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HATÁROZAT SZÁMA: H2485/2019 
 
TÁRGY: Földgázelosztási működési engedély módosítása, kiterjesztése (OERG Kft.) és 

működési terület visszavonása (MAGÁZ Kft.) közös kérelem alapján 
 
A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (székhely: 1054 Budapest,  

Bajcsy-Zsilinszky út 52., a továbbiakban: Hivatal) az OERG Ózdi Energiaszolgáltató és 

Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 3600 Ózd, Gyár út 1., 

cégjegyzékszám: Cg. 05-09-002972, adószám: 11069966-2-05, engedély szám: 224/2009.; a 

továbbiakban: OERG Kft.) működési engedélyének módosítása, kiterjesztése és a MAGÁZ 

Magyar Gázszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 8800 Nagykanizsa, 

Csengery út 9., cégjegyzékszám: 20-09-066055, adószám: 11907925-2-20; engedély szám: 

223/2009.; a továbbiakban: MAGÁZ Kft.) a működési területének egy részének módosítása, 

visszavonása tárgyában benyújtott közös kérelme alapján indult eljárásban meghozta a 

következő 

HATÁROZATOT. 
 
1. A Hivatal az OERG Kft. kérelemében foglaltaknak helyt ad, és 224/2009. számú 

földgázelosztási működési engedélyét a jelen határozat 1. számú mellékletében 

szereplő területekkel kiegészíti 2019. október 1-jei gáznap kezdettel (06:00 óra) 

1.1. A 224/2009. számú földgázelosztási működési engedély jelen határozattal nem érintett 

részei változatlan tartalommal hatályosak. 

1.2. Az 1. számú mellékletében szereplő területeken az OERG Kft.-nek az üzemeltetési 

tevékenység 2019. október 1-jén 6:00 órától történő megkezdésével földgázelosztási 

kötelezettsége keletkezik. 

1.3. Az OERG Kft. köteles kapacitáslekötési szerződést kötni az 1. számú mellékletében 

szereplő területeken földgázkereskedelmi tevékenységet folytató 

rendszerhasználókkal. 

1.4. Az OERG Kft. köteles együttműködési megállapodását módosítani – amennyiben 

szükséges – a kapcsolódó szállítási rendszerüzemeltetővel. 

2. A Hivatal 2019. október 1-jei gáznap kezdettel (6:00 óra) a MAGÁZ Kft. 223/2009. 

számú földgázelosztási működési engedélyéből törli a jelen határozat 1. számú 

mellékletében szereplő területeket, egyúttal kötelezi a MAGÁZ Kft.-t az érintett terület 

földgázelosztó vezetékrendszer üzemeltetésének az OERG Kft. részére történő 

átadására. A 223/2009. számú földgázelosztási működési engedély jelen határozattal 

nem érintett részei változatlan tartalommal hatályosak. 
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2.1. A Hivatal kötelezi a MAGÁZ Kft. és az OERG Kft. földgázelosztókat, hogy az érintett 

terület vezetékrendszer átadás-átvételéhez kapcsolódóan működjenek együtt, így 

különösen, de nem kizárólag gondoskodjanak az átadás-átvétel lebonyolításához 

szükséges valamennyi dokumentum, információ és adat rendelkezésre bocsátásáról. 

2.2. A Hivatal kötelezi a MAGÁZ Kft. és az OERG Kft. földgázelosztókat, hogy az átadás-

átvétel megtörténtéről a Hivatalt haladéktalanul tájékoztassák.  

3. Amennyiben a területeken a földgázelosztási tevékenység átvétele legkésőbb  

2019. október 1-jén 06:00 óráig nem valósul meg, azt a Hivatal felé haladéktalanul be 

kell jelenteni, írásban indokolva az okait. Ebben az esetben a jelen határozat hatályát 

veszti, azonban az engedélyesek kérhetik 1. számú mellékletében szereplő 

területeken a földgázelosztási tevékenység átvételét új időpont megjelölésével. 

4. A határozat 1. számú melléklete a határozat rendelkező részének elválaszthatatlan 

részét képezi. 

 

Az OERG Kft. 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. melléklet A) pont 19. 

alpontja szerinti igazgatási szolgáltatási díjat, a MAGÁZ Kft. az 1. melléklet A) pont 20. alpontja 

szerinti igazgatási szolgáltatási díjat megfizette. 

