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Tárgy: Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat módosításának jóváhagyása

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 rendszerüzemeltető kérelme alapján, a fenti számon és tárgyban lefolytatott közigazgatási hatósági
eljárásban meghozta az alábbi
HATÁROZATOT.
A Hivatal az FGSZ Zrt. kérelmének részben helyt ad az alábbiak szerint:
A Hivatal jelen határozatával a II-III. pontok szerinti rendelkezésekben foglalt
eltérésekkel jóváhagyja az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatot (a továbbiakban:
ÜKSZ) – az ÜKSZ 2.5.2.3. pont második verziója kivételével –, melynek
alkalmazása a 2019. október 1-jei gáznap kezdetétől kötelező. A Hivatal az ÜKSZ
2.5.2.3. pontjának második verzióját akként hagyja jóvá, hogy annak alkalmazása
a 2020. január 1-jei gáznap kezdetétől kötelező. A Hivatal kötelezi továbbá
Engedélyest a II. pontban előírt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
ÜKSZ-nek a honlapján történő közzétételére legkésőbb 2019. szeptember 10-ig.

II.

A Hivatal az ÜKSZ módosítás alábbi pontjait jóváhagyja akként, hogy kötelezi az
Engedélyest az ÜKSZ alábbiak szerinti módosítására.
Sorszám

I.

1

ÜKSZ fejezet

2.1.3.2.1. a)
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Rendelkezés
a) A rendszerhasználó minden év augusztus első hétfőjéig adhat
be a következő gázévre vonatkozóan éves kapacitáslekötési
kérelmet a földgázelosztó rendszer kiadási pontjaira.
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a) A rendszerhasználó minden gázév kezdetét megelőző 21.
napig adhat be a következő gázévre vonatkozó nem téli
fogyasztási időszaki kapacitáslekötési kérelmet a földgázelosztó
rendszer kiadási pontjaira.
b) A gázéven belüli nem téli időszaki kapacitáslekötés feltételeit
az Áralkalmazási rendelet tartalmazza.
a) A rendszerhasználó december, március, június és
szeptember első hétfőjéig (amennyiben ünnepnapra esik, akkor
a kapacitáslekötés záró időpontja az azt követő munkanap)
adhat be kapacitáslekötési kérelmet egy adott negyedévre
vonatkozóan.
c) Csak olyan rendszerhasználó értékesíthet vagy vásárolhat
kapacitást a másodlagos piacon, amely az érintett
rendszerüzemeltetővel megkötött, erre jogosító szerződéssel
rendelkezik.
h) Abban az esetben, ha a nominálás formailag vagy tartalmilag
nem felel meg, a szállítási rendszerüzemeltető nem fogadja el a
nominálást. Ha a rendszerhasználónak az adott gáznapra volt
beadott érvényes nominálása, a szállítási rendszerüzemeltető
az utolsó érvényesen beadott nominálást tekinti érvényesnek.
Ha a rendszerhasználónak nem volt az adott gáznapra korábban
leadott érvényes nominálása, akkor úgy kell tekinteni, mintha
zéró nominálást adott volna le.
p) A határkeresztezési ponton tervezett szállítások megkezdése
előtt 2 munkanappal az érintett rendszerhasználó - a szállítási
rendszerüzemeltető
internetes
honlapján
közzétett
„Földgázkereskedő bejelentő” nyomtatványon - köteles
bejelenteni
a
szállítási
rendszerüzemeltető
felé
új
rendszerhasználó partner párját. A vonatkozó szállítás csak
akkor kezdhető meg, ha az érintett határkeresztezési ponton
kapcsolódó rendszerüzemeltető a „Földgázkereskedő bejelentő”
nyomtatványban szereplő rendszerhasználó partner párját
visszaigazolta.

III.

A Hivatal az ÜKSZ módosítás IX/A. és IX/B. számú mellékleteit nem hagyja jóvá.

IV.

