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Tárgy: Korlátozási besorolás jóváhagyásának tárgyában indult eljárás felfüggesztése
A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (székhely: 1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 52.; a továbbiakban: Hivatal) az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen
Működő Részvénytársaság (székhely: 8600 Siófok, Tanácsház u. 5.; cégjegyzékszám:
Cg.: 14-10-300230, adószám: 12543331-2-14., engedély szám: 630/2012.; a továbbiakban:
Engedélyes, FGSZ Zrt.) mint a rendszerirányítást végző szállítási rendszerüzemeltető
kérelme alapján indult közigazgatási hatósági eljárás során meghozta a következő
VÉGZÉST:
A Hivatal a felülvizsgált és aktualizált „összesített korlátozási besorolás” benyújtásáig,
de legkésőbb 2018. január 13-ig az eljárást felfüggeszti.
A Hivatal felhívja az Engedélyest, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket, annak
érdekében, hogy az érintett rendszerüzemeltetők, rendszerhasználók időben teljesítsék az
adatszolgáltatásaikat és az megfeleljen a földgázvételezés korlátozásáról, a földgáz
biztonsági készlet felhasználásáról, valamint a földgázellátási válsághelyzet esetén
szükséges egyéb intézkedésekről szóló 265/2009. (XII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Rendelet) (2) bekezdésében előírtaknak és az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatban
meghatározott formátumnak.
A Hivatal felhívja az Engedélyes figyelmét, hogy az új korlátozási besorolás Hivatal általi
jóváhagyásáig a Hivatal 3842/2017. számú határozatával (a továbbiakban: 3842/2017.
határozat) jóváhagyott 2016/17. évi részletes felhasználói korlátozási besorolás módosított,
aktualizált változatát kell alkalmazni, a 3842/2017. határozat rendelkező részének
3. pontjában előírtaknak megfelelően. A 3842/2017. határozattal módosított korlátozási
besorolás, a határozat közlésének napjától az új korlátozási besorolás jóváhagyásáig, vagy
visszavonásáig érvényes.
Az eljárás felfüggesztésekor minden határidő megszakad, és az eljárás felfüggesztésének
megszüntetésekor az ügyintézési határidő kivételével újra kezdődik. A felfüggesztés
időtartama alatt megtett valamennyi eljárási cselekmény hatálytalan, kivéve azokat, amelyek
a felfüggesztési ok megszüntetésére irányulnak.
A Hivatal felhívja az Engedélyes figyelmét, hogy a 2018. január 13-át követően a Hivatal az
eljárást újraindítja és az ügyintézési határidőn belül a rendelkezésre álló adatok birtokában
dönt, vagy azt megszünteti.
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A végzés ellen bírósági felülvizsgálatnak van helye a közléstől (kézbesítéstől) számított
30 (harminc) napon belül, a keresetet a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak
címezve a Hivatalhoz kell benyújtani. A közigazgatási ügyekben eljáró bíróság - az ügy
érdemére ki nem ható eljárási szabály megsértésének kivételével - jogszabálysértés
megállapítása esetén a közigazgatási döntést hatályon kívül helyezi, és szükség esetén a
hatóságot új eljárásra kötelezi. A bíróság a végzést nemperes eljárásban vizsgálja felül.

INDOKOLÁS
Az Engedélyes, a Hivatalhoz 2017. augusztus 17. napján érkezett 1507-17-5/2017
iktatószámú, 2017. augusztus 14-én kelt beadványában kérte a 2017/2018 évi korlátozási
besorolás benyújtásának elhalasztását, hivatkozva arra, hogy a 2017/2018 évi korlátozási
besoroláshoz szükséges kapacitás lekötési adatok még nem állnak rendelkezésre.
A Hivatal elfogadja a rendszerirányító által előadott, a benyújtás elhalasztására vonatkozó
indokokat, mely szerint a Bizottság a földgázszállító rendszerekben alkalmazott
kapacitásallokációs mechanizmusokat szabályozó üzemi és kereskedelmi szabályzat
létrehozásáról és a 715/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet kiegészítéséről
szóló 984/2013/EU Rendelete (2013. október 14.) szerinti ütemezés alkalmazása miatt nem
állnak rendelkezésre a korlátozás besoroláshoz szükséges éves kapacitás lekötési adatok.
A Hivatal megállapította, hogy az Engedélyesen kívülálló okokból nem lehet az egyes
felhasználók teljesítményeit a Rendelet 11. § (4) bekezdése szerinti augusztus 31-i időpontig
besorolni és az összesített korlátozási besorolást a Hivatalnak benyújtani. A Hivatal
elfogadta a szállítási rendszerirányító véleményét, hogy a besoroláshoz szükséges adatok
birtokában készíti majd el a korlátozási besorolás aktualizálását az előzetesen egyeztetett és
a FFAFO_2017/119-5 számú levél 3. pontjában előzetesen elfogadott ütemezés szerint.
A Hivatal az Engedélyes indokait elfogadta és a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI.
törvény (a továbbiakban: VET) 168. § (21) bekezdése, valamint a közigazgatási hatósági
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban:
Két.) 32. § (1) bekezdése alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntött és jelen
eljárást a rendelkező részben foglalt feltételek teljesítéséig, de legkésőbb 2018. január 13-ig
felfüggeszti.
A Hivatal a jelen végzésében az ügy egyedi körülményeire és bonyolultságára tekintettel
határozta meg a felfüggesztés időtartamát. A Két. 32. § (8) bekezdésének értelmében az
eljárás felfüggesztésekor minden határidő megszakad. A felfüggesztés lejártára vonatkozó
tájékoztatást a Hivatal a Két. 51. § (2) alapján adta meg.
Jelen végzését a Hivatal a Két. 32. § (1) bekezdése, a 71. § (1) bekezdése és a
72. § (2) bekezdése, továbbá a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény
(a továbbiakban: GET) 1-3. §, a 114. § c) pontja, a 126. § a), d) és g) pontja, a 127. § a)
pontja, a VET 168. § (21) bekezdése, a hivatkozott jogszabályok alapján és a 3842/2017.
határozat rendelkezéseivel összhangban hozta meg.
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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. § r) 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 VET tartalmazza.
A Két. 100. § (1) bekezdés d) pontja a Hivatal határozataival és jelen végzésével szemben
kizárja a fellebbezést, a Két. 100. § (2) bekezdése, 109. § (1) bekezdés a) pontja és (1a)
bekezdése, továbbá a 98. § (3) bekezdés d) pontja ezen elöntés bírósági felülvizsgálatát
teszi lehetővé. A perindítás határideje a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény
330. § (2) bekezdésén alapszik.
A bírósági felülvizsgálati eljárás illetékének mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII.
törvény 43. § (3) bekezdése határozza meg, az illetékfeljegyzési jogot ugyanazon törvény
62. § (1) bekezdés h) pontja biztosítja.
Jelen végzés a Két. 73/A. § (3) bekezdése alapján a közlés napján jogerőre emelkedik.
Budapest, 2017. szeptember 27.
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