A Hivatalnak egyéb eljárási költségről nem kellett rendelkeznie, 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 intézkedik a határozatnak a Hivatal honlapján történő közzétételéről. 

 

INDOKOLÁS 

Az OERG Kft. és a MAGÁZ Kft. 2019. szeptember 4-én kelt, a Hivatalhoz 2019. szeptember 6-

án benyújtott közös kérelemben kérte az OERG Kft. a 224/2009. számú földgázelosztási 

működési engedélyének kiterjesztését a közös kérelemben megjelölt területre és ezzel 

egyidőben a MAGÁZ Kft. a közös kérelemben megjelölt terület esetében lemond a 

kizárólagossági jogáról és kérte a 223/2009. számú földgázelosztási működési engedélye 

mellékletében nevesített működési területe közül ezen terület törlését. 

A Hivatal a benyújtott dokumentumokat megvizsgálta és a vonatkozó jogszabályi előírások, és 

a rendelkezésére álló adatok alapján megállapította, hogy a közös kérelmében megjelölt terület 

az FGSZ Földgázszállító Zrt. által létesített Miskolc 11-1 (MIVARGAHIIGN) gázátadó 

állomáshoz tartozó Miskolc belterület 23365/43 és 23516/7 helyrajzi szám alatt felvett, 
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természetben a Miskolc, Vasgyári út 43. alatti ingatlanok, mint a korábbi Diósgyőri Acélművek 

területe.  

Az OERG Kft. kérelmének indokaként előadta, hogy az érintett földgáz elosztási területen 

található elosztó hálózat tulajdonosa, az ISD POWER Energiatermelő és Szolgáltató Kft. (a 

továbbiakban: ISD POWER Kft.) és az OERG Kft. között földgáz elosztási tevékenységre 

vonatkozó üzemeltetési szerződés jött létre, amely alapján 2019. október 1. 06:00 órai időpontól 

kezdődően az OERG Kft., mint földgázelosztási működési engedélyes kívánja ellátni a földgáz 

elosztó hálózat üzemeltetését.  

A MAGÁZ Kft. kérelmében előadta, hogy az érintett földgáz elosztási területen található elosztó 

hálózat tulajdonosa, az ISD POWER Kft. és a MAGÁZ Kft. közötti, földgáz elosztási 

tevékenységre vonatkozó üzemeltetési szerződés 2019. október 1. 06:00 órai időponttal 

megszűnik és az ISD POWER Kft. ezen időponttól kezdődő időszakra az OERG Kft.-vel kötött 

üzemeltetési szerződést a földgáz elosztási tevékenység ellátására. Az érintett földgázelosztási 

működési terület két darab, külön helyrajzi számon nyilvántartott telken található, melyből a 

Miskolc belterület 23516/7 hrsz. alatti telek megnevezése a korábbiakhoz képest változatlan, 

ugyanakkor a MAGÁZ Kft. korábbi, 1178/2014. számú határozattal módosított működési 

engedélyében megjelölt Miskolc belterület 23365/21. hrsz. alatti telek időközben 

telekalakítási eljárás következtében megszűnt, így a szóban forgó elosztási működési 

területtel érintett másik telek megjelölése a hatályos ingatlan nyilvántartás adatai szerint 

Miskolc belterület 23365/43 hrsz. 

A benyújtott kérelemhez csatolták többek között az 2019. október 1. 06:00 órai időponttól 

érvényes üzemeltetési szerződést és elosztási tevékenység átadás-átvételére vonatkozó, a 

MAGÁZ Kft.-vel, mint jelenlegi elosztási engedélyessel közösen meghatározott átadás-átvételi 

ütemtervet. 

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: GET) 116. § (1) bekezdése 

értelmében a földgázelosztói engedély kötelezettséget jelent és kizárólagos jogot biztosít a 

földgázelosztásra az engedélyben meghatározott településen, településrészen, területen.  

A GET 115. § (1) bekezdés szerint az engedélyben foglaltakat az engedélyes kérelmére 

módosítani lehet, a (6) bekezdés értelmében pedig az engedély kiadásának és módosításának 

részletes szabályait a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek 

végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) tartalmazza. 

A Vhr. 127. § (2) bekezdés szerint a földgázelosztói működési engedélyek mellékleteiben 

szereplő új települések, településrészek és területek engedélyezése, bekapcsolási időpontjának 

módosítása, települések, településrészek és területek ellátása kizárólagossági jogáról történő 

lemondása esetén az engedély módosítása iránti kérelemhez benyújtandó iratokat a Vhr. 6. 

számú melléklete tartalmazza. 

