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

 

 

 

FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság 

Tanácsház utca 5. 

8600 Siófok 

Magyarország 

eustream, a.s. 
 
Votrubova 11/A 
 
821 09 Bratislava 
 
Slovak Republic 
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A. Nem kötelező erejű keresleti igény megjelölések 

Az érintett szállítási rendszerüzemeltetők, az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvény-

társaság (továbbiakban „FGSZ”) és az eustream, a.s. (továbbiakban „EUS”) a jelenlegi nem meg-

szakítható kapacitást meghaladó nem kötelező erejű keresleti igény megjelölést kaptak az FGSZ 

entry-exit rendszer és az EUS entry-exit rendszer közötti Balassagyarmat / Veľké Zlievce határke-

resztező pontra. 

Az alábbi összesített, nem megszakítható kapacitásra vonatkozó nem kötelező erejű igény meg-

jelölések szolgáltak a kereslet felmérés alapjául: 
Ma-

gyaror-

szág 

irányá-

ból 

 

“EXIT 

KAPA-

CITÁS” 

Szlová-

kia  

 

irá-

nyába 

 

“ENTRY 

KAPACI-

TÁS” 

 “EXIT 

KAPACI-

TÁS” 

 

típusa 

 “ENTRY 
CAPA-
CITY” 

 
típusa 

Gázév Mennyiség 
 

[(kWh/h)/é
v] 

 Igény beje-
lentése má-
sik TSO szá-

mára 
 
 

Feltéte-
lek** 

 
 

Keresleti 
igény beér-
kezésének 
időszaka* 

 
 

További in-
formáció 

 

FGSZ EUS FIRM FIRM 2024/25 
- 

2033/34 

4,648,063 Igen, EUS, 
FGSZ 

a) b) c) 2 Határke-
resztező 

pont  

 

 Megjegyzés: HU>SK irányban nem megszakítható kapacitás 2019 4. negyedévtől elérhető 

 

* 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 kapacitás-aukció kezdete után);  
3) az éves kapacitásaukció kezdete után, több mint nyolc héttel benyújtott, és a keresleti 
igény az adott évi keresletfelmérési ciklusban figyelembevételre kerül (9 - 16 héttel az évente 
meghirdetett kapacitásaukció kezdete után)  

 

** A feltételek leírásához az alábbi egységes terminológia került alkalmazásra: 

a) kötelezettségvállalások melyek kapcsolódnak, vagy kizárnak kötelezettségvállalásokat más 

határkeresztező pontokon;  
b) kötelezettségvállalások több különböző éves szabványos kapacitástermék között egy adott 

határkeresztező ponton;  
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c) kötelezettségvállalások melyek egy meghatározott, vagy minimum mennyiség allokációjától 
függnek; 

d) egyéb. 

B. Kereslet felmérése 

 

i. Múltbeli használat adatai 

A Balassagyarmat / Veľké Zlievce határkeresztező pont múltbeli használati adatai elérhetőek az 

EUS honlapján és az ENTSOG Transparency Platform-on is. A Balassagyarmat / Veľké Zlievce ha-

tárkeresztező pont nem megszakítható kapacitása HU>SK irányban 50 786 GWh/nap (2019 4. ne-

gyedévig csak megszakítható alapon).  

 

ii. Kapcsolat a GRIP-pel, TYNDP-vel és a hazai fejlesztési javaslattal  

A fent említett többlet kapacitási igény kielégítésére irányuló projektek a Közép- és Kelet-európai 

gáz regionális beruházási terv (CEE GRIP), valamint az EU hálózatfejlesztési tervének részét képe-

zik (Entso-g). Az EUS és az FGSZ jelenlegi tízéves hálózatfejlesztési javaslatai (TYNDP) a közép- és 

délkelet-európai észak-déli földgázösszeköttetések részeként tervezi a megszakítható kapacitás 

beépítését a nem megszakítható kapacitásba Balassagyarmat / Veľké Zlievce térségében, HU>SK 

irányban az értéke 152,64 GWh/nap, valamint a nem megszakítható kapacitás növekszik a jelen-

legi 126,97-ről 152,64 GWh / nap-ra SK>HU irányban. 

iii. A bővített kapacitásra vonatkozó keresleti igény várható mennyisége, iránya és időtar-

tama 

A Balassagyarmat / Veľké Zlievce határkeresztező pontra kapott, nem kötelező erejű igény előre-

jelzések alapján a HU> SK irányra várható igény meghaladja a jelenlegi 2 116 083 kWh/h megsza-

kítható kapacitást. 

