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Ezt a jelentést, ami egy közös felmérés egy bővített kapacitásra vonatkozó projekt lehetőségéről, 
az alábbi társaságok készítették: 
 

FGSZ Zrt. (‘FGSZ’) GAS CONNECT AUSTRIA GmbH (‘GCA’) 

8600 Siófok, Hungary Tanácsház utca 5,  1210 Wien, Austria Floridotower, Floridsdor-

fer Hauptstraße 1,  

+36 20 9440 706 + 43 (1) 27500-0 
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A. Nem kötelező erejű keresleti igény megjelölések 

Az FGSZ-hez és a GCA-hoz beérkezett, az alábbi összesített, nem megszakítható kapacitásra vo-

natkozó nem kötelező erejű keresleti igény megjelölések szolgálnak jelen kereslet felmérés alap-

jául: 

 

Magyarországról Ausztria irányába: 
Honnan 

 

 [entry-exit rend-

szer neve] 

 

“EXIT KAPACI-

TÁS” 

Hová 

 

[entry-exit rend-

szer neve] 

 

“ENTRY KAPACI-

TÁS” 

Gázév 
 

[éééé/éé] 

Mennyiség 
 

Mértékegység 
kWh/h/év 

Igény bejelentése 
másik TSO számára  
[Igen] vagy [Nem] 

Keresleti igény be-
érkezésének idősza-

ka* 
 [A beérkezés idő-
szaka 1) - 3) szám-

mal jelölve)] 

Magyar entry-exit 

rendszer 

Ausztria (Market 

area East) 

2020/21 1,277,397.26 Igen 2 

Magyar entry-exit 

rendszer 

Ausztria (Market 

area East) 

2021/22 1,277,397.26 Igen 2 

Magyar entry-exit 

rendszer 

Ausztria (Market 

area East) 

2022/23 1,277,397.26 Igen 2 

Magyar entry-exit 

rendszer 

Ausztria (Market 

area East) 

2023/24 1,277,397.26 Igen 2 

Magyar entry-exit 

rendszer 

Ausztria (Market 

area East) 

2024/25 1,277,397.26 Igen 2 

Magyar entry-exit 

rendszer 

Ausztria (Market 

area East) 

2025/26 1,277,397.26 Igen 2 

Magyar entry-exit 

rendszer 

Ausztria (Market 

area East) 

2026/27 1,277,397.26 Igen 2 

Magyar entry-exit 

rendszer 

Ausztria (Market 

area East) 

2027/28 1,277,397.26 Igen 2 

Magyar entry-exit 

rendszer 

Ausztria (Market 

area East) 

2028/29 1,277,397.26 Igen 2 

Magyar entry-exit 

rendszer 

Ausztria (Market 

area East) 

2029/30 1,277,397.26 Igen 2 

Magyar entry-exit 

rendszer 

Ausztria (Market 

area East) 

2030/31 1,277,397.26 Igen 2 

Magyar entry-exit 

rendszer 

Ausztria (Market 

area East) 

2031/32 1,277,397.26 Igen 2 

Magyar entry-exit 

rendszer 

Ausztria (Market 

area East) 

2032/33 1,277,397.26 Igen 2 

Magyar entry-exit 

rendszer 

Ausztria (Market 

area East) 

2033/34 1,277,397.26 Igen 2 

Magyar entry-exit 

rendszer 

Ausztria (Market 

area East) 

2034/35 1,277,397.26 Igen 2 
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Ausztriából Magyarország irányába:  
Honnan 

 

 [entry-exit rend-

szer neve] 

 

“EXIT KAPACI-

TÁS” 

Hová 

 

[entry-exit rend-

szer neve] 

 

“ENTRY KAPACI-

TÁS” 

Gázév 
 

[éééé/éé
] 

Mennyiség 
 

Mértékegység 
kWh/h/év 

Igény bejelentése 
másik TSO számára  
[Igen] vagy [Nem] 

Keresleti igény be-
érkezésének idősza-

ka* 
 [A beérkezés idő-
szaka 1) - 3) szám-

mal jelölve)] 

Ausztria (Market 

area East) 

Magyar entry-exit 

rendszer 

2019/20 4 271 119 
 

Igen 2 (FGSZ) 
3 (GCA) 

Ausztria (Market 

area East) 

Magyar entry-exit 

rendszer 

2020/21 4 271 119 
 

Igen 2 (FGSZ) 
3 (GCA) 

Ausztria (Market 

area East) 

Magyar entry-exit 

rendszer 

2021/22 4 271 119 
 

Igen 2 (FGSZ) 
3 (GCA) 

Ausztria (Market 

area East) 

Magyar entry-exit 

rendszer 

2022/23 4 271 119 
 

Igen 2 (FGSZ) 
3 (GCA) 

Ausztria (Market 

area East) 

