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HATÁROZAT SZÁMA: H1799/2019 
 
 

Tárgy: MMBF Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság földgáztárolói működési 
engedélyének módosítása  

 

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

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

Részvénytársaság (székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 16. b. épület, 

cégjegyzékszám: Cg. 01-10-045494, adószám: 13780960-2-44, engedély szám: 256/2009.;  

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 256/2009. számú határozattal 

kiadott, a 637/2013., az 1671/2013. és a 2990/2014. 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 II.1.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„II.1.1.  

A jelen Engedély biztonsági földgáztárolásra vonatkozó része kizárólag a Magyar 

Szénhidrogén Készletező Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) által az Fbkt. 13. § (3) 

bekezdése alapján az energiapolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által 

kiadott mindenkor hatályos rendelet (a továbbiakban: Miniszteri rendelet) alapján igényelt, az 

1. számú melléklet szerinti működési területhez tartozó földgáztárolói kapacitásokra és az 

azokhoz kapcsolódó szolgáltatásokra terjed ki.” 
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II. Az Engedély II.2.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„II.2.4. 

Az Engedélyes a Miniszteri rendelet szerinti kijelölés esetén köteles az abban meghatározott 

időponttól a Szövetség igazolt fogyasztói igényeként kezelni, a Miniszteri rendeletben 

meghatározott  

a.) földgázkészlettel azonos volumenű mobilkapacitás, 

b.) betárolási és kitárolási kapacitás 

Szövetség által igényelt részét. 

Az Engedélyes az a.) és b.) pont szerinti kapacitásokat legfeljebb a rendelkezésre álló szabad 

kapacitásai mértékéig köteles a Szövetség rendelkezésére bocsátani. 

Az Engedélyesnek a Szövetség által Miniszteri rendelet alapján jelzett fogyasztói igényét 

kiemelten, minden más igényt megelőzően kell figyelembe vennie, illetve biztosítania kell, 

hogy a Miniszteri rendeletben megállapított biztonsági földgázkészlet tárolásához szükséges 

kapacitások a jelen pontban leírtak figyelembe vételével a Miniszteri rendeletben megjelölt 

határidőre rendelkezésre álljanak.” 

 

III. Az Engedély III.1.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„III.1.1. 

Jelen Engedély szerint az 1. számú mellékletben meghatározott működési területnek – a 

Miniszteri rendeletben meghatározott és a Szövetség által az Engedélyesnél a II.2.4. pont 

szerint tárolni kívánt mobil földgázkészlethez tartozó – biztonsági mobil kapacitásán felüli 

kapacitása használható fel kereskedelmi tárolásra.” 

 

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

tartását az ügyfél a keresetlevelében kérheti. 

 

INDOKOLÁS 

 

Az Engedélyes a Hivatalhoz 2019. május 8-án érkezett K1459/2019- iktatószámú kérelmében 

az engedélyének módosítását kérte oly módon, hogy az megfeleljen egyrészt a földgáz 

biztonsági készlet mértékéről szóló 13/2015. (III. 31.) NFM rendelet módosításáról szóló 

8/2019. (IV. 18.) ITM rendelet alapján a földgáz biztonsági készlet mértékéről szóló 13/2015. 

(III. 31.) NFM rendeletben a földgáz biztonsági készlet mértékére megadott, 2019. augusztus 

1-jétől hatályos 15 374 000 MWh (1450 Mm3) mobil földgázkészlet mértéknek, másrészt – a 

tároló rendelkezésére álló maximális mobilkapacitás mértékéig (1900 Mm3) a biztonsági 

földgázkészlet mértékének későbbi esetleges módosítása esetén ne legyen szükség az 

Engedély módosítására.  

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 és 

amennyiben a rendelkezésre álló szabad és műszakilag elérhető kapacitások ezt lehetővé 

teszik. 

A műszaki kapacitáskorlát az 1. számú mellékletben megjelölt működési területen 

rendelkezésre álló kapacitások alapján meghatározott, míg a szabad kapacitások figyelembe 

vételét az Engedélyes 2019. május 23-i elektronikus levelében kezdeményezte. 

Tekintettel arra, hogy a jogszabályi környezet változása miatt a biztonsági földgázkészlet 

mindenkori mértéke a Miniszteri rendelettel a későbbiekben bármikor és a tároló által jelzett 

elérhető műszaki és szabad kapacitás korlátok figyelembe vételével felfelé és lefelé is 

módosítható, jelen határozattal az Engedély oly módon történő módosítása szükséges, amely 

nem határozza meg a biztonsági földgázkészlet tárolásához szükséges konkrét kapacitás 

értékeket, ugyanakkor elősegíti a Miniszteri rendeletben előírtak teljesülését is.  

A biztonsági földgázkészlet 2019. augusztus 1-jétől hatályos mértéke 15 374 000 MWh (1450 

Mm3). Ez az érték egy ezt követő későbbi Miniszteri rendelet módosítása esetén – az engedély 

jelen határozattal történő módosításában szereplő megfogalmazás révén automatikusan, 

külön engedély módosítás nélkül – a Miniszteri rendeletben foglalt új értékre módosul. Abban 

az esetben, amennyiben a földgáz biztonsági készletezéséről szóló 2006. évi XXVI. törvény 

szerint a biztonsági földgázkészlet létrehozására és fenntartására kötelezett Magyar 

Szénhidrogén Készletező 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. 
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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. 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 

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 MMBF Zrt. 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 
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