 

A HU>SK irányban mind az FGSZ, mind az EUS 4 648 063 kWh/h-t kapott 10 évig 2024/25-2033/34.  

 

iv. A Kapacitásigény feltételrendszerének kidolgozása 

 

A nem kötelező erejű igény előrejelzések közül legalább egyet más szállítási rendszerüzemelte-
tőknek nyújtottak be, egy legalább két határkeresztező ponton egymással összekapcsolt kapaci-
tások iránti igény jelzését. 
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C. Következtetés a kapacitásbővítésre vonatkozó projekt indításáról 

 
Az FGSZ-nek és az EUS-nek a HU>SK irányába benyújtott keresleti előrejelzés visszamenőlegesen 

111,55 GWh/nap szinten meghaladja a rendelkezésre álló műszaki kapacitást, amely 2019. októ-

berétől 50,786 GWh / nap. 

A piaci keresleti igény felmérés szerint a nem kötelező erejű keresleti igény megjelölések ered-

ménye a „B” pontban (a műszaki kapacitások az FGSZ és az EUS között a vizsgálati időszakban 

meghaladják a meglévő szintet), egy keresleti szint 152,6 GWh/d (6 360 000 kWh/h) a kapacitás-

növelés fejlesztéséhez HU>SK irányban, nem megszakítható alapon kell kidolgozni első lépésben. 

  

Az érintett szállítási rendszerüzemeltetők a fentiekben felsorolt kapacitásnövelő projekteket kez-

deményeznek Balassagyarmat/Veľké Zlievce határkeresztező ponton HU>SK,hogy 2020-ban 

többlet kapacitást biztosítsanak. Ezen határkeresztező pontokra kapacitásnövelési projektek 

megvalósíthatósági tanulmányait a fent említett rendelet alapján végzik el. 

 

A tervezési szakaszban meg kell vizsgálni a szükséges infrastrukturális fejlesztéseket és meg kell 

határozni a gázminőség paramétereit. 

 

D. Előzetes ütemterv 

Az érintett szállítási rendszerüzemeltetők a megvalósíthatósági tanulmányokat és konzultációs 

projektjavaslatokat a következő ideiglenes ütemterv szerint szándékozzák végezni: 

Mérföldkő Tervezett időpontok (2019. október 21-én) 

Tervezési szakasz befejeződik  2020. január 13. 

A nyilvános konzultáció befejeződik  2020. február 14. 

A kapacitásbővítő aukció befejeződik1 2020. július 6. 

Az üzemebe helyezés kezdete2 2024. október 1. 
1 Ez a mérföldkő csak akkor alkalmazható, ha az érintett nemzeti szabályozó hatóságok, legkésőbb 2020. május 31-ig közzéteszik a projektjavas-

latról összehangolt és pozitív határozatot. 

2 Ez a mérföldkő csak akkor használható alkalmazható, ha a korábbi mérföldkövet időben elérték és a gazdasági tesztek pozitív eredménnyel 

záródnak. 
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A szállítási rendszerüzemeltető határozata a kötelező erejű ajánlatról: A nemzeti szabályozó ha-

tóságoknak a feltételek jóváhagyására van szükség a szállítási rendszerüzemeltető döntése és a 

kapacitásnövelési projekt végső feltételeinek közzététele előtt. 

 

E. Az érintett határkeresztező pont jelenlegi kapacitásainak aukciójára vonat-

kozó átmeneti intézkedések 

 

Átmeneti intézkedések vagy egyéb korlátozások esetén a 2017/459 EU rendelet vonatkozó ren-
delkezéseit kell alkalmazni. 
 
 

F. Díjak 

 

Az érintett TSO-k nem vezetnek be díjakat a nem kötelező erejű keresleti igény megjelölések ér-

tékeléséért és feldolgozásáért. 
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G. Kapcsolat 

Bogoly Sándor Michal Briatka 

Üzletfejlesztés tanácsadó Commerce & Contracting 

Telefon: +36 20-9440 706 Telephone: +421 2 6250 7121 

E-mail: sbogoly@fgsz.hu E-mail: michal.briatka@eustream.sk 

Tanácsház u. 5 Votrubova 11/A 

8600 Siófok 821 09 Bratislava 

Magyarország Slovak Republic 

Telefon: +36 84 505 117 Telephone: +421 (2) 6250 7111 

E-mail: kapacitasgazdalkodas@fgsz.hu E-mail: transmission@eustream.sk 

 

    

 


