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

Plinovodi d.o.o. FGSZ Zrt.  

Cesta Ljubljanske brigade 11b 

1001 Ljubljana 

email: info@plinovodi.si  

telefon: +386-1-58-20-700 

 

 

Tanácsház u. 5 

8600, Siófok, Magyarország 

email: info@fgsz.hu 

telefon: +36-84-312-311 
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A. Nem kötelező erejű keresleti igény megjelölések 

 

Az érintett szállítási rendszerüzemeltetők, az FGSZ Zrt. és a Plinovodi 1 nem kötelező erejű igény megjelölést kaptak nem megszakít-

ható kapacitásra az FGSZ Zrt. entry-exit rendszer és a Plinovodi entry-exit rendszer közötti határkeresztező pontokra a „2” időszakban 

és 2 nem kötelező érvényű igény megjelölést a „3” időszakban. 

 

A szlovén szállítási rendszerüzemeltető a 2017/459 törvény 26. cikk 6. paragrafusban meghatározott határidő után kapott 2 nem kö-

telező erejű keresleti igényt kapacitásbővítésre.  

 

A nem kötelező erejű keresleti igény kapacitásbővítésre Tornyiszentmiklós exit és Pince entry pontra: 

 

 

Magyarország  

 

irányából  

 

“EXIT KAPACI-

TÁS”  

Szlovénia 

 

irányába  

 

“ENTRY KAPA-

CITÁS” 

 

Gázév  Mennyiség  
 
 
 

(kWh/h)/év  

Igény bejelentése 

másik TSO számára 

Keresleti igény be-
érkezésének idősza-

ka* 

További információ  

FGSZ Zrt. Plinovodi 2019/20 2,440,639 kWh/d Yes 2), 3)  

FGSZ Zrt. Plinovodi 2020/21 2,440,639 kWh/d Yes 2), 3)  

FGSZ Zrt. Plinovodi 2021/22 2,540,639 kWh/d Yes 2), 3)  

FGSZ Zrt. Plinovodi 2022/23 2,590,639 kWh/d Yes 2), 3)  

FGSZ Zrt. Plinovodi 2023/24 3,846,119 kWh/d Yes 2), 3)  

FGSZ Zrt. Plinovodi 2024/25 3,896,119 kWh/d Yes 2), 3)  

FGSZ Zrt. Plinovodi 2025/26 3,896,119 kWh/d Yes 2), 3)  

FGSZ Zrt. Plinovodi 2026/27 3,896,119 kWh/d Yes 2), 3)  

FGSZ Zrt. Plinovodi 2027/28 3,896,119 kWh/d Yes 2), 3)  

FGSZ Zrt. Plinovodi 2028/29 3,896,119 kWh/d Yes 2), 3)  
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FGSZ Zrt. Plinovodi 2029/30 1,455,479 kWh/d Yes 3)  

FGSZ Zrt. Plinovodi 2030/31 250,000 kWh/d Yes 3)  

FGSZ Zrt. Plinovodi 2031/32 250,000 kWh/d Yes 3)  

FGSZ Zrt. Plinovodi 2032/33 250,000 kWh/d Yes 3)  

FGSZ Zrt. Plinovodi 2033/34 250,000 kWh/d Yes 3)  

FGSZ Zrt. Plinovodi 2034/35 250,000 kWh/d Yes 3)  

 

* 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 keres-

leti 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 figyelembe vételre kerül (9 - 16 héttel az évente meghirdetett kapacitásaukció kezdete után)  

 

A szállítási rendszerüzemeltetők SI>HU irányban nem kaptak keresleti igény megjelölést. 
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B. Kereslet felmérése 

i. Múltbeli használat adatai  

A Tornyiszentmiklós/Pince határkeresztező pont nem létező pont, a múltbeli használat ada-

tai nem értelmezhetőek. 

ii. A legutóbbi éves kapacitásaukció eredményei   

 

A 2019.07.01-jén tartott éves kapacitás aukción a kapcsolt ponto(ko)n nem volt kapacitás 

felajánlva, következésképpen kapacitás-lekötés nem volt.  

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

tartama 

 

Mindkét szállítási rendszerüzemeltető kapott néhány nem kötelező érvényű kereslet elő-

rejelzést, amelyeket az FGSZ és a Plinovodi entry-exit rendszere közötti tervezett össze-

kapcsolási pontnak tekintettek. Az összekapcsolási projekt célja a szlovén és a magyaror-

szági szállítórendszerek összekapcsolása, ez lehetővé tenné a szlovén kereskedők számá-

ra, hogy hozzáférjenek a magyar földalatti gáztárolókhoz, a magyar kereskedők pedig 

hozzáférjenek az olaszországi és az észak-adriai gázkészletekhez. Ez hozzájárulna a föld-

gázellátás biztonságához Szlovéniában a keleti ellátási források irányából, Magyarorszá-

gon pedig az olasz és észak-adriai forrásokból. A projekt előnyei alapján bekerült a 2015. 

