
 

 

   

 

Ügyszám: FFAFO/ 20-2 /2023 
(FFAFO/ 352/2022) 

Ügyintéző: Bogya Zoltán 
Telefon: 36-1-459-7660 
E-mail: bogyaz@mekh.hu  
 
 
HATÁROZATSZÁM: H98 /2023. 
 
 
Tárgy: Korlátozási besorolás jóváhagyása 

 

 

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, azaz szállítási rendszerirányító a korlátozási besorolás 

jóváhagyása tárgyában benyújtott kérelme alapján a fenti ügyszámon és tárgyban 

lefolytatott eljárásban meghozta az alábbi 

 

HATÁROZATOT. 

 

1. A Hivatal jelen határozatával a kérelemben foglaltak szerint jóváhagyja a  

2022/2023. gázévi részletes felhasználói korlátozási besorolást  

(a továbbiakban: korlátozási besorolás) és elrendeli ezen besorolásnak a 

határozat kézhezvételét követő – szükség szerinti – alkalmazását.  

 

2. A Hivatal jóváhagyja a korlátozás végrehajtására rendelkezésre álló 

időtartam változását, az FGSZ Zrt.-hez benyújtott egyedi kérelem és hatósági 

bizonyítvány alapján az alábbi felhasználóknál: 

 

a) a MOL Petrolkémia Zrt. (székhely: 3581 Tiszaújváros, TVK-Ipartelep,  

TVK Központi Irodaház 2119/3hrsz. 136. ép., adószám: 10725759-4-05, 

cégjegyzékszám: Cg. 05-10-000065, felhasználási hely: MOL Petrolkémia Zrt. 

tiszaújvárosi telephelyén működő OLEFIN 1 és OLEFIN 2 üzemei),  
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b) a MOL Nyrt. (székhely: 1117 Budapest, Dombóvári út 28., adószám: 

10625790-4-44, cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041683) Dunai Finomító 

létesítményének (felhasználási hely: 2443 Százhalombatta, Olajmunkás u. 2.), 

 

c) a Howmet-Köfém Székesfehérvári Könnyűfémmű Korlátolt Felelősségű 

Társaság (székhely: 8000 Székesfehérvár, Verseci u. 1-15., adószám: 

10584215-2-07, cégjegyzékszám: Cg. 07-09-001598, felhasználási hely: 

Székesfehérvár, Verseci utca 41654).  

 

3. A Hivatal a 39N1125792130005, 39N030324285000W, 39N1125789540009, 

39N1125791410004, 39N112696287000D és 39N112637199000D EIC-kódú 

telephelyek esetében a kért VIII. kategóriába, illetve a nem korlátozható 

kategóriába történő besorolást, kategória módosítást elutasítja. 

 

4. Jelen határozattal jóváhagyott korlátozási besorolás – amelynek rendszer-

üzemeltetőnkénti és gázátadónkénti összesítő táblázatát az e határozat 

rendelkező részének elválaszthatatlan részét képező 1. számú melléklet 

tartalmazza – a határozat közlésének napjától visszavonásig érvényes.  

 

5. A jóváhagyott, aktuális korlátozási besorolást az Engedélyes a honlapján köteles 

közzétenni. 

 

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. MEKHr.) 1. melléklet A) pontjának 62. alpontja szerinti 

igazgatási szolgáltatási díjat befizette. 

 

A Hivatalnak egyéb eljárási költség megtérítéséről döntenie nem kellett, az eljárás 

során ilyen költség nem merült fel. 

 

A Hivatal intézkedik a határozatnak a Hivatal honlapján történő közzétételéről. 
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A határozat ellen közigazgatási per indítható a határozat közlésétől (átvételétől) 

számított 30 (harminc) napon belül. A keresetlevelet a Fővárosi Törvényszéknek 

címezve a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz kell benyújtani az 

elektronikus ügyintézés szabályainak megfelelő űrlapon keresztül, amely a következő 

helyen érhető el:  

 
https://magyarorszag.hu/szuf_ugyleiras?id=d50be8b3-ae75-446e-8f51-aae40fea393b 

 

A keresetnek a végrehajtásra halasztó hatálya nincs. A Fővárosi Törvényszék előtti 

perben kötelező a jogi képviselet. A Fővárosi Törvényszék a keresetet tárgyaláson 

kívül bírálja el, tárgyalás tartása a keresetlevélben kérhető. A közigazgatási per illetéke 

30.000,- Ft, amelynek előzetes megfizetése alól mentesülnek a felek. 

