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2008. évi XL. törvény 

a földgázellátásról 

Kivonat 

Lezárva 2014. június 28. 

I. Fejezet 

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 

A törvény alkalmazási köre 

2. § (1) E törvény alkalmazási köre kiterjed 

a) a földgáz vezetéken történő szállítására, elosztására, tárolására, kereskedelmére, 
fogyasztására, felhasználására, 

b) az együttműködő földgázrendszer irányítási és koordinációs feladatainak ellátására, 
c) a telephelyi szolgáltatásra, 

d) a célvezeték létesítésére, üzemeltetésére, 

e) az infrastruktúrafejlesztésre, 
f) az egyablakos kiszolgálású nemzetközi szállítóvezeték üzemeltetésére, az ilyen vezetéken 

történő kapacitásértékesítésre, 
g) a vezetékes PB-gáz szolgáltatásra, 

h) a PB-gáz tartályban vagy palackban történő forgalmazására és hatósági felügyeletére, 
i) az e törvény szerinti engedélyköteles tevékenységeket végzőkre, az e törvény szerint 

engedélyköteles tevékenység egy részét kiszervezés alapján végzőkre, az engedélyhez kötött 

földgázipari tevékenység iránti kérelmet benyújtókra a kérelem elbírálásáig, az e törvény szerint 
engedélyköteles tevékenységet engedély nélkül végzőkre, az integrált földgázipari vállalkozásokra, 

a felhasználókra, a földgázipari vállalkozásokban részesedést, befolyást vagy irányítást szerezni 
kívánókra, amennyiben a tervezett jogügylet megvalósítását e törvény bejelentéshez vagy előzetes 

hivatali hozzájáruláshoz, jóváhagyáshoz köti, a szállítóvezeték tulajdonosára, a földgáz termelőire, 

továbbá az e törvény hatálya alá eső természetes személyek, jogi személyek, jogi személyiség 
nélküli jogalanyok közötti jogviszonyokra. 

(2) A földgáztermelőre és a földgázrendszer tulajdonosára vonatkozó rendelkezéseket a 
bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Bt.) rendelkezéseivel összhangban 

kell alkalmazni. 
(3) Az együttműködő földgázrendszerrel fizikai kapcsolattal nem rendelkező elszigetelt 

szigetüzemű rendszert alkotó, termelővezetékről ellátott földgázelosztói rendszerre az 

együttműködő földgázrendszerre vonatkozó szabályokat - beleértve a rendszerüzemeltetés napi 
gázforgalmazással kapcsolatos feladatait is - megfelelően alkalmazni kell. 

Értelmező rendelkezések 

3. § E törvény alkalmazásában: 

2. Célvezeték: a földgáztermelőhöz, határon túli földgázrendszerhez, a szállító-, 
elosztóvezetékhez vagy a tárolóhoz közvetlenül csatlakozó olyan földgázvezeték, amely kizárólag 

egy felhasználó egy felhasználási helyének ellátására szolgál. 

4. Csatlakozóvezeték: a felhasználási hely telekhatárától a fogyasztói főcsapig terjedő vezeték. 
10. Együttműködő földgázrendszer: az összekapcsolt szállítóvezeték, a szállítóvezetékhez 

közvetlenül kapcsolódó elosztóvezeték, a földgáztároló, valamint a részleges szigetüzem. 
12. Elosztóvezeték: az a csővezeték tartozékaival együtt, amelyen keresztül a földgáz elosztása 

történik, és amelynek kezdőpontja Magyarország államhatára, a gázátadó állomások kilépő pontja, 
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a földalatti gáztároló vagy a földgáztermelő üzem betáplálási pontja, végpontja pedig Magyarország 

államhatára vagy a felhasználási hely telekhatára. 

15. Engedélyes: aki e törvény szerint engedélyköteles tevékenység végzésére a Magyar 
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) által kiadott érvényes 

engedéllyel rendelkezik. 
16. Felhasználási hely: az az ingatlan, ahol a felhasználói berendezés, a gázfogyasztást szolgáló 

nyomásszabályozó, a gázmérőhely, vagy a fogyasztói főcsap van. 

17. Felhasználó: aki földgázt vagy vezetéken keresztül PB-gázt saját felhasználás céljára vásárol. 
18. Felhasználói berendezés: a fogyasztói vezeték, a gázfogyasztó készülék és a gázfelhasználó 

technológiák, valamint az azok rendeltetésszerű és biztonságos használatához szükséges 
tartozékok összessége. 

19. Fogyasztói főcsap: a gázmérőnél lévő, ennek hiányában a csatlakozóvezeték és a fogyasztói 
vezeték közé beépített elzáró szerelvény, amely a csatlakozóvezeték tartozéka. 

20. Fogyasztói főelzáró: a telekhatáron vagy annak közelében létesített elzáró szerelvény, amely 

az elosztóvezeték tartozéka. 
21. Fogyasztói vezeték: az a vezetékszakasz tartozékaival együtt, amely a gázmérőtől - ennek 

hiányában a fogyasztói főcsaptól - a gázfogyasztó készülékig terjed. 
23. Földgáz: olyan természetes éghető gáz, amely a földkéregben keletkezett, bányászati 

tevékenység során kerül a felszínre, valamint bármely, az e törvény szerint alkalmazott 

berendezésben környezetvédelmi és műszaki biztonsági szempontból megfelelő módon, 
biztonságosan felhasználható, ideértve a 26. pont szerinti gázfajtákat is. 

