
• 5782 km hosszú távvezetékrendszer
•  24 betáplálási pont, közel 400 

 gázkiadási pont
• 6 regionális központ, 6 kompresszorállomás

• világszínvonalú irányítóközpont siófokon

áttekintés

Gáz 
midstream 

üzletáGi 
ÖsszeFoglaló

a 2015-ös év 
áttekintése 
Az FGsZ Földgázszállító Zrt. (a továbbiakban FGsZ) a legnagyobb 
szállítási rendszerüzemeltető Magyarországon. tevékenysége 
szabályozott piaci környezetben zajlik. A hazai földgázszállítás 
mellett az FGsZ tranzit tevékenységet is folytat szerbia és Bosznia-
Hercegovina részére, átszállítást Románia, Horvátország, Ukrajna 
és az MGt Zrt. rendszere / szlovákia irányába. nemzetközi össze-
hasonlításban a társaság vezetékrendszerének műszaki színvo-

nala a csúcstechnológiák közé tartozik. Az FGsZ a térség egyik 
stratégiai szerepben lévő vállalata. Dinamizmusa és hatékonysága 
európa egyik kiemelkedő földgázszállítójává teszi.

Az FGsZ által az elmúlt években végrehajtott stratégiai 
fontosságú vezetékfejlesztések alapozzák meg a társaság 
jövőjét, a regionális gázelosztó szerep kiteljesítését, és hazánk 
biztonságos, környezetbarát és versenyképes áron történő 
gázellátását. Az FGsZ felkészülten néz szembe azokkal a kihí-
vásokkal, feladatokkal és követelményekkel, amelyek az 
európai Unió által is támogatott, integrált, forráslehetőségeit 
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tekintve diverzifikált és likvid piac kialakításából következnek. 
A stratégiai célkitűzések további hatékony és átgondolt infrast-
ruktúrafejlesztést tesznek szükségessé.

Az FGsZ Regionális Booking Platformja (RBP) a földgázszállító 
rendszerekben alkalmazott kapacitásallokációs mechanizmu-
sokat szabályozó üzemi és kereskedelmi szabályzat létrehozásáról 
és a 715/2009/eK európai parlamenti és tanácsi rendelet kiegé-
szítéséről szóló 984/2013/eU rendelet előírásainak megfelelően 
lefejlesztett kapacitásallokációs informatikai alkalmazás. A hazai 
jogszabályi és szabályozási háttérnek megfelelően 2015. május 

11-től kezdődően mind a határkeresztező, mind a hazai hálózati 
pontokon történő kapacitásallokáció az RBP-n keresztülvalósul 
meg Magyarországon. Ugyanakkor az alkalmazás nem csak az 
FGsZ rendszerén található határkeresztező és belföldi hálózati 
pontokon, hanem bármilyen más, akár az együttműködő hazai 
földgázszállító-rendszertől független hálózati ponton is alkalmas 
a CAM nC szerinti kapacitásallokációs eljárások lebonyolítá-
sára. Az FGsZ-en kívül négy másik eU-s földgázszállító társaság 
használta 2015-ben az RBP-t (eustream (szlovákia), transgaz 
(Románia), Plinacro (Horvátország) és MGt (Magyarország)), 
illetve 2016-ban további tsO-k csatlakozása várható.

63



sZlOvénIA

PorTFólió

* Próbaüzemi gázmennyiség

2015-ös összteljesítmény

(A térfogatadatok 15 °C-on értendők) 2015 (köbméter)
A betáplálási és kiadási pontokon mért 
földgázforgalom összesen:  18,6394 milliárd
Határkeresztező vezetékeken betáplálás: 8,6125 milliárd
Beregszász:  5,8393 milliárd
HAG: 2,7732 milliárd
Csanádpalota: 0,0000 milliárd
Rendszerösszekötő vezeték 
Vecsés 4 (MGT>FGSz)* 0,0239 milliárd
Tárolói átadás átvételi pontokon: 4,8295 milliárd
Betárolás: 1,8547 milliárd
Kitárolás: 2,9748 milliárd
Upstream vezetékrendszeri kapcsolatokon: 2,7163 
milliárd
Betáplálás: 2,1317 milliárd
Keverőköri kiadás: 0,5846 milliárd
Határkeresztező vezetékeken kiadás: 2,4352 milliárd
tranzit és export: 2,4352 milliárd
Rendszerösszekötő vezeték 
Vecsés 4 (FGSz>MGT)*  0,0220 milliárd