Magyar entry-exit 

rendszer 

2023/24 4 271 119 
 

Igen 2 (FGSZ) 
3 (GCA) 

Ausztria (Market 

area East) 

Magyar entry-exit 

rendszer 

2024/25 4 271 119 
 

Igen 2 (FGSZ) 
3 (GCA) 

Ausztria (Market 

area East) 

Magyar entry-exit 

rendszer 

2025/26 4 271 119 
 

Igen 2 (FGSZ) 
3 (GCA) 

Ausztria (Market 

area East) 

Magyar entry-exit 

rendszer 

2026/27 4 271 119 
 

Igen 2 (FGSZ) 
3 (GCA) 

Ausztria (Market 

area East) 

Magyar entry-exit 

rendszer 

2027/28 4 271 119 
 

Igen 2 (FGSZ) 
3 (GCA) 

Ausztria (Market 

area East) 

Magyar entry-exit 

rendszer 

2028/29 4 271 119 
 

Igen 2 (FGSZ) 
3 (GCA) 

Ausztria (Market 

area East) 

Magyar entry-exit 

rendszer 

2029/30 0 
 

- 2 (FGSZ) 
3 (GCA) 

Ausztria (Market 

area East) 

Magyar entry-exit 

rendszer 

2030/31 0 
 

- 2 (FGSZ) 
3 (GCA) 

Ausztria (Market 

area East) 

Magyar entry-exit 

rendszer 

2031/32 0 
 

- 2 (FGSZ) 
3 (GCA) 

Ausztria (Market 

area East) 

Magyar entry-exit 

rendszer 

2032/33 0 
 

- 2 (FGSZ) 
3 (GCA) 

Ausztria (Market 

area East) 

Magyar entry-exit 

rendszer 

2033/34 0 
 

- 2 (FGSZ) 
3 (GCA) 

Ausztria (Market 

area East) 

Magyar entry-exit 

rendszer 

2034/35 0 
 

- 2 (FGSZ) 
3 (GCA) 

 
* A keresleti igény megjelölések beérkezési dátumának jelzésére az alábbi egységes időszakok kerültek alkalmazásra: 

1) az előző keresletfelmérési ciklusban, több mint nyolc héttel az éves kapacitásaukció kezdetét követően benyújtott, és a 
keresleti igény korábban nem lett figyelembe véve; 

2) az éves kapacitásaukció kezdete után legfeljebb nyolc héttel benyújtott (0 - 8 héttel az évente meghirdetett éves kapaci-
tásaukció kezdete után); 

3)    az éves kapacitásaukció kezdete után, több mint nyolc héttel benyújtott, és a keresleti igény az adott évi keresletfelmé-
rési ciklusban figyelembe vételre kerül (9 - 16 héttel az évente meghirdetett kapacitásaukció kezdete után)   
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B. A keresleti igény értékelése 

Az osztrák nemzeti fejlesztési terv tartalmazza a kapacitásbővítő projektet (GCA 2015/04 entry 
Mosonmagyaróvár Minimum), amely 120 000 m³/h (0°C) szabadon allokálható kapacitás létreho-
zását irányozza elő Mosonmagyaróvár entry ponton.  
  
A magyar nemzeti fejlesztési terv a Magyar Energiahivatal jóváhagyása után kerül publikálásra, 
amelyre egy későbbi időpontban kerül sor. 
 
Nem került sor éves nem megszakítható kapacitástermék felajánlásra a vonatkozó entry-exit 
rendszerek között a 2024/25 és a 2034/35 gázévekre a 2019 július 1-jei éves kapacitásaukció so-
rán, mivel a Magyar Energiahivatal határozatot hozott, hogy a 100% technikai kapacitást félre kell 
tenni a Mosonmagyaróvár határkeresztező entry pont magyar oldalán. 
 
A rendszerhasználók nem kötelező érvényű kapacitásigényt nyújtottak be, amely kapacitásbőví-
tést tesznek szükségessé a következő évekre: a kapacitásbővítésre vonatkozó igény Mosonma-
gyaróvár határkeresztező ponton 1 277 379 kWh/h a 2020/21-es gázévtől a 2034/35-ös gázévig 
Magyarország irányából Ausztria felé. Jelenleg csak virtuális ellenirányú/backhaul kapacitás léte-
zik Magyarország irányából Ausztria felé.  
 
A rendszerhasználók nem kötelező érvényű kapacitásigényt nyújtottak be, amely kapacitásbőví-
tést tesznek szükségessé a következő évekre: a kapacitásbővítésre vonatkozó igény Mosonma-
gyaróvár határkeresztező ponton 4 271 119 kWh/h a 2019/20-as gázévtől a 2028/29-es gázévig 
Ausztria irányából Magyarország felé. GCA elegendő meglévő nem megszakítható kapacitással 
rendelkezik, hogy biztosítsa az igényeket 2024 október 1-től. Ez a dátum hamarabbi, mint egy 
legkorábban megvalósítható kapacitásbővítő projekt. Az FGSZ a 2022/23 és 2023/24-es gázévekre 
kapott nagyobb igényelőrejelzést, mint ami rendelkezésre áll. 

