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Tárav: Korlátozási besorolás jóváhagyásának tárgyában indult eljárás szüneteltetése
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 az Engedélyes kérelmére 2019. július 24-től a felülvizsgált és aktualizált
„összesített korlátozási besorolás” benyújtásáig, de legkésőbb 2020. január 24-ig az
eljárást szünetelteti.
A Hivatal felhívja a figyelmet, hogy hat hónap szünetelés után a csak kérelemre
folytatható eljárás megszűnik. Az eljárás folytatását az Engedélyes kérelmezheti.
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 sző\ó 265/2009. (XII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 11. § (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 12698/2019. számú határozatával jóváhagyott 2018/19. évi részletes
felhasználói korlátozási besorolást kell alkalmazni, a határozat rendelkező részének 3.
pontjában előírtaknak megfelelően, mely szerint, a jóváhagyott korlátozási besorolás, a
határozat közlésének napjától visszavonásáig, azaz az új korlátozási besorolás jóváhagyásáig
érvényes.
A Hivatal felhívja az Engedélyes figyelmét, hogy a 2020. január 24-ét követően a Hivatal az
eljárást csak az ügyfél kérelmére tudja folytatni. Hat hónapi szünetelés után a csak kérelemre
folytatható eljárás megszűnik.
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A végzés 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.
INDOKOLÁS
Az Engedélyes, a Hivatalhoz 2019. június 6. napján érkezett 1507-17-10/2019 iktatószámú,
2018. június 5-én kelt beadványában kérte a 2019/2020 évi korlátozási besorolás
benyújtásának elhalasztását, hivatkozva arra, hogy a 2019/2020 évi korlátozási besoroláshoz
szükséges kapacitás lekötési adatok még nem állnak rendelkezésre.
Az Engedélyes beadványában kérte az eljárás felfüggesztését, amire a Hivatalnak nincs
lehetősége. A hatályos szabályozás alapján az eljárás szüneteltetésére van lehetőség. A
Hivatal tájékoztatása alapján az Engedélyes az eljárás felfüggesztése helyett
2019. július 23 - án kérelmezte az eljárás szüneteltetését a rendelkező részben meghatározott
ideig.
A Hivatal elfogadja a rendszerirányító által előadott, a benyújtás elhalasztására vonatkozó
indokokat, mely szerint a 2019/2020 gázévre mely október 1-jével kezdődik, még nem
történtek meg a kapacitás aukciók, így nem állnak rendelkezésre az egyes felhasználók
kWh/óra-ban lekötött kapacitásait sem Az éves kapacitások aukciói (nem megszakítható-,
szezonális-, megszakítható- és backhaul kapacitások) augusztus első három hetében
történtek meg a 2019/2020 gázévre vonatkozóan.
A Hivatal döntésénél figyelembe vette, hogy a Bizottság a fótdgázszáilító rendszerekben
alkalmazott kapacitásallokációs mechanizmusokat szabályozó üzemi és kereskedelmi
szabályzat létrehozásáról és a 984/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló
2017/459/EU Rendelete (2017. március 16.) 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 elhalasztást kérő levelében a
részletszabályoknál bemutatott részletes ütemezés szerint.
A Hivatal az Engedélyes indokait elfogadta és az eljárást szünetelteti a rendelkező részben
meghatározottak szerint.
Jelen végzés az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a
továbbiakban: Ákr.) 35-38, § és 49. § rendelkezésein alapul.
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A jogkövetkezményekre az Ákr. 49. § (2) bekezdésben foglaltak alapján hívta fel a figyelmet a
Hivatal.
Az eljárás szünetelésének időtartama az Ákr. 50. § (5) bekezdés b) pontjának rendelkezése
alapján az ügyintézési határidőbe nem számít be.
A kapcsolattartás szabályairól az Ákr. 26. § (1) bekezdése és az elektronikus ügyintézés és a
bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban:
Eüsztv.) rendelkezik.
A Hivatal tájékoztatja, hogy az Eüsztv. 9. § (5) bekezdés értelmében, ha jogszabály egy
nyilatkozat megtétele vonatkozásában az elektronikus kapcsolattartást, vagy az elektronikus
kapcsolattartás módját kötelezővé teszi, az e követelménynek meg nem felelő nyilatkozat - a
(4) bekezdésben meghatározottak kivételével - hatálytalan.
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
a tárgyalás tartására vonatkozó tájékoztatást a Kp. 77. § (2) bekezdése alapján adta meg.
Jelen végzés az Ákr. 82. § (1) bekezdésének és 85. § (5) bekezdésének rendelkezése alapján
a közlés napján véglegessé válik.
A Hivatal feladat- és hatáskörét a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló
2013. évi XXII. törvény (továbbiakban: MEKH Tv.) 3. § (2) bekezdés a) pontja, továbbá a GET
127. § r) és s) pontja, illetékességét a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány
tagjai és az államtitkárok jogállásáról szó\ó 2010. évi XLIII. törvény 1. § (2) bekezdés b) pontja
és az 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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