23a. Földgázbányászati célú vezeték: a földgáztermelésben, -előkészítésben és -feldolgozásban 
használt kútbekötő-, mezőbeli gerinc- és mezők közötti technológiai csővezeték. 

26. Földgáz minőségű, biomasszából és egyéb nem bányászati forrásból származó gázok: olyan 
mesterségesen előállított gázkeverékek, amelyek a földgázellátásról szóló törvény rendelkezéseinek 

végrehajtásáról szóló jogszabályban meghatározott feltételek mellett, környezetvédelmi és 

műszaki-biztonsági szempontból megfelelő módon az együttműködő földgázrendszerbe juttathatók 
(szállíthatók, eloszthatók és tárolhatók), a földgázzal keverhetők, és ez a keverék a 

földgázrendszerbe juttatáskor megfelel a földgáz minőségére vonatkozó a földgázellátásról szóló 
törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendeletben meghatározott minőségi 

követelményeknek. 

31. Földgáztárolás: a földgáz engedély alapján végzett tárolása. 
32. Földgáztároló: az a besajtoló és kitermelő technológiai létesítménnyel ellátott földalatti 

természetes földtani szerkezet, mesterségesen kialakított földalatti üreg, vagy a földfelszínen 
létesített építmény, amely földgáz tárolására alkalmas. 

33. Földgáztermelő: az a gazdálkodó szervezet, amely Magyarország területén földgázbányászati 

tevékenységet végez, vagy biogáz és biomasszából származó gázok, valamint egyéb gázfajták 
előállítását üzletszerűen végzi. 

34. Földgázszállítás: a földgáznak szállítóvezetéken történő továbbítása. 
35. Gázátadó állomás: a szállítóvezeték alkotórészét képező létesítmény a szállítóvezeték kilépési 

pontján, ahol a szállítóvezetékről a gáz átadása, mérése és a szükséges nyomáscsökkentés 
történik. 

37. Gázfogyasztó készülék: földgázzal, valamint PB-gázzal üzemeltetett készülék. 

39. Határkeresztező gázvezeték: azon szállító- vagy elosztóvezeték, amely Magyarország 
államhatárát keresztezi, és földgáz mérőállomással rendelkezik. 

47. Lakossági fogyasztó: az a felhasználó, aki saját háztartása - egy felhasználási helyet képező 
egy vagy több lakóépület, lakás, üdülő vagy hétvégi ház, továbbá lakossági célra használt garázs - 

fogyasztása céljára vásárol földgázt földgáz vételezésére megkötött szerződés alapján, és az így 

vásárolt földgázzal nem folytat jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet. Ha a 
lakóépületben a műszakilag megosztott, önálló lakások száma meghaladja az épületben lévő önálló 

nem lakás céljára szolgáló helyiségek számát, a felhasználót úgy kell tekinteni, hogy saját háztartás 
céljára vételez és a vásárolt földgázzal nem folytat jövedelemszerzés céljából gazdasági 

tevékenységet. 
48. Legkisebb költség: az engedélyezett tevékenység gyakorlásához az engedélyesnél, illetve 

nemzetgazdasági szinten szükséges és indokoltan felmerülő ráfordítás. 

52. Rendszerirányítás: az együttműködő földgázrendszer e törvényben meghatározott irányítási 
és koordinációs feladatainak ellátása. 
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52a. Rendszerüzemeltető: a szállítási rendszerüzemeltető, a földgáztárolói engedélyes és a 

földgázelosztó. 

52b. Részleges szigetüzem: olyan elosztóvezeték, amelybe földgáztermelői vezetékről és 
szállítóvezetékről együttesen biztosítható a földgáz fizikai betáplálása. 

53a. Szállítási rendszerüzemeltető: a földgázszállítást, a szállítóvezetékek üzemeltetését, 
karbantartását és fejlesztését végző engedélyes. 

53b. Szállítási rendszerirányító: az együttműködő földgázrendszer működtetését végző szállítási 

rendszerüzemeltetők közötti irányítási és koordinációs feladatok ellátását végző engedélyes. 
54. Szállítóvezeték: az a csővezeték tartozékaival együtt, amelyen keresztül a földgázt 

továbbítják, és amelynek kezdőpontja Magyarország államhatára, a termelés betáplálási pontjai, a 
földgáz tároló be- és kitáplálási pontja, végpontja pedig Magyarország államhatára, a gázátadó 

állomások kilépő pontjai - illetve az engedélyben foglaltak szerint a felhasználó telekhatára -, vagy 
a földgáz tároló be- és kitáplálási pontja. 

56. Telephelyi felhasználó: a telephelyi vezetéken földgázt vételező, a telephelyi szolgáltató által 

földgázzal ellátott felhasználó. 
57. Telephelyi szolgáltatás: a telephelyi vezeték üzemeltetése és a vezetékhez kapcsolódó 

telephelyi felhasználók ellátásának biztosítása. 
58. Telephelyi vezeték: az egybefüggő telephelyen belül lévő telephelyi felhasználók 

földgázellátását szolgáló vezeték. 