Ukrán/magyar összekötő vezeték

(testvériség, Összefogás)
Betáplálási pont (köbméter)
éves nem megszakítható kapacitás 20,5 milliárd
napi nem megszakítható kapacitás 56,3 millió
éves megszakítható kapacitás 5,5 milliárd
napi megszakítható kapacitás 15,0 millió
Kiadási pont
éves megszakítható kapacitás 6,1 milliárd
napi megszakítható kapacitás 16,8 millió

Osztrák/magyar összekötő vezeték

(HAG-vezeték felöl)
Betáplálási pont (köbméter)
éves nem megszakítható kapacitás 4,4 milliárd
napi nem megszakítható kapacitás 12,1 millió
éves megszakítható kapacitás 0,8 milliárd
napi megszakítható kapacitás 2,3 millió

Magyar/szerb összekötő vezeték

Kiadási pont (köbméter)
éves nem megszakítható kapacitás 4,8 milliárd
napi nem megszakítható kapacitás 13,2 millió

Magyar/roMán összekötő vezeték

Kiadási pont (köbméter)
éves nem megszakítható kapacitás 1,7 milliárd
napi nem megszakítható kapacitás 4,8 millió
Betáplálási pont  
éves nem megszakítható kapacitás 0,1 milliárd
napi nem megszakítható kapacitás 0,24 millió
éves megszakítható kapacitás 1,7 milliárd
napi megszakítható kapacitás 4,8 millió

Magyar/horvát összekötő vezeték

Kiadási pont (köbméter)
éves nem megszakítható kapacitás 2,6 milliárd
éves megszakítható kapacitás 4,4 milliárd
napi nem megszakítható kapacitás 7,2 millió
napi  megszakítható kapacitás 12,0 millió
Betáplálási pont  
éves nem megszakítható kapacitás 0 milliárd
éves megszakítható kapacitás 7,0 milliárd
napi nem megszakítható kapacitás 0 millió
napi megszakítható kapacitás 19,2 millió

FGSZ/MGT öSSZekapcSoláSi ponT

Betáplálási pont (köbméter)
éves nem megszakítható kapacitás 4,4 milliárd
napi nem megszakítható kapacitás 12 millió
Kiadási pont  
éves nem megszakítható kapacitás 1,7 milliárd
napi nem megszakítható kapacitás 4,8 millió

MaxiMuM elérhető nettó terMelés

14 betáplálási pont (köbméter)
éves nem megszakítható kapacitás 1,6 milliárd
napi nem megszakítható kapacitás 7,8 millió
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ROMánIA

sZeRBIA

HORvátORsZáG

sZlOvénIA

AUsZtRIA

sZlOváKIA

PUSZTAEDERICS
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SZANK
K ARDOSKÚT
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VÁROSFÖLD

KECSKEMÉT

KENDERES

HA JDÚSZOBOSZLÓ

ENDRŐD

NEMESBIKK

MISKOLC
BEREGDARÓC

TISZAVASVÁRI
MOSONMAGYARÓVÁRMOSONMAGYARÓVÁRMOSONMAGYARÓVÁR

BÁTA

DRÁVASZERDAHELY

BEREKFÜRDŐ

ZSÁMBOK
 

T

CsAnáDPAlOtA

KARCAG

KIsKUnDOROZsMA

FÖlDGáZsZállÍtÓ ÜZeM

KOMPRessZORállOMás

IMPORt BetáPlálásI POnt

teRMelés

táROlás

stRAtéGIAI CélÚ táROlás

BACKHAUl

ÖssZeKAPCsOlásI POnt (FGsZ-MGt)

