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Határozatszám: 10104 / 2018.
Tárgy: A Kapacitáslekötési Platform Szabályzat módosításának jóváhagyása

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (székhely: 1054 Budapest, BajcsyZsilinszky út 52., a továbbiakban: Hivatal) az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő
Részvénytársaság (székhely: 8600 Siófok, Tanácsház utca 5., cégjegyzékszám: Cg. 14-10300230, adószám: 12543331-2-14., engedély száma: 630/2012.; a továbbiakban:
Engedélyes, FGSZ Zrt.) mint Kapacitáslekötési Platform üzemeltető szállítási
rendszerüzemeltető kérelme alapján, a fenti számon lefolytatott közigazgatási hatósági
eljárásban meghozta az alábbi
HATÁROZATOT.
I.

A Hivatal az Engedélyes kérelmének helyt ad és jóváhagyja a
Kapacitáslekötési Platform Szabályzat (a továbbiakban: KLP Szabályzat)
módosítását 2018. október 1-jei gáznap kezdetétől számított kötelező
alkalmazással.

II.

A Hivatal kötelezi az Engedélyest a KLP Szabályzatának a honlapján való
közzétételére.

A jóváhagyott KLP Szabályzat 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
36. 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 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.
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A keresetnek a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs. A bíróság
a pert tárgyaláson kívül bírálja el, tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevelében kérheti.
INDOKOLÁS
Az FGSZ Zrt. 2018. augusztus 30-án kelt, 2018. augusztus 30-án érkeztetett 4962-18-1/2018.
iktatószámú kérelmével nyújtotta be a Hivatalhoz a KLP Szabályzatának módosítását
jóváhagyásra.
Az Engedélyes a 2018. október 1-jétől bevezetésre kerülő új informatikai alkalmazás
funkcióinak megfelelő rendelkezések aktualizálása, illetve bevezetése, továbbá a KLP
Szabályzat 2017. február 1-jei hatályba lépését követően bekövetkezett jogszabályi változások
szabályzatban történő megjelenítése okán módosította a KLP Szabályzatot és annak
mellékleteit.
A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: GET) 127. § b) pontja továbbá
a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 73. § (2) bekezdése értelmében a
szállítási rendszerüzemeltető által működtetett kapacitáslekötési platform szabályzatát a
Hivatal hagyja jóvá.
A Hivatal a jóváhagyás tárgyában indult eljárásában megvizsgálta a földgázszállító
rendszerekben alkalmazott kapacitásallokációs mechanizmusokat szabályozó üzemi és
kereskedelmi szabályzat létrehozásáról és a 984/2013/EU rendelet hatályon kívül
helyezéséről szóló 2017/459/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: CAM NC), a GET és a
Vhr. kapacitáslekötési platformra előírt rendelkezéseinek való megfelelést.
A Hivatal az eljárása során megállapította, hogy az FGSZ Zrt. által benyújtott KLP Szabályzat
módosítása megfelel a jogszabályi előírásoknak, ezért a jelen határozat rendelkező rész I.
pontjában foglaltak szerint döntött és jóváhagyta a KLP Szabályzat módosítását.
A Hivatal jelen határozat rendelkező részének II. pontjában megfogalmazott közzétételi
kötelezettséget a Kapacitáslekötési Platformhoz való megkülönböztetés-mentes és
transzparens hozzáférés érdekében írta elő.
Jelen határozatát a Hivatal a GET 127. § b) pontja, a Vhr. 72/A. § (1) és (3) bekezdése, a
73. §-a és a 78. §-a, valamint az Ákr. 35-38. §-a, 80. § (1) bekezdése és a 81. § (1) bekezdése,
valamint a hivatkozott egyéb jogszabályok alapján, a CAM NC-ben foglaltakkal összhangban
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 36. 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
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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 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. § b) és s) pontja, illetékességét a központi államigazgatási szervekről, valamint a
Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény
1. § (2) bekezdés i) pontja és 1. § (6) bekezdés c) pontja, illetve a MEKH Tv. 1. §-a határozza
meg. Az eljárás speciális szabályait a GET és a MEKH Tv. tartalmazza.
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