A Hivatal felhívja az Engedélyes figyelmét, hogy amennyiben az elvégzett
módosítások a jelen határozatban foglaltaknak nem felelnek meg, a jogsértések
mielőbbi felszámolása érdekében, a Hivatal élhet a földgázellátásról szóló 2008.
évi XL. törvény (a továbbiakban: GET) 119. §-ában foglalt jogosultságával és a
jogszabályi előírások érvényesülésének bírságolással érvényt szerezhet.

V.

A Hivatal kötelezi az Engedélyest, hogy hívja fel valamennyi rendszerüzemeltető
figyelmét arra, hogy kötelesek az ÜKSZ-t és annak módosításait a Hivatal

A Határozat 5 oldalból áll

2. oldal

Magyar Energetikai
és Közmű-szabályozási Hivatal
H2239/2019. sz. határozat

Az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat
módosításának jóváhagyása

FGSZ Zrt.

jóváhagyó határozatával együtt a honlapjukon – a változásokkal egységes
szerkezetbe foglalt szöveggel – közzétenni.
A jóváhagyásra benyújtott ÜKSZ jelen határozat rendelkező részének elválaszthatatlan részét
képezi.
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 befizette.
A Hivatalnak egyéb eljárási költség megtérítéséről nem kellett döntenie, mert az eljárás során
ilyen költség nem merült fel.
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.
A Hivatal a véglegessé vált határozatát a honlapján közzé teszi.
INDOKOLÁS
Az Engedélyes a 2017. november és 2019. április között az iparág bevonásával elvégzett teljes
körű ÜKSZ felülvizsgálatot követően, az ott elkészült ÜKSZ tervezetet kiindulási alapnak
tekintve – a Szabályzati Bizottság (a továbbiakban: SZB) véleményének kikérése mellett –
elkészítette és módosításokkal egységes szerkezetbe foglalta az ÜKSZ módosítás tervezetet.
A módosított ÜKSZ jóváhagyását az Engedélyes 2019. július 11-én kelt, 2019. július 12-én
érkeztetett, 1357-17-5/2019. iktatószámú kérelmében kérte a Hivataltól.
Az Engedélyes kérelmében felhívta a Hivatal figyelmét, hogy az ÜKSZ tervezet olyan – iparági
konszenzuson alapuló – előírásokat is tartalmaz, melyek hatálybalépéséhez jogszabályok
módosítása szükséges.
A Hivatal a benyújtott ÜKSZ tervezetet, valamint az SZB tagjainak szavazatait és
véleményeltérését tartalmazó táblázatot megvizsgálta és a módosított ÜKSZ jóváhagyási
eljárását lefolytatta.
A Hivatal megvizsgálta és a módosítások előírásánál néhány esetben figyelembe vette a
Szabályzati Bizottság tagjainak ellenvéleményét tartalmazó és a tervezethez mellékelt
összeállítást, tekintettel arra, hogy az ellenvélemények egy részét a Hivatal indokoltnak találta.
A Hivatal a rendelkező rész II. és III. pontjaiban foglalt eltérések mellett hagyta jóvá a
benyújtott ÜKSZ-t.
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Sorszám

A rendelkező rész II. pontja szerinti módosítások előírásának indokolását a következő
táblázat tartalmazza:

ÜKSZ fejezet

1

2.1.3.2.1. a)

2

2.1.3.2.2.

3

2.1.3.2.3. a)

4

2.1.7.1. c)

5

2.2.1.1. h)

6

2.2.1.1. p)