GáZátADÓ állOMás

GáZveZetéK Ø ≥ 1000 MM

GáZveZetéK Ø ≥ 600 MM

GáZveZetéK Ø ≥ 300 MM

GáZveZetéK Ø < 300 MM

Stratégiai célú föld alatti  
gáztároló kapacitáSadatai

  (köbméter)
éves nem megszakítható kapacitás  1,2 milliárd
napi csúcskapacitás 20 millió

KeresKedelmi célú föld alatti  
gáztárolóK Kapacitásadatai

5 betáplálási pont (köbméter)
éves neM MeGsZAKÍtHAtÓ KAPACItás 5,1 milliárd
nAPI CsÚCsKAPACItás 59,6 millió
ebből megszakítható 6,5 millió
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versenyelőnyeinK
földrajzi adottságok

Az FGsZ fontos szereplője a regionális tranzit célú szállítá-
soknak is.   

integrált irányítási rendszer 

Az FGsZ Zrt.-nél 1997-től tanúsított, akkreditált minőségirá-
nyítási rendszerek működnek. ezek 2014-től egyetlen integrált 
rendszert képeznek, melynek részei: Minőségirányítási Rend-
szer (MIR), Műszaki-Biztonsági Irányítási Rendszer (MBIR), 
Információbiztonsági Irányítási Rendszer (IBIR), Kalibráló 
laboratórium Irányítási Rendszer (KlIR), Hegesztési tevé-
kenység Irányítási Rendszer (HIR) és az energiairányítási 
Rendszer (eIR). Az FGsZ ezen rendszerek tanúsításait 2015-
ben is fenntartotta, illetve növelte számukat, valamint akkredi-
tált rendszerrel gazdagította az alábbiak szerint:

   2015-ben megtörtént a Minőségirányítási Rendszer (MIR) 
újratanúsítása, valamint az Információbiztonsági Irányí-
tási Rendszer (IBIR) (2013 októberében megjelent IsO27001 
szabvány szerinti) felülvizsgálata.

   Az MBFH határozatban hagyta jóvá az FGsZ Zrt. részére a 
Műszaki-Biztonsági Irányítási Rendszert érintő szabályzati 
módosításokat.

   Az FGsZ Zrt. megfelelt a tÜv által végrehajtott MsZ en 
IsO 3834-2:2006 szerinti gyártóművi felülvizsgálaton. 

   Az FGsZ Zrt. megfelelt 2015-ben az IsO 50001:2011 szab-
vány szerinti, az sGs által végrehajtott tanúsító auditon, és 
3 éves időtartamra megkapta az eIR tanúsítványt.

   A Kalibráló laboratórium Irányítási Rendszer működte-
tésével kapcsolatban 2015. év elején társaságunk megfe-
lelt a nemzeti Akkreditáló testület (nAt) által végrehajtott 
ellenőrző akkreditáló látogatáson.

stabil cash flow

Az FGsZ közel 5800 km hosszú, Magyarországot behálózó nagy-
nyomású földgázszállító távvezetékrendszerének működtetése,  

a hálózat kapacitásainak és a kiegészítő szolgáltatásoknak diszkri-
minációmentesen történő értékesítése stabil pénzáramlást biztosít 
a MOl-csoport részére.

legFonTosabb 
eredmények
 
ötszörös legjobb munkahely

Az FGsZ hat alkalommal mérettette meg magát az Aon Hewitt 
legjobb Munkahely Felmérésén. Magyarország ötszörös, 
Közép-Kelet-európa háromszoros legjobb Munkahelye.

a 2015-Ös év műKÖdési 
áttekintése 
Megőrzött üzleti eredményesség – változó 
működési környezet

