAPVETŐ ESZKÖZEI (2022. szeptember 30-ig)
Alapvető eszközök
Tároló neve

HAJDÚSZOBOSZLÓ
KARDOSKÚT
PUSZTAEDERICS
ZSANA
Összesen

Párnagáz
készlet

Kútállomány

(millió m3)

darab

Beépített
kompresszor
teljesítmény
MW

2210,472

124

13,36

239,69

29

6,362

256

31

9,2

1364,906
4071,068

63
247

49,4
78,322

AZ ENGEDÉLYES ALAPVETŐ ESZKÖZEI (2022. október 1-től)
Alapvető eszközök
Tároló neve

Párnagáz
készlet
(millió m3)

HAJDÚSZOBOSZLÓ
KARDOSKÚT
PUSZTAEDERICS
ZSANA
Összesen
2.1.

Beépített
kompresszor
teljesítmény
MW

Kútállomány
darab

2210,472

124

13,36

259,69

29

6,362

266

31

9,2

1434,906
4171,068

63
247

49,4
78,322

Az Engedélyes köteles a Bányafelügyelet engedélyét – amely
megerősíti, hogy a 2021-2022 kitermelési ciklus során legalább
100 millió m3, a földgáz tárolásának biztosításához időszakosan
felszabadítható párnagáz van – annak kézhezvétele után
haladéktalanul benyújtani a Hivatalnak a párnagáz időleges
kitermelésének engedélyezett mennyiségének és a rendelkezésre állás
időtartamának bemutatásával.
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2.2.

Amennyiben az ideiglenesen felszabadítható párnagáz mennyisége nem
azonos a 2. pontban rögzített értékekkel, úgy az Engedélyes köteles
kérni a Hivataltól az Engedély ismételt módosítását, az engedélyezett
mennyiség helyes értékének feltüntetése érdekében.

2.3.

Amennyiben az engedélyt az ideiglenesen felszabadítható párnagáz
mennyiségre a Bányafelügyelet nem adja meg a felszabadítható
párnagáz mennyiségre jelen határozat nem lép hatályba.

3. A Hivatal feltételesen hozzájárul a földgázellátásról szóló 2008. évi XL.
törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 695/2021.
(XII. 13.) Korm. rendeletnek (a továbbiakban: 695/2021. Korm. rendelet)
megfelelően az MFGT 100 millió m3 technológiai célú párnagáz forgatásból
keletkező időszakosan felszabadítható párnagáz az egyetemes
szolgáltatói engedéllyel nem rendelkező volt közüzemi nagykereskedő
részére történő kölcsönadásához 2022. szeptember 30-ig.

*****
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 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
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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.

INDOKOLÁS

Az Engedélyes a Hivatalhoz 2021. december 15-én érkezett MFGT/K-297/2021.
iktatószámú kérelmében Engedélyének módosítását kérte, 100 millió m3 technológiai
célú párnagáz forgatásból keletkező párnagáz 2022. szeptember 30-ig történő
kölcsönzéséhez.
Kérelmében arra hivatkozott, hogy Engedélyes a 695/2021. Korm. rendeletnek úgy
tud megfelelni, hogy technológiai céllal ideiglenesen párnagáz forgatást hajt végre,
melyhez engedélyt kért a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei és Baranya Megyei
Kormányhivataloktól.
Az MFGT műszaki alátámasztásre az alábbi indokokat adta:
Az MFGT valós körülmények között kívánja megvizsgálni a Kardoskúti,
Pusztaedericsi és Zsanai Földalatti Gáztároló működését 0 százalék körüli
kereskedelmi készletszint esetében. Tekintettel arra, hogy az MFGT kitermelhető
készlettel nem rendelkezik, a saját tulajdonú tárolóban lévő párnagáz technológiai
célú mozgatásával kívánja megvalósítani ezt a következők szerint:
- Kitermelési ciklusban a tároló aktuális üzemállapotához illesztett termelési
program alapján 100 millió m3 párnagáz kitermelése
- Besajtolási ciklusban a kitermelt 100 millió m3 párnagáz teljes mennyiségének
visszapótlása legkésőbb 2022. szeptember 30-ig.
A 100 millió m3 párnagáz időleges kitermelésének engedélyezése bányahatósági
szakkérdés, a területileg illetékes bányakapitányságok feladata. Az erre vonatkozó
számításokat az MFGT elvégezte, azt szakmailag megalapozottnak tartja.
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A Hivatal a kérelmet megvizsgálta és megállapította, hogy az Engedélyes a
Bányafelügyelet engedélyével jelenleg nem rendelkezik, de annak érdekében, hogy
az Engedélyes a 695/2021. Korm. rendeletnek mielőbb meg tudjon felelni, a Hivatal
meghozta döntését és rendelkező részben leírt feltételekkel a Bányafelügyelet
jövőbeli
engedélyétől
függően,
feltételesen
engedélyezte
időszakosan
felszabadítható párnagáz kölcsönadását.
A Hivatal az Engedélyes részére tájékoztatási kötelezettséget ír elő és a feltételek
meglétének igazolásáról és az esetleges nem megfelelés következményeiről a
rendelkező részben foglaltak szerint döntött.
A Hivatal Bányafelügyelet vizsgálatától függően hozzájárult az időszakosan
felszabadítható párnagáz kölcsönadásához az egyetemes szolgáltatói engedéllyel
nem rendelkező volt közüzemi nagykereskedő részére 2022. szeptember 30-ig és
előírta, hogy az Engedélyes a 695/2021. Korm. rendeletnek megfelelően járjon el,
azaz köteles ajánlatot tenni a 100 millió m3 időszakosan felszabadítható párnagáz kizárólag a földgáztárolónál a párnagáz ki- és betárolásához kapcsolódó költségeket
és a kapcsolódó karbantartási költségeket tartalmazó - kölcsönadására az
egyetemes szolgáltatók földgázforrásainak biztosítása érdekében az egyetemes
szolgáltatói engedéllyel nem rendelkező volt közüzemi nagykereskedő részére.
Az ajánlati kötöttség időtartama 5 munkanap.
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 valamint a 695/2021. Korm. rendeletben
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.
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)
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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.
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.
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

Kapják:

(kizárólag elektronikusan, hivatali kapuról cégkapura küldve)
Engedélyes
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
Hatósági Főosztály Bányászati Osztálya
Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat
Hivatal, Földgáz-felügyeleti és Árszabályozási Főosztály
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