 

 

INDOKOLÁS 

 

 

Az Engedélyes a földgázvételezés korlátozásáról, a földgáz biztonsági készlet 

felhasználásáról, valamint a földgázellátási válsághelyzet esetén szükséges egyéb 

intézkedésekről szóló 110/2020. (IV. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 

12. § (5) bekezdése szerint eljárva, 2022. december 1-jén ügyfélkapuról hivatali kapura 

beterjesztette a 2022/23. évre vonatkozó részletes felhasználói korlátozási besorolást 

tartalmazó javaslatát jóváhagyásra. 

 

Az Engedélyes a Hivatal H3078/2021. számú határozatával jóváhagyott korlátozási 

besorolás aktualizálását elvégezte, az ehhez szükséges adatokat bekérte és 

korlátozási besorolás és a korlátozási besorolás módosítását a földgázellátásról szóló 

2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: GET) 12. § c) pontjának megfelelően 

elkészítette. 

 

A Hivatal a korlátozási besorolás – a melléklet szerinti – módosítását és a módosítás 

alapjául szolgáló adatokat megvizsgálta és megállapította, hogy az Engedélyes az új 

lekötésekkel a korlátozási besorolás elemzését elvégezte, a korlátozási besorolás 

megfelel a GET 98/A. § (10) bekezdése alapján, a Rendeletben, az Üzemi és 

Kereskedelmi Szabályzatban előírtaknak. A Hivatal a fentiek alapján a rendelkező 

részben foglaltak szerint döntött és a korlátozási besorolást a melléklet szerint 

jóváhagyta. 
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A Hivatal felhívja a rendszerüzemeltető figyelmét a felhasználókhoz tartozó 
korlátozásért felelősök adatainak frissítésére, naprakészen tartására. 
 

A MOL Petrolkémia Zrt., a MOL Nyrt.-Dunai Finomító létesítménye és a  

Howmet-Köfém Székesfehérvári Könnyűfémmű Korlátolt Felelősségű Társaság, 

a Rendelet 13. § (8) és (9) bekezdésében előírtak szerint egyedi kérelmet nyújtottak 

be a szállítási rendszerirányítóhoz arra vonatkozóan, hogy a korlátozási besorolásban 

– a felhasználó rendszerirányító részére benyújtott egyedi kérelem és hatósági 

bizonyítvány alapján – az egyes korlátozási kategóriákban meghatározott, a korlátozás 

végrehajtására rendelkezésre álló maximális időtartamát eltérően állapítsa meg. 

 

A benyújtott kérelmének a szállítási rendszerirányító általi elfogadását a Hivatal 

jóváhagyja és tudomásul veszi. A Hivatal az elbírálás során döntését a felhasználói 

kérelmekhez mellékelt hatósági bizonyítványokra és az egyedi kérelmek indokolására 

alapozta. 

 

A Korlátozási besorolásban a 39N1125792130005, 39N030324285000W, 

39N1125789540009, 39N1125791410004, 39N112696287000D és 

39N112637199000D EIC-kódú telephelyeken található felhasználók esetében a kért 

VIII. kategóriába, illetve a nem korlátozható kategóriába történő besorolás, kategória 

módosítás a szükséges nyilatkozatok hiánya okán nem került elfogadásra.  

Ezen felhasználók esetében a kellően megalapozott, illetve hitelt érdemlő nyilatkozat 

benyújtásáig és annak Hivatal által történő elfogadásáig a korábban jóváhagyott, vagy 

a felhasználó tevékenységének megfelelő kategóriába sorolás marad hatályban. 