Az FGsZ üzleti tevékenységének eredménye 2015. évben az előző 
évi eredménnyel azonos szinten teljesült, a hazai szabályozási 
környezet változásainak kedvezőtlen hatását a külső, gazdasági 
környezet változása részben ellensúlyozta. A közüzemi szolgál-
tatások díjának 2013-tól hatályba lépett csökkentése továbbra is 
kedvezőtlen hatást gyakorol a működési eredményre. A 2015. 
július 1-i szabályozási változások következtében a hazai szállításból 
származó árbevételek összetétele jelentősen változott, azonban a 
teljes árbevételtömeg érdemben nem változott.

alacsonyabb hazai gázszállítás, csökkenő  
bevételek

A hazai szállítási tevékenység realizált árbevétele 59 Mrd Ft, amely 
2%-kal marad el a bázis időszaki értékekhez viszonyítva. Az árbe-
vételek csökkenését a rendszerhasználók által lekötött éves kapa-
citások jelentősen alacsonyabb mennyisége, az alacsonyabb 
szállítási mennyiségek és alacsonyabb forgalmi díj tarifa hatására 
jelentősen elmaradó forgalomarányos bevételek együttes hatása 
indokolja, amelyet a magasabb rövid távú kapacitás lekötések 
hatása csak részben kompenzált.
A hazai szállítási mennyiségek 7%-kal maradnak el az előző évhez 
viszonyítva, elsősorban az alacsonyabb betárolási mennyiségek 
hatására.

Magasabb tranzit bevételek a kedvező külső 
körülmények hatására

A tranzit földgázszállítás realizált árbevétele 21,2 Mrd Ft, amely 
közel 8%-kal magasabb a bázis időszakban realizált bevételekhez 
viszonyítva. A tranzit szállítási tarifák változásának kedvezőtlen 
hatását a deviza árfolyamok változása teljes mértékben ellensú-
lyozta.  A tranzit szállítások összes mennyisége 2015-ben közel 
6%-kal marad el az előző évhez viszonyítva, elsősorban a Románia 
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és Ukrajna irányába történő alacsonyabb mennyiségű szállítások 
következtében, a déli irányú, szerbia és Bosznia-Hercegovina felé 
irányuló tranzit szállítási mennyiségek némileg magasabbak a 
bázis időszakhoz képest.

Működési költségek szigorú kontrollja

A működési költségek az előző évivel azonos szinten teljesültek. 
Az alacsonyabb szállítási mennyiségekkel összefüggésben a szál-
lító rendszer saját gázfelhasználása, valamint a nyomásfokozási 
költségek elmaradnak az előző évhez viszonyítva, ezek kedvező 
hatása ellensúlyozta az egyes év végén elszámolt egyéb ráfordí-
tások hatását. A karbantartáshoz kapcsolódó, valamint az egyéb 
költségek éves szintje kis mértékben alacsonyabb az előző évhez 
viszonyítva a szigorú költséggazdálkodás hatására.

szabályozott szállítási tarifák változásai

2015-ben az FGsZ-re vonatkozó szállítási tarifák tartalmilag 
és nagyságukat tekintve lényegében változatlanok maradtak. 
Azonban a vonatkozó eU-s rendszerhasználati szabályok (kapaci-
tásallokációs mechanizmusokat szabályozó üzemi és kereskedelmi 
szabályzat) 2015. évi hatálybalépése és a tarifarendszer eU-szintű 
harmonizációjára való felkészülés jegyében az alkalmazás 
szabályrendszerében történtek változások. ennek keretében az 
ármegállapító hatóság, a Magyar energetikai és Közmű-szabá-
lyozási Hivatal a belépési és kilépési díjak között átcsoportosí-
tásokat hajtott végre, amelyek összességükben nem növelték az 
FGsZ bevételeit, de a rendszerhasználók szempontjából elősegít-
hetik a hatékonyabb költséggazdálkodást. emellett új termékek 
bevezetése (negyedéves és napon belüli kapacitáslekötés) és az 
éven belüli kapacitástermékek új szemléletű árazása is megjelent 
a szabályozásban.  2015-ben jogi értelemben kétszereplőssé vált a 
földgázszállítási piac, amely kapcsán egyrészt bevezetésre került 
a rendszerüzemeltetési díjból származó árbevétel megosztására 