70. Vezetékes PB-gáz szolgáltatás: a felhasználók részére PB-gáz csővezetéken keresztül történő 
elosztása és értékesítése. 

71. Lakossági PB-gáz fogyasztó: aki saját háztartása - egy felhasználási helyet képező egy vagy 
több lakóépület, lakás, üdülő vagy hétvégi ház, továbbá lakossági célra használt garázs - 

fogyasztása céljára vásárol tartályban forgalmazott PB-gázt vagy vezetékes PB-gázt, és az így 
vásárolt PB-gázzal nem folytat jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet. Ha a 

lakóépületben a műszakilag megosztott, önálló lakások száma meghaladja az épületben lévő önálló 

nem lakás céljára szolgáló helyiségek számát, a felhasználót úgy kell tekinteni, hogy saját háztartás 
céljára vásárol, és a vásárolt, tartályban forgalmazott vagy vezetékes PB-gázzal nem folytat 

jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet. 
74. PB-gáz: propán-, butángázok és ezek elegyei. 

V. Fejezet 

CSATLAKOZÁS, HOZZÁFÉRÉS, KAPACITÁSLEKÖTÉS 

A szállító- és az elosztóvezetékhez való csatlakozás 

67. § (1) A szállítási rendszerüzemeltető a szállítóvezetékre vonatkozóan, a földgázelosztó a 

működési területén köteles a földgázellátásba történő bekapcsolás iránti igényt teljesíteni, kivéve, 

ha 
a) a csatlakozásnak műszaki akadálya van, 

b) a csatlakozás jogszabályba ütközik, 
c) a felhasználói igénnyel jelentkező a 108. § (1) bekezdésében meghatározott csatlakozási díj 

megfizetését, valamint a csatlakozás külön jogszabályban meghatározott feltételeit nem vállalja, 

d) az igény kielégítését külön jogszabályban meghatározott hatósági engedély hiánya 
akadályozza, 

e) a csatlakozó rendszerüzemeltető nem rendelkezik a szükséges kapacitásokkal és a felhasználói 
igénnyel jelentkező nem vállalja a csatlakozó rendszeren a kapacitások biztosításának a feltételeit. 

(2) A szállítási rendszerüzemeltető és a földgázelosztó a szállító-, illetőleg az elosztóvezetékekhez 
való csatlakozást egy adott csatlakozási pontra a szállító-, illetőleg az elosztóvezeték műszaki 

jellemzőire tekintettel megtagadhatja. Ha a szállítási rendszerüzemeltető vagy a földgázelosztó az 

(1) bekezdés a) pontjára való hivatkozással tagadta meg a csatlakozást, meg kell határozni azokat 
a feltételeket, amelyek teljesülése esetén a csatlakozás biztosítható. 

(3) Ha a szállítási rendszerüzemeltető vagy a földgázelosztó elutasítja a szállító-, illetőleg az 
elosztóvezetékhez való csatlakozás iránti igényt, az igénybejelentő kérelmére a Hivatal dönt a 

csatlakozás kérdésében, és kötelezheti az érintett rendszerüzemeltetőt a csatlakozási kérelem 



4 / 9 
 

teljesítésére, ha a felhasználó vállalja a Hivatal elnökének rendeletében meghatározott mértékű 

csatlakozási díj megfizetését. 

(4) A rendszerüzemeltetők felelősek azért, hogy az általuk üzemeltetett szállító- és 
elosztóvezeték közép-, illetve hosszú távon alkalmas legyen a csatlakozási szerződésekben, és más 

rendszerüzemeltetőknek adott kapacitásnyilatkozatban meghatározott igények kielégítésére. 
(5) A szállítóvezetékhez való csatlakozás feltételeit a földgázrendszerre történő csatlakozásról 

szóló jogszabály, valamint azzal összhangban az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat tartalmazza. 

68. § A felhasználók együttműködő földgázrendszerre történő csatlakozásának műszaki-
gazdasági feltételeit a külön jogszabályban meghatározottak szerint kell megvizsgálni. A felhasználó 

vásárolt kapacitását, a vásárolt kapacitás igénybevételének feltételeit a felhasználó és az érintett 
rendszerüzemeltető a csatlakozási szerződésben köteles rögzíteni. 

69. § Abban az esetben, ha a felhasználó az elosztóvezetékhez csatlakozik, a földgázelosztó 
köteles a földgázszállítónál eljárni a szükséges földgáz szállítási kapacitás biztosítása érdekében. A 

földgázszállító és a földgázelosztó csatlakozással kapcsolatos együttműködésének szabályait és 

részletes feltételeit külön jogszabály határozza meg. 
70. § A bányászattal felszínre hozott földgázt, a földgáz minőségű biogáz és egyéb gázfajtákat 

előállító termelőknek a szállító- és az elosztóvezetékekhez történő csatlakozását kiemelten kell 
kezelni. A szállító- és az elosztóvezetékekhez való csatlakozás feltételeit, a betáplált gázok minőségi 

követelményeit, az átvételre és a mérésre vonatkozó előírásokat e törvény, valamint külön 

jogszabály rendelkezései határozzák meg. 
70/A. § (1) A szállítóvezeték egy belépési pontján legfeljebb a kapacitás 90%-a köthető le a 

rendszerhasználók által egy gázévre vagy azt meghaladó időtartamra. Amennyiben azonos belépési 
ponton az egy évet meghaladóan lekötni szándékozott igények és az egy évet meghaladóan már 

lekötött kapacitások összege meghaladja a belépési pont kapacitásának 90%-t, úgy a lekötni 
szándékozott igényeket az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatban meghatározott módon kell 

kielégíteni. Az igény kielégítés Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatban meghatározott rendjét az 

Európai Unió földgázpiacán alkalmazott a kapacitás allokációs mechanizmusokra vonatkozó 
rendeletek figyelembevételével kell kialakítani. 