és 2017. évi PCI-listába, melynek címe: "6.23 Magyarország - Szlovénia összekapcsolás 

(Nagykanizsa - Tornyiszentmiklós (HU) - Lendava (SI) - Kidricevo)". A szlovén oldalon egy 

vonatkozó projektet jóváhagytak a 2019–2028 közötti nemzeti fejlesztési tervben, és sze-

repel a 2020–2029 közötti nemzeti fejlesztési javaslatban. Magyar oldalon a 2018-2027 

közötti nemzeti fejlesztési javaslat tartalmazza a vonatkozó projekteket, de azt a szabá-

lyozó hatóság nem hagyta jóvá, amennyiben a piaci kereslet jóváhagyásra kerül, a projekt 

beillesztésre kerül a 2019-2028 közötti nemzeti fejlesztési javaslatba is. 
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C. Következtetés a kapacitásbővítésre vonatkozó projekt indításáról 

A nem kötelező erejű keresleti igény megjelölések értékelési eredménye szerint jelentős és 

elegendő kereslet van a növekvő kapacitás fejlesztéséhez, ezért kapacitásbővítési projekt 

kerül indításra. 

 

A fent említett határozat alapján további műszaki tanulmányokat készítenek a kapacitásbőví-

tésre vonatkozó projektekre. 

A beérkezett keresleti igény megjelölések szerint az FGSZ azt tervezi, hogy 4 kapacitásszintet 

vizsgál meg: 50 000 m3/h (15 ° C-on); 190 000 m3/h (15 ° C-on); 230 000 m3/h (15 ° C-on); 

362 000 m3/h (15 ° C-on). 

 

A kapacitásokat éves kapacitásaukciókon kell felajánlani, legfeljebb 15 évig az üzembehelye-

zés megkezdése után, ahol a felajánlott szinteket a szomszédos szállítási rendszerüzemelte-

tők által közösen elvégzett további elemzés alapján határozzák meg. 

 

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

kell határozni a gázminőség paramétereit. 

 

A beérkezett nem kötelező erejű igény megjelöléseket a 2017/459 rendelet 26. cikkének (6) 

és (7) bekezdésével összhangban kell megvizsgálni. 

 

D. Előzetes ütemterv 

 

A piaci kereslet értékelését a 2017/459 rendelet 26. cikkével összhangban kell elvégezni. 

 

A nemzeti fejlesztési javaslatok és rendszerfejlesztések keretein belül a szlovén-magyar ösz-

szekötést ellátás biztonsági szempontok figyelembevételével tovább dolgozzák fel. Az új ösz-

szekapcsolási pont kétirányú üzemeltetése növeli a projekt regionális jelentőségét. Mindkét 

szomszédos szállítási rendszerüzemeltető érdekelt a projekt PCI-státusának megőrzésében. 

 

Az ütemterv a 2017/459 rendelet 27. cikk követelményeit követi. 
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Mérföldkő Tervezett időpontok (2019. október 21-én) 

Tervezési fázis befejeződik 2020 január 13 

A nyilvános konzultáció befejeződik 2020. február 14. 

A kapacitásbővítő aukció befejeződik1 2020 vagy 2021 július 

Az üzembe helyezés kezdete2 2023 október 3; 2025 október4 
1 Ez a mérföldkő a szomszédos szállítási rendszerüzemeltetők HU-SI-IT gáz folyosóra vonatkozó döntésétől függ és csak akkor megvalósítha-

tó meg, ha az érintett nemzeti szabályozó hatóságok legkésőbb két hónappal az éves kapacitási aukció előtt közzéteszik a projektjavaslatról 

összehangolt és pozitív határozatot. 
2 Ez a mérföldkő csak akkor használható, ha a korábbi mérföldkövet időben elérték, és a gazdasági tesztek eredménye pozitív. 
3 50,000 m3/h kapacitásra vonatkozik. 
4 190,000 m3/h kapacitásra vonatkozik. (230,000 m3/h és 362,000 m3/h kapacitásszint 2026 után lehetséges). 

 

 

E. Az érintett határkeresztező pont(ok)on meglévő kapacitás aukcióra vonat-

kozó átmeneti intézkedés 

Nem alkalmazható. 

F. Díjak 

Az érintett szállítási rendszerüzemeltetők nem vezetnek be díjakat a nem kötelező erejű ke-

resleti igények megjelölések értékeléséért és feldolgozásáért a jelentés által tárgyalt keres-

letfelmérési ciklusban. 

 

G. Kapcsolat 

Plinovodi d.o.o. FGSZ Zrt. 

Jošt Štrukelj 

Kereskedelmi és Szabályozás vezető 

Bogoly Sándor  

Üzletfejlesztés tanácsadó 
 

+ 386-41-264-696 

 

Jost.Strukelj@plinovodi.si  

Cesta Ljubljanske brigade 11b 

1001 Ljubljana 

Szlovénia 

+36-84-505-202 

+36-20- 944-0706 

sbogoly@fgsz.hu 

Tanácsház u. 5 

 8600 Siófok 

Magyarország 
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