Indokolás
A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról
szóló 19/2009. (I.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 15. számú
mellékletének nem felel meg a módosított szövegjavaslat. A módosítást a Hivatal
támogatja, amennyiben a Vhr. módosításra kerül a javaslatban foglaltaknak
megfelelően.
A korábbi b) pont („A nem téli fogyasztási időszaki kapacitáslekötési időszak a
gázéven belül az április 1-jétől szeptember 30-ig terjedő időszak”) törlésre került,
mivel félreértésre adhat okot a nem téli fogyasztási időszaki kapacitás használati
időszaka tekintetében, továbbá a MEKH rendelet rendelkezésének megismétlése.
A Vhr. 15. számú mellékletének nem felel meg a módosított szövegjavaslat. A
módosítást a Hivatal támogatja, amennyiben a Vhr. módosításra kerül a
javaslatban foglaltaknak megfelelően.
A Hivatal elfogadta a kereskedelmi engedélyesek véleményét. A szerződésszegés
esetei az engedélyesek üzletszabályzatában szerepelnek, nem indokolt egy
szerződésszegési esetet kiemelni az ÜKSZ-ben.
A Hivatal elfogadta a kereskedelmi engedélyesek véleményét. Az ÜKSZ-ben kell
felsorolni a be nem fogadás eseteit. Az „üzletszabályzatban foglaltak”
szóhasználatból nem egyértelmű a be nem fogadás esetei.
A Hivatal elfogadta a kereskedelmi engedélyesek véleményét. Az ÜKSZ-ben kell
felsorolni a be nem fogadás eseteit. Az „üzletszabályzatban foglaltak”
szóhasználatból nem egyértelmű a be nem fogadás esetei.

A rendelkező rész III. pontja szerinti ÜKSZ IX/A. és IX/B. számú mellékleteket a Hivatal nem
hagyta jóvá, mivel jogszabályban jelenleg nincs felhatalmazás a mellékletekben említett
Adatcsere Bizottság és Adatcsere Ellenőrző Testület létrehozására és működtetési
keretszabályaira. A Hivatal a két melléklet tartalmával egyetért és támogatja, ezért
jogszabályban történő megjelenését követően fogja jóváhagyni azokat.
A Hivatal a határozatban foglaltak végrehajtásának elmulasztása esetén alkalmazandó
eljárásról és jogkövetkezményekről a GET 119. § alapján, a rendelkező rész IV. pontjában
foglaltak szerint adott tájékoztatást.
A Hivatal a rendelkező rész V. pontjában előírt kötelezettséget a GET 110. § (5) bekezdése
alapján írta elő.
Az ÜKSZ hatálybaléptetési időpontjairól a Hivatal az Engedélyes kérelmének megfelelően
döntött.
Jelen határozatát a Hivatal a GET 127. § b) pontja, a Vhr. 3. számú melléklete, valamint az
általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.)
35-38. §-a, 80. § (1) bekezdése és a 81. § (1) bekezdése, valamint a hivatkozott egyéb
jogszabályok alapján hozta meg.

A Határozat 5 oldalból áll

4. oldal

Magyar Energetikai
és Közmű-szabályozási Hivatal
H2239/2019. sz. határozat

Az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat
módosításának jóváhagyása

FGSZ Zrt.

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 a GET és MEKH Tv. tartalmazza.
Az eljárási költségről az Ákr. 81. § (1) bekezdése és a 124-130. §-ai alapján, továbbá az 1. sz.
melléklet A) pont 27. alpontja alapján kellett rendelkezni.
A Hivatal a határozatban foglaltak végrehajtásának elmulasztása esetén alkalmazandó
jogkövetkezményekről, a bírságról a GET 119. § (1) bekezdés b) pontja alapján adott
tájékoztatást. A bírság mértékéről a Vhr. 132. § (3) bekezdése rendelkezik, továbbá az (5)
bekezdés alapján a bírság összege az árképzésnél költségnövelő tényezőként nem vehető
figyelembe.
A jogorvoslat igénybevételével kapcsolatos tájékoztatás az Ákr. 81. § (1) bekezdésén alapul.
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 (a továbbiakban: Itv.) 45/A. § (1) bekezdése
határozza meg, az illetékfeljegyzési jogot az Itv. 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.
dr. Dorkota Lajos
elnök
nevében és megbízásából:
Dr. Grabner Péter
energetikáért felelős elnökhelyettes
Melléklet: a jóváhagyásra benyújtott, módosított ÜKSZ
Kapják a hivatali kapuról a cégkapura küldve elektronikusan:
FGSZ Zrt.
Hivatal
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