(2) A Kormány rendeletben a szállítóvezeték egy belépési pontjára az egy gázévre vagy azt 
meghaladó időtartamra vonatkozó szerződések esetében az (1) bekezdésben meghatározott 

mértéktől alacsonyabb értéket is meghatározhat. 

70/B. § A vásárolt kapacitás az adott felhasználási helyen lévő csatlakozási ponthoz kapcsolódó, 
a felhasználási hely vagy csatlakozási pont mindenkori tulajdonosát megillető vagyoni értékkel bíró 

jog. Ha a tulajdonos személye az adott felhasználási helyen megváltozik, illetve a felhasználási hely 
vagy a csatlakozási pont átruházásra kerül, a rendelkezésre álló vásárolt kapacitás, valamint a 

kapacitás lekötésének joga átszáll az új tulajdonosra. 

VI. Fejezet 

A SZÁLLÍTÓ- ÉS AZ ELOSZTÓVEZETÉK, VALAMINT A FÖLDGÁZTÁROLÓ 
LÉTESÍTÉSE, ÜZEMELTETÉSE 

Infrastruktúra fejlesztés 

81. § (1) Az együttműködő földgázrendszer kapacitásának rendszeres felülvizsgálatát és 
fejlesztésének tervezését a szállítási rendszerirányító koordinálásával a rendszerüzemeltetők 

összehangoltan elvégzik. 
(2) A fejlesztések tervezéséhez - a földgázellátásról szóló törvény rendelkezéseinek 

végrehajtásáról szóló kormányrendeletben és az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatban 

meghatározottak szerint - a szállítási rendszerirányító az országos földgázellátásra vonatkozóan 
adatbázist hoz létre, és az adatbázis adatait rendszeresen frissíti. A rendszerüzemeltetők és a 

rendszerhasználók az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatban meghatározott időpontokban és 
módon kötelesek az adatbázis frissítésében közreműködni. Az adatbázis kialakításánál figyelembe 

kell venni az általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó uniós jogi aktusban, uniós jogi 

rendelkezésben a szállítási rendszerüzemeltetőre előírt adatokat és a földgázellátásról szóló törvény 
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végrehajtásáról szóló kormányrendeletben meghatározott szempontokat, valamint legalább 

tartalmaznia kell az alábbiakat: 

a) a szállítóvezetékek - beleértve a gázátadó állomásokat is - műszaki adatbázisát, 
b) a szállító- és az elosztóvezetékekre vonatkozó - gázátadó állomásonkénti - fogyasztás 

adatokat, 
c) a felhasználói igények 10 gázévre vonatkozó becsült adatait az adott gázévtől kezdődő 10 

éves időszakra éves, gázátadó állomásonkénti bontásban, valamint a tízedik gázévre vonatkozó 

tervezett fogyasztási adatokat gázátadó állomásonkénti bontásban, 
d) a földgáztermelésre, valamint a határkeresztező földgázforgalomra vonatkozó adatokat, 

e) a szállító- és elosztóvezetékek, valamint a földgáztárolók jóváhagyott 10 éves fejlesztési 
tervét, 

f) a regionális és a közösségi szintű hálózatokra vonatkozó 10 éves fejlesztési terveket, 
g) a fejlesztések pénzügyi-gazdasági tervezéséhez szükséges adatokat. 

(3) Az adatbázis felépítését a Hivatal a szállítási rendszerirányítóval történő egyeztetést követően 

hagyja jóvá. Az adatbázis nem tartalmazhat személyes vagy bizalmas üzleti adatot. 
(4) A rendszerüzemeltetők az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatban egységesített műszaki-

gazdasági tervezési módszereket kötelesek alkalmazni. 
(5) A földgázellátás elvárt ellátás-biztonsági szintjét külön jogszabály határozza meg. 

(6) A (2) bekezdésben előírt adatbázis elkészítéséhez és vezetéséhez a rendszerüzemeltetők és a 

földgázkereskedők a külön jogszabályban meghatározottak szerint a rendszerirányító részére 
adatot szolgáltatnak. 

82. § (1) A rendszerüzemeltető évente a saját szállító- és elosztóvezetékeire, valamint a 
tárolóira vonatkozóan - a 81. § (2)-(4) bekezdésében, valamint a 994/2010/EU európai parlamenti 

és tanácsi rendelet szerinti előírások figyelembevételével - kapacitás-felülvizsgálatot végez. 
(2) A kapacitás-felülvizsgálat alapján a rendszerüzemeltető a szállítási rendszerirányító részére 

10 éves fejlesztési javaslatot tesz. 