C. Következtetés a kapacitásbővítésre vonatkozó projekt indításáról  

Az FGSZ és a GCA arra a következtetésre jutott, hogy kezdeményezi a kapacitásbővítő projekt 

indítását, amely a Magyarország irányából Ausztria irányába benyújtott nem kötelező érvényű 

igény előrejelzéseken alapul. A Mosonmagyaróvár határkeresztező pont kapacitásbővítésére vo-

natkozó megvalósíthatósági tanulmány a benyújtott igények alapján 120 000 m3/h (15°C) mérté-

kig kerül kidolgozásra. A tervezési fázisban a szükséges infrastruktúra fejlesztések és a gázminő-

ségi paraméterek is meghatározásra kerülnek. 

 

Az FGSZ és a GCA arra a következtetésre jutott, hogy nem kezdeményeznek kapacitásbővítő pro-

jektet, amely a nem kötelező érvényű, Ausztria irányából Magyarország irányába érkezett igény 

előrejelzéseken alapul, a B részben leírt érvek alapján. Az FGSZ és a GCA elemezni fogja, hogy 

hogyan tudják rövid távon gazdaságilag hatékony módon maximalizálni az elérhető kapacitásokat. 
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D. Előzetes ütemterv 

Mérföldkő Tervezett időpontok (2019.10.21-én) 

Megvalósíthatósági tanulmány elkészül 2020 január 13-án 

A nyilvános konzultáció befejeződik 2020 február 14-én 

A kapacitásbővítő aukció befejeződik1 2020 július 

Az üzembe helyezés kezdete2 2023 október 

 

AZ FGSZ és a GCA úgy tervezi, hogy a bővített kapacitást éves kapacitás aukció formájában fogja 

felajánlani 15 gázévre az üzembehelyezést követő időszakra. 

E. Díjak 

 

Az FGSZ nem számol fel díjat a nem kötelező érvényű keresleti igényekhez kapcsolódó tevékeny-

ségekkel kapcsolatban. 

A GCA nem számol fel díjat a nem kötelező érvényű keresleti igényekhez kapcsolódó tevékenysé-

gekkel kapcsolatban. 

F. Publikálások 

− Általános információk az átláthatósággal kapcsolatban (beleértve a fizikai gázáramokat is) 

o ENTSOG Transparency Platform 

o FGSZ: https://fgsz.hu/en/transparency-information/eu-regulations 

o GCA transparency overview 

− Hálózatfejlesztési tervek 

o ENTSOG Ten Year Network Development Plan 

o A magyar nemzeti fejlesztési terv: 

https://fgsz.hu/file/documents/1/1159/tyndp_18122018_en.pdf 

o Az osztrák nemzeti fejlesztési terv: binding German version, English version 

− A Mosonmagyaróvár határkeresztezési pont kapacitásaukciójára vonatkozó eredmények 

o Regional Booking Platform® 

− A korábbi kapacitásbővítési folyamatra vonatkozó dokumentumok 

o FGSZ’s DAR about Mosonmagyaróvár, https://www.entsog.eu/capacity-allocation-

mechanisms-nc#incremental-capacity-demand-assessment-2017 

o GCA’s incremental capacity processes started in 2017 

                                                      
1 Ez a mérföldkő akkor érhető el, ha az illetékes energiahivatalok legkésőbb 2020.05.31-ig publikálják a projekt javas-

lattal kapcsolatban az összehangolt és pozitív döntésüket.  
2 Ez a mérföldkő akkor érhető el, ha az elő mérföldkövek időben megvalósulnak és feltéve, ha a gazdasági teszt pozitív 

eredménnyel zárul.    

https://transparency.entsog.eu/
https://fgsz.hu/en/transparency-information/eu-regulations
https://www.gasconnect.at/en/network-access/transparency-information/
https://www.entsog.eu/tyndp#entsog-ten-year-network-development-plan-2018
https://www.gasconnect.at/fileadmin/Fachabteilungen/ST/NEP/KNEP18_Bericht_A2_DE_korr_105.pdf
https://www.gasconnect.at/fileadmin/Fachabteilungen/ST/NEP/KNEP18_Bericht_A2_EN_korr_105.pdf
https://rbp.eu/auctions
https://www.entsog.eu/capacity-allocation-mechanisms-nc#incremental-capacity-demand-assessment-2017
https://www.entsog.eu/capacity-allocation-mechanisms-nc#incremental-capacity-demand-assessment-2017
https://www.gasconnect.at/en/network-information/network-development/network-development-plan/