E fenti rendelkezésekkel összhangban a Vhr. 6. számú mellékletének „3. Települések, 

településrészek és területek (felhasználók) kizárólagossági jogáról történő lemondás, illetve 

azok átadása” pontja értelmében az érdekelt engedélyeseknek közös kérelmet kell 

benyújtaniuk, amelyben a településeket, településrészeket, területeket, felhasználót korábban 

ellátó engedélyes lemond kizárólagossági jogáról, az érintett területet ellátni kívánó engedélyes 

kéri engedélye kiterjesztését ugyanezen ellátási vagy működési területekre. 
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A Hivatal a közös kérelem alapján indult engedélymódosítási eljárást lefolytatta és az eljárás 

keretében megállapította, hogy az OERG Kft. és a MAGÁZ Kft. közös kérelme megfelel a 

hivatkozott GET és Vhr. rendelkezések és melléklet rendelkezéseinek és az 

engedélymódosításra előírt követelményeknek. A fentiek alapján a Hivatal az OERG Kft. és a 

MAGÁZ Kft. földgázelosztási működési engedélyét a rendelkező részben foglaltak szerint 

módosította. 

A fentiek alapján a Hivatal az OERG Kft. kérelmének helyt adott és a működési 

engedélyben szereplő működési területét a jelen határozat 1. számú mellékletében 

rögzített területekkel kiterjesztette. 

A Hivatal a MAGÁZ Kft. vonatkozásában a területre vonatkozó kijelölést visszavonta és 

földgázelosztási működési engedélyéből törölte a jelen határozat 1. számú melléklete 

szerinti területeket.  

A rendelkező részben rögzített kötelezettséget a Hivatal a földgázelosztási tevékenység 

folyamatossága és a működési területen földgázt vételező felhasználók ellátásának biztonsága 

érdekében írta elő. 

Jelen határozatát a Hivatal a GET 114. § (1) bekezdés c) pontja, a 115. § (1) és (6) bekezdése, 

a 116. § (1) bekezdése, a 127. § a) pontja, továbbá a Vhr. 127. § és 6. 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 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 19. és 20. alpontja alapján kellett rendelkezni. 

A fellebbezés lehetőségét az Ákr. 116. § (1) bekezdése és (4) bekezdésének a) pontja zárja ki. 

A véglegessé vált határozat elleni közigazgatási per megindításának lehetőségét az Ákr. 112. 

§ és 114. § (1) bekezdése biztosítja. A Fővárosi Törvényszék kizárólagos illetékességét a 

közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 13. § (11) 

bekezdése állapítja meg, figyelembe véve a 12. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltakat. A 

keresetlevél benyújtásának helyét és idejét a Kp. 39. § (1) bekezdése határozza meg. A 

tárgyalás tartása iránti kérelem lehetőségéről szóló tájékoztatás az Ákr. 81. § (1) bekezdésén 

és a Kp. 77. § (2) bekezdésén alapul. A közigazgatási jogvita elbírálása iránti közigazgatási per 

illetékének mértékét és az illetékfeljegyzési jogot az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 

45/A. § (1) bekezdése és 62. § (1) bekezdés h) pontja írja elő. 

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. 
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dr. Dorkota Lajos 

elnök úr 
nevében és megbízásából: 

 
 

Dr. Grabner Péter 
energetikáért felelős elnökhelyettes 

 
 
 
 
Melléklet:  

1. sz. melléklet az OERG Kft. működési területének módosítása 
 
 
 
 
 
 
Kapják: (hivatali kapuról a cégkapura küldve elektronikusan) 

OERG Kft. 
MAGÁZ Kft. 
Hivatal, Földgázipari Felügyeleti és Engedélyezési Osztály 
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1. számú melléklet 
 
 
 
 
 

   
Az OERG Kft. földgázelosztói engedélyes működési területének kiterjesztéséhez 
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GET szerinti 

engedély 
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A szerződéssel 
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elosztórendszer 
tulajdonosa 

         neve címe 

Miskolc II-1 Miskolc  
23365/43, 23516/7 
(a korábbi Diósgyőri 
Acélművek területe) 

H2485/2019 2004. NKM Energia Zrt. 
6,7 

0 

ISD 
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Kft. 

2400 
Dunaújváros, 
Vasmű tér 1-

3. 
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