(3) A szállítási rendszerüzemeltető a (2) bekezdés szerinti fejlesztési javaslata kétirányú 
kapacitásbővítésre vonatkozó javaslatot vagy ez alóli mentességi kérelmet tartalmaz. 

(4) A rendszerüzemeltető a (2) bekezdés szerinti fejlesztési javaslatot évente köteles 
felülvizsgálni és szükség esetén kiegészíteni az elmúlt időszakra vonatkozó teljesülés és a jövőbeni 

teljesíthetőség mutatóival, valamint a várható igényekkel. 

(5) A szállítási rendszerirányító a többi rendszerüzemeltetővel együttműködve a szállítóvezetékek 
- beleértve a gázátadó állomásokat is -, az elosztóvezetékek, valamint a földgáztárolók kapacitás-

felülvizsgálatának eredményeit és a fejlesztési javaslatokat összehangolja, az összehangolt 
javaslatot az engedélyesek és a felhasználói érdekvédelmi szervezetek képviselőivel 

véleményezteti, és a Hivatal részére elbírálásra és jóváhagyásra benyújtja. A fejlesztési javaslatban 

a szállítási rendszerirányító javaslatot tesz a kétirányú kapacitásbővítésre, vagy abban ez alóli 
mentesítésre vonatkozó kérelmet terjeszt elő. Véleményeltérés esetén a szállítási rendszerirányító 

az eltérő véleményeket is köteles benyújtani a Hivatalhoz. A Hivatal a vizsgálat során - szükség 
esetén - nyilvános egyeztetést tart a rendszerhasználókkal a fejlesztési javaslatról és annak 

eredményét jegyzőkönyvben rögzíti, illetve határkeresztező kapacitás beruházások esetén egyeztet 
az érintett ország hatóságaival a költségmegosztásról és a beruházás műszaki-gazdasági 

feltételrendszeréről. 

83. § (1) A Hivatal rendszerfelügyeleti hatáskörében - szükség szerint szakértők bevonásával - 
ellenőrzi a szállítási rendszerirányító által beterjesztett kapacitás-felülvizsgálat eredményét, 

valamint az infrastruktúra-fejlesztési javaslatot és vizsgálja az előző fejlesztési tervvel meglévő 
összhangját. Ha az infrastruktúra-fejlesztési javaslat nem áll összhangban a hazai vagy a közösségi 

energiapolitikában meghatározott ellátás-biztonsági célokkal, vagy az hátrányosan érinti a 

nemzetgazdaságot, jogszabálysértő vagy akadályozza a hatásos versenyt, a Hivatal a Kormány 
tájékoztatása mellett, határidő tűzésével és az okok megjelölésével kötelezheti a szállítási 

rendszerirányítót a javaslat módosítására. 
(2) Az ellenőrzés során a Hivatal vizsgálja a fejlesztési javaslat összhangját a 715/2009/EK 

rendelet szerinti közösségi szintű 10 éves hálózatfejlesztési tervvel. Ha kétség merül fel az 
összhang meglétével kapcsolatban, a Hivatal köteles egyeztetni az Energiaszabályozók 

Együttműködési Ügynökség létrehozásáról szóló, 2009. július 13-i 713/2009/EK európai parlamenti 

és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 713/2009/EK rendelet) 1. cikkével létrehozott 
Energiaszabályozók Együttműködési Ügynökségével (a továbbiakban: Ügynökség). Ha a 

hálózatfejlesztési terv nem áll összhangban a közösségi szintű tízéves hálózatfejlesztési tervvel, 
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jogszabálysértő vagy akadályozza a hatékony versenyt, a Hivatal határidő tűzésével és az okok 

megjelölésével kötelezheti a szállítási rendszerirányítót a terv módosítására. Ha a Hivatal a szállítási 

rendszerirányítót a kétirányú kapacitásbővítésre vonatkozóan a terv módosítására kötelezi, a 
szállítási rendszerirányító felszólítására a szállítási rendszerüzemeltető köteles a kétirányú 

kapacitásbővítésre vonatkozó javaslatát vagy mentesség iránti kérelmét átdolgozni. 
(3) A Hivatal a földgázellátásról szóló törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 

kormányrendelet szerinti szempontrendszer alapján jóváhagyja a 10 éves fejlesztési tervet és 

rögzíti az elfogadásának feltételeit. A Hivatal határozatának tartalmaznia kell az egyes 
beruházásokra vonatkozó műszaki tartalmat, a határidőket, az országok között várhatóan létrejövő 

költségmegosztást, a Hivatal által indítványozott módosításokat, az egyes beruházásoknak, 
valamint azok összességének a hazai ellátásbiztonságra gyakorolt hatását. A Hivatal határozatának 

tartalmaznia kell továbbá a következő három évben megvalósításra javasolt beruházásokat, 
valamint az előző fejlesztési tervben jóváhagyott beruházások esetleges módosításait. 