vonatkozó kiegyenlítő fizetések intézménye, másrészt emelkedett a 
nominális tarifa oly módon, hogy a két esemény hatására az FGsZ 
eredménypozíciója közel változatlan maradjon.
2015-ben sem fejeződött be a 2013-ban megkezdett hivatalos 
költség-felülvizsgálat, helyette 2016-ban új költség-felülvizsgálati 
eljárás lesz. Így szabályozási értelemben továbbra sem zárult le a 
2010. január 1-jén indult szabályozási ciklus, az új árszabályozási 
ciklus várhatóan 2017. január 1-jén lép hatályba.

kitekintés
európai dimenziók

Az FGsZ egy hatékonyabb és több lábon álló gázpiac létre-
jöttében érdekelt. ezért a 2015-től 2024-ig terjedő 10 éves 
időszakban mind a magyar, mind pedig nemzetközi szín-
téren átfogó infrastruktúrafejlesztésekben kíván részt venni, 
ezzel segítve a hazai likvid gázpiac kialakulását. A gázpiac 
átformálása lehetővé teszi, hogy a hazai fogyasztók elér-
hessék a régió egymással versenyző gázforrásait, és lehetősé-
geik szerint optimalizálják beszerzési portfóliójukat.
Az FGsZ a stratégiai beruházások első lépcsőfokaként 2006 és 
2010 között jelentősen növelte a keleti importkapacitást, össz-
hangban a stratégiai tároló fejlesztésével. Megépült a magyar-
horvát és a magyar-román összekötő vezeték.
A stratégiai beruházások második, 2011-2020-as időszakra 
tervezett üteme a délkelet – északnyugat szállítási útvonalra 
és a határkeresztezők kétirányúsítására fókuszál. Az FGsZ 
megkezdte a Dunántúl ellátásbiztonságát a HAG-vezetéktől 
függetlenül szavatoló belső fejlesztéseket.
A társaság 2012-ben együttműködési megállapodást kötött 
az Ukrtransgazzal, amelynek eredményeként 2013 tavaszától 
biztosítja a földgázszállítás lehetőségét Ukrajna felé megsza-
kítható üzemmódban. első eU-s szállítási rendszerüzemelte-
tőként az FGsZ 2015-ben új, az unió jogszabályainak megfelelő 
együttműködési megállapodást kötött az Ukrtransgazzal, ezzel 
is úttörő szerepet vállalva az unió keleti határán bonyolított 
földgázforgalmazásban. 
Az FGsZ célja, hogy az ellátásbiztonság érdekében minden 
lehetséges irányból biztosítsa a földgáz beszállíthatóságát és 
a létrejött határkeresztező összeköttetések kétirányúvá téte-
lével szerves részévé váljon az őt körülvevő régiónak. ebben a 
sorban fontos lépés volt a Románia felől érkező földgáz betáp-
lálási lehetőségének kialakítása. Az első lépcsőben megnyi-
tott kapacitás ugyan csak kisebb mennyiség beszállítását teszi 
lehetővé, de az FGsZ és román partnere, a transgaz közösen 
dolgozik ennek szignifikáns bővítésén. A déli és délkeleti, majd 
a keleti, végül az északi és nyugati gázforrások becsatornázá-
sával Magyarország gázellátása még biztonságosabbá válik. 
Az FGsZ hosszú távú stratégiájában lefektetett beruházások 
lehetővé teszik, hogy a jelenlegi perifériális gázszállítási szerep-
körből kilépve Magyarország az elkövetkező évtizedben regio-
nális gázelosztó központtá fejlődjön.
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