A nem korlátozható kategóriába kerülés feltételeként hitelt érdemlően igazolni 

szükséges a Rendelet 13. § (2) bekezdésben szereplő a védett felhasználói vagy 

egyéb jogosultságot.  

A 39N112580168000K EIC-kódú telephelyen található felhasználó esetében az 

FGSZ Zrt.-hez és a Hivatalhoz benyújtott kérelem alapján a kért a teljesítmény egy 

részének a VIII. kategóriába történő átsorolásának indoka elfogadásra került. 

A Hivatal a korlátozási besorolást – a melléklet szerint – a GET 127. § r) pontjában 

foglalt hatáskörében eljárva hagyta jóvá. A jóváhagyott részletes korlátozási besorolás 

összesítő táblázatának a közzétételéről a Rendelet 12. § (7) bekezdése rendelkezik. 
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Jelen határozatát a Hivatal a GET 12. § c) pontja, 127. § r) pontja, a Rendelet 12. § (7) 

bekezdése és 13. § (8) és (9) bekezdése, valamint az általános közigazgatási 

rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 35-38. §-a, 80. § (1) 

bekezdése és a 81. § (1) bekezdése és a hivatkozott jogszabályok alapján hozta meg. 

 

Az eljárási költségről az Ákr. 81. § (1) bekezdése és a 124-130. §-a, továbbá az 

1/2014. MEKHr. 6. §-a, és az 1. számú A) pontjának 62. alpontja alapján kellett 

rendelkezni. 

 

Az eljárásra irányadó ügyintézési határidő a Magyar Energetikai és Közmű-

szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény (a továbbiakban: MEKH Tv.)  

5/D. § (4) alapján 75 nap. 

 

Az Ákr. 116. § (4) bekezdés a) pontja a Hivatal döntésével szemben kizárja a 

fellebbezést. Az Ákr. 112. §-a és a 114. § (1) bekezdése a jelen döntés ellen 

közigazgatási per indítását teszi lehetővé. A tárgyalás tartására és az eljáró bíróságra, 

a kötelező jogi képviseletre vonatkozó tájékoztatást a Hivatal az Ákr. 81. § (1) 

bekezdése és a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény  

(a továbbiakban: Kp.) 77. § (1)-(2) bekezdése, a Kp. 12. § (1) bekezdése, a 13. § (3) 

bekezdés a) pont aa) alpontja és a 27. § (1) bekezdés b) pontja alapján adta meg.  

A Kp. 39. § (6) bekezdése szerint a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási 

cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincsen. A közigazgatási jogvita 

elbírálása iránti közigazgatási per illetékének mértékét és a tárgyi illetékfeljegyzési 

jogot az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A. § (1) bekezdése és a 62. § (1) 

bekezdés h) pontja biztosítja. A keresetlevél benyújtásához szükséges űrlap 

alkalmazásával kapcsolatos tájékoztatás az elektronikus ügyintézés 

részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdésén, 

valamint a Kp. 48. § (1) bekezdés l) pontján alapul. 

 

A határozat az Ákr. 82. § (1) bekezdése és 85. § (5) bekezdése alapján a közlés napján 

véglegessé válik. A véglegessé vált határozatot – a személyes és védett adattartalom 

olvashatatlanná tétele mellett – a GET 129/A. § (3) bekezdése alapján a Hivatal a 

honlapján közzé teszi. Az Engedélyes a határozatról hiteles másolatot kérhet. 
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A Hivatal feladat- és hatáskörét 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 b) pontja és 1. § (3) bekezdés b) pontja, illetve a MEKH Tv. 1. §-a 

és 5/D. § (2) bekezdése határozza meg. Az eljárás speciális szabályait a MEKH Tv.,  

a Rendelet és a GET tartalmazza. 

 
Kelt: Budapest, elektronikus bélyegző szerint 
 
 
 
 dr. Juhász Edit 
 elnök 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kapják: (kizárólag elektronikusan, hivatali kapuról cégkapura küldve) 
 Engedélyes  1pld 

 Hivatal, Földgázipari Felügyeleti és Engedélyezési Osztály 1pld 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. számú melléklet: Korlátozási besorolás Excel tábla 
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