(3a) A Hivatal a kétirányú kapacitásbővítésre vonatkozó javaslatot, vagy a kétirányú 

kapacitásbővítés alóli mentesítésre vonatkozó kérelmet véleménynyilvánítás céljából haladéktalanul 
megküldi az Európai Bizottságnak és az érintett tagállamoknak. A véleményezési határidő lejártát 

követően a Hivatal 2 hónapon belül dönt. 
(3b) A Hivatal a (3a) bekezdés szerinti határozat-tervezetet - az eljárás egyidejű felfüggesztése 

mellett - a döntésre vonatkozó összes információval együtt, a 994/2010/EU európai parlamenti és 

tanácsi rendelet 7. cikk (4) és (5) bekezdésében meghatározott eljárás lefolytatása céljából 
haladéktalanul megküldi az Európai Bizottságnak. Az Európai Bizottság eljárását követően a Hivatal 

az eljárás felfüggesztését megszünteti, és a határozatot a kérelmezővel közli. 
(4) A rendszerüzemeltető az adott beruházások megvalósításának megkezdését megelőzően 

köteles a működési engedélye módosítását kérni. A rendszerüzemeltető csak a jóváhagyott 10 éves 
fejlesztési tervben szereplő fejlesztéseket kérelmezheti. A beruházás csak a jóváhagyott 

engedélymódosítás birtokában kezdhető meg. 

83/A. § (1) Ha a rendszerüzemeltető a jóváhagyott fejlesztési tervben meghatározott ütemezés 
szerint a beruházásokat határidőre nem végzi el, a Hivatal - a földgázellátásról szóló törvény 

rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendeletben meghatározott feltételek szerint - az 
indokolt fejlesztések elvégzésére, valamint új földgáztároló létrehozására pályázatot írhat ki. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti pályázatot a Hivatal honlapján kell közzétenni, legalább 6 hónappal 

az ajánlattétel benyújtásának határidejét megelőzően. 
(3) A rendszerüzemeltető köteles tűrni az (1) bekezdés szerinti pályázat eredményének 

megfelelő hálózatfejlesztési munkák elvégzését, és köteles a fejlesztővel együttműködni. 
(4) A Hivatal a pályázat eredményétől függően a rendszerüzemeltetőt kötelezheti az alábbiak 

közül egy vagy több lehetőség elfogadására: 

a) az érintett beruházás harmadik fél általi finanszírozása, 
b) az érintett beruházás harmadik fél általi kivitelezése, 

c) az érintett új eszközök általa történő megépítése, 
d) a 119/A. § (3) bekezdése szerint kijelölt rendszerüzemeltető esetén az érintett új eszközök 

általa történő üzemeltetése. 
(5) A szállítási rendszerirányító köteles biztosítani a beruházók számára a beruházás 

megvalósításához szükséges információkat, meghatározni az új eszközöknek az együttműködő 

földgázrendszerhez történő hozzákapcsolásának feltételeit és köteles mindent megtenni a 
beruházás megvalósításának megkönnyítése érdekében. 

(6) A beruházás megvalósításához szükséges pénzügyi megállapodásokhoz a Hivatal 
jóváhagyása szükséges. 

84. § (1) A felhasználó földgázellátás iránti igényének kielégítése érdekében a Hivatal előzetes 

hozzájárulásával célvezeték létesíthető. A Hivatal a célvezeték létesítéséhez előzetes hozzájárulást 
adhat, ha nincs szabad vásárolható kapacitás az együttműködő földgázrendszeren, és a felhasználó 

eleget tesz a külön jogszabályban előírt feltételeknek, valamint a célvezeték létesítése és üzemben 
tartása rendszerszinten gazdaságosabb megoldást jelent, mint a szállító- vagy az elosztóvezetékek 

fejlesztése. 
(2) Az együttműködő földgázrendszerhez csatlakozó célvezeték üzemeltetője köteles betartani az 

együttműködő földgázrendszer földgázellátási zavara vagy válsághelyzet esetén az ezen 

események kezelésére és megszüntetésére vonatkozó szabályokat és utasításokat. 
(3) A célvezeték üzemeltetőjének a célvezetékhez kapcsolódó szállító- vagy elosztóvezetékre 

vonatkozóan együttműködési szabályokat kell kialakítania. 
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(4) A célvezeték kezdőpontja a napi gázforgalmazás szempontjából felhasználási helynek 

minősül. 

85. § (1) Az a külföldi vagy belföldi gazdálkodó szervezet, amely új határkeresztező 
földgázvezetéket, cseppfolyós földgáz tárolására szolgáló létesítményt vagy földgáztárolót (a 

továbbiakban: új infrastruktúra) kíván létrehozni, vagy az új infrastruktúra kapacitását egyablakos 
rendszerben kívánja értékesíteni, a Hivatalnál kérelmezheti az új infrastruktúra egészére vagy 

annak egy részére vonatkozóan - határozott időre - az együttműködő földgáz-rendszerben 

alkalmazott díj-megállapítási szabályok, valamint a hozzáférési kötelezettségek, továbbá a - 120. § 
kivételével az e törvény XIII. fejezete szerinti - szétválasztási követelmények teljesítése alóli teljes 

vagy részbeni mentességet a következő feltételek mellett: 
a) az új infrastruktúra a földgázellátásban kialakuló versenyt és a földgázellátás biztonságát, 

valamint az együttműködő földgázrendszer hatékony működését növeli, 
b) az új infrastruktúra létesítésével kapcsolatos pénzügyi-gazdasági kockázatok olyan mértékűek, 

hogy a beruházás a mentesség biztosítása nélkül nem valósulna meg, 

c) az új infrastruktúra tulajdonosa olyan gazdálkodó szervezet, amely nem rendelkezik azon 
hálózatok működtetésére vonatkozó engedéllyel, amelyhez az új infrastruktúra kapcsolódik, 

d) az új infrastruktúra igénybevétele díj ellenében történik, 
e) a mentesség megadása nincs hátrányos hatással a versenyre és az együttműködő 

földgázrendszer hatékony működésére, vagy annak a szállítóvezetéknek, illetve a tárolónak a 

hatékony működésére, amelyre az új infrastruktúra rácsatlakozik. 
(2) A Hivatal a kérelmet megvizsgálja, és új határkeresztező szállítóvezeték létesítése esetén 

konzultál az érintett ország(ok) energetikai szabályozó hatóságaival. A Hivatal eljárása során az (1) 
bekezdésben foglaltakon túl a következő szempontokat veszi figyelembe: 

a) a mentesség megadásának hatása a földgáz árakra, 
b) a mentességet indokló pénzügyi információk megalapozottsága, 

c) a mentesség megadásának várható hatása a versenyre, és a földgázpiac hatékonyságának 

növekedésére, 
d) a mentesség megadásának hatása a földgázellátás forrásainak bővítésére. 

(3) A mentesség iránti kérelemhez csatolni kell mindazon adatokat és elemzéseket, amelyek a 
kérelmet - az (1)-(2) bekezdésekben meghatározott szempontok figyelembevételével - 

megalapozzák. 

(4) A Hivatal a mentesség megadásáról vagy elutasításáról határozatot hoz, amelyet - az eljárás 
egyidejű felfüggesztése mellett - az adott döntésre vonatkozó összes információval együtt 

haladéktalanul megküld az Európai Bizottságnak. Ha az Európai Bizottság a mentesség megadása 
feltételeinek módosítását kéri, vagy azzal nem ért egyet, a Hivatal az eljárás felfüggesztését 

megszünteti, és módosítja határozatát. 

(5) Ha a Hivatal a mentesség megadását indokoltnak tartja, a (4) bekezdés szerinti határozat 
tartalmazza: 

a) azokat az indokokat, amelyek alapján a Hivatal megalapozottnak tartja a mentesség 
megadását, beleértve a mentességet igazoló pénzügyi információkat, 

b) elemzést arról, hogy a mentesség megadása milyen hatást gyakorol a versenyre és a földgáz 
belső piacának hatékony működésére, 

c) részletes indoklást a mentesség javasolt időtartamára és arra vonatkozóan, hogy a mentesség 

az új infrastruktúra mely részeire terjedjen ki, 
d) az új infrastruktúra létesítésével érintett országok hatóságaival folytatott konzultáció 

eredményének bemutatását, 
e) elemzést az új infrastruktúrának az együttműködő földgázrendszerre és a földgázellátás 

forrásainak bővítésére gyakorolt hatásáról, 

f) az új infrastruktúrához való hozzáférési és kapacitásallokációs szabályokat. 
(6) Ha az Európai Bizottság a (4) bekezdés szerinti határozattal egyetért, vagy arra az értesítés 

kézhezvételétől számított 2 hónapon belül észrevételt nem tesz, további kiegészítő információt nem 
kér, a Hivatal az eljárás felfüggesztését megszünteti. Ha az Európai Bizottság kiegészítő információt 

kér, az eljárási határidő 2 hónappal meghosszabbodik. 
(7) A meglévő szállítóvezeték kapacitásbővítései, illetve a meglévő szállítóvezeték és tároló azon 

fejlesztései esetén, amelyek lehetővé teszik a földgázellátási források kiterjesztését, az új 

infrastruktúra-fejlesztésre és a mentességre vonatkozó rendelkezések megfelelően alkalmazandók. 
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(8) A mentességet kapott szállítóvezetékek és a földgáztárolók eszközértéke a mentesség 

időtartama alatt a rendszerhasználati díjak megállapításakor - a (6) bekezdés szerinti határozatra 

tekintettel - nem vehető figyelembe. 

Az idegen ingatlanok tulajdon- és használati jogának korlátozása 

90. § Az idegen ingatlan tulajdon- és használati jogának korlátozására, valamint az ezért járó 
kártalanításra, továbbá a szállító-, elosztó- és célvezetékek, illetve tárolók biztonsági övezetére a 

Bt. rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. 

VIII. Fejezet 

MÉRÉS, ELSZÁMOLÁS 

99. § (1) A rendszerüzemeltetők biztosítják a felhasználó földgáz fogyasztásának 
elszámolásához a mérésügyi jogszabályok szerinti minőségi és mennyiségi adatokat. 

(2) A rendszerüzemeltetők egymás közötti, valamint a rendszerüzemeltető és a földgáztermelő 
közötti átadás-átvételi elszámolási mérési helyek és eszközök kiépítésében és üzemeltetésében az 

érintettek a külön jogszabályban és az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatban meghatározott módon 

együttműködnek. 
(3) A szállítóvezetékeken a földgáz minőségének mérését és tanúsítását a szállítási 

rendszerüzemeltető biztosítja. Szigetüzem vagy részleges szigetüzem esetén a minőség mérését és 
bizonylatolását az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatban meghatározott módon kell végezni. 

100/A. § (1) A felhasználó esedékes díjfizetési kötelezettségének elmulasztása miatt - a 29. § 

(3) bekezdése szerinti feltételek teljesülése esetén - a földgázkereskedő a földgázelosztónál 
kezdeményezheti előre fizető mérő felszerelését. 

(2) A fogyasztásmérő berendezés felszerelése, üzemeltetése, karbantartása, időszakos 
hitelesítése, valamint a 100 m3/óra névleges mérőteljesítményű vagy nagyobb összteljesítményű 

felhasználási helyeken felszerelt fogyasztásmérő berendezések távadóval történő ellátása és a 

jeltovábbításhoz szükséges telemechanikai rendszer kiépítése és működtetése - egyéb 
megállapodás hiányában - a szállítási rendszerüzemeltető vagy a földgázelosztó kötelezettsége. 

Ezen kötelezettségek költségei a szállítási rendszerüzemeltetőt vagy a földgázelosztót terhelik. Ha a 
földgázkereskedő vagy a felhasználó kérésére az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatban 

meghatározott műszakilag indokoltnál költségesebb berendezés kerül felszerelésre, a 
rendszerüzemeltető jogosult az ezzel felmerülő igazolt többletköltségeit érvényesíteni. 

XI. Fejezet 

ENGEDÉLYEZÉS 

114. § (1) Az e törvény szerinti engedélyköteles tevékenységek a következők: 

a) korlátozott földgáz-kereskedelem, 

b) a szállítási rendszerüzemeltetés, 
c) a földgázelosztás, 

d) a földgáztárolás, 
e) a földgáz kereskedelem, 

f) az egyetemes szolgáltatás, 

g) a szervezett földgázpiac-működtetés, 
h) a vezetékes PB-gáz szolgáltatás, 

i) az egyablakos kapacitásértékesítés. 
(2) Az (1) bekezdés szerinti tevékenységek határozatlan időre szóló engedély alapján 

végezhetők. 
(3) Az e törvény szerinti engedélyköteles tevékenység csak működési engedély alapján 

végezhető. 
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(4) A telephelyi szolgáltató jogosult telephelyi szolgáltatói engedélyt kérni. A telephelyi 

szolgáltatói engedély - a telephelyi felhasználók vonatkozásában - kiterjed a földgáz értékesítésre 

is, e jogosultság azonban nem kizárólagos jog. 
(5) Az engedély kérelmezőjének rendelkeznie kell a külön jogszabályban meghatározott pénzügyi 

és gazdasági feltételekkel. 
(10) Az (1) bekezdés a)-h) pontjában meghatározott engedélyköteles tevékenységet csak az a 

földgázipari vállalkozás végezhet, amely megfelel az e törvényben, és a végrehajtására kiadott 

jogszabályban meghatározott feltételeknek. 
116. § (1) A földgázelosztói engedély kötelezettséget jelent és - a (2)-(3) bekezdésben foglaltak 

kivételével - kizárólagos jogot biztosít a földgázelosztásra az engedélyben meghatározott 
településen, településrészen, területen. 

(2) Nem utasítható el az elosztóvezeték létesítése és üzemeltetése iránti - a jogszabályi 
követelményeknek megfelelő - kérelem kizárólag arra való hivatkozással, hogy a kérelemben 

szereplő település, településrész, terület már szerepel más földgázelosztó engedélyében, ha a 

kérelmező az adott településen, településrészen, területen a földgázellátásba be nem kapcsolt 
terület ellátására, vagy a megnövekedett földgázigényt kielégítő kapacitás biztosítására kér 

földgázelosztási engedélyt, és közvetlenül a szállítóvezetékhez kíván csatlakozni. 
(3) Ha a földgázelosztási engedélykérelem olyan település, településrész, vagy terület azon 

részeire vonatkozik, ahol még nem létesült elosztóvezeték, és a település, településrész, vagy 

terület más részein a kérelmezőtől különböző engedélyes végez földgázelosztási tevékenységet, a 
Hivatalnak a kérelem elbírálása során figyelembe kell vennie a kérelemben szereplő település, 

településrész, vagy terület leendő felhasználóinak érdekeit, valamint a kérelemben nem szereplő 
település, településrész, terület többi felhasználójának méltányos érdekét is. 

118/A. § (1) Cseppfolyós PB-gáz tartályban vagy palackban történő forgalmazása, valamint 
turista használatú palackba történő PB-gáz átfejtés tevékenység folytatásához a műszaki-biztonsági 

hatóság engedélye szükséges. A műszaki-biztonsági hatóság az engedély megadásával egyidejűleg 

nyilvántartásba veszi a szolgáltatót. 
(2) A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 

törvény szerinti szabad szolgáltatásnyújtás jogával rendelkező szolgáltató a határon átnyúló 
szolgáltatásnyújtás keretében történő cseppfolyós PB-gáz tartályban vagy palackban történő 

forgalmazása, valamint turista használatú palackba történő PB-gáz átfejtés tevékenység 

folytatására irányuló szándékát köteles a műszaki-biztonsági hatóságnak bejelenteni. 


