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Tárgy: Konzultáció a 312/2014 EU rendelet 25.-26. cikkei szerinti napon belüli
kötelezettségek bevezetésével kapcsolatban
Tisztelt Partnerünk !
Az FGSZ Zrt. képviseletében eljárva ezúton tájékoztatjuk, hogy a Bizottság a
gázszállításirendszer-üzemeltetők közötti rendszeregyensúlyozásra vonatkozó üzemi és
kereskedelmi szabályzat létrehozásáról szóló 312/2014 EU rendelet (továbbiakban: Rendelet)
26. cikk (4) bekezdése alapján konzultációt kezdeményezünk az érintett felekkel a
magyarországi egyensúlytartási zónában napon belüli kötelezettségvállalás 2021. október 1jétől kezdődő gázévben tervezett bevezetéséről.
A magyarországi Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat 2021. október 1-jétől várhatóan hatályba
lépő tervezett módosítása során társaságunk a MEKH vonatkozó jóváhagyásának
függvényében az alábbi eljárásrendet kívánja bevezetni.
A
szállítási
rendszerüzemeltető
a
kapcsolódó
külföldi
székhelyű
szállítási
rendszerüzemeltetőkkel történt - és részükről visszaigazolt - nominálás egyezőségi vizsgálatot
követően, a visszaigazolt nominálások alapján folyamatosan vizsgálja a rendszerhasználói
portfóliók egyensúlytalanságának hatását a magyar földgázszállító rendszerre vonatkozóan.
Az adott gáznapon belül a rendszerhasználói egyensúlytalanság mértéke egy előre publikált
egyensúlytalansági határértékkel kerül összehasonlításra.
Amennyiben a határértéket - amely az aktuális vezetékkészlet arányában kerül
meghatározásra - a rendszerhasználó gáznap végére várható forráshiánya vagy
forrástöbblete meghaladja, a szállítási rendszerüzemeltető az érintett rendszerhasználót
írásban értesíti a várható eltérés bekövetkezéséről és a további eljárásról.
Ha az érintett rendszerhasználó az értesítésben megadott időtartamon belül kereskedelmi
ügyletekkel vagy újranominálással nem rendezi az egyensúlytalan szállítási mennyiséget, a
szállítási rendszerüzemeltető a rendszerhasználó által a határkeresztezési betáplálási-kiadási
pontokon és a tárolói betáplálási-kiadási pontokra nominált mennyiségeket megosztva, a
pontokra nominált mennyiségek arányában (pro rata) csökkentheti a számított
egyensúlytalanság mérséklése érdekében, legfeljebb annak mértékéig tekintet nélkül a
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használt kapacitás minőségére, típusára. A nominálás csökkentés tényéről a szállítási
rendszerüzemeltető értesíti az érintett szomszédos rendszerüzemeltetőt. Az érintett
rendszerhasználó mennyiségi korrekciója nem érinti az adott gáznap eltelt és az előretartás
óráira vonatkozó mennyiségeket Az esetleges csökkentés kezelése a szokásos, soron
következő nominálás egyezőségi vizsgálatok során történik meg. Az alkalmazott eljárás az
érvényben lévő együttműködési megállapodásokban foglaltakra nincs hatással, azok
módosítása nem szükséges.
A szállítási rendszerüzemeltető ezen felül értesítést küld a magyar kereskedési platformok
üzemeltetőinek, amelyben közli, hogy csak olyan vételi vagy eladási ajánlatot rögzíthet, amely
eredményeként
esetlegesen
létrejött
tranzakció
a
gáznap
végére
várható
egyensúlytalanságának csökkentése irányában hat, így a rendszerhasználó eladási vagy
vételi ajánlatai a további - ezt feloldó - üzenetváltásig nem rögzíthetők a kereskedési
platformokon, továbbá az érintett rendszerhasználó eladási vagy vételi jogcím átvezetési
ügyleteinek további rögzítése is visszautasításra kerül a szállítási rendszerüzemeltető
informatikai platformján.
Javaslatunk a Rendelet által előírt valamennyi feltételnek megfelel az alábbiak szerint:
A bevezetésre kerülő napon belüli kötelezettség nem akadályozza a határokon átnyúló
kereskedelmet és az új rendszerhasználók piacra lépését. A kötelezettség bevezetése során
külön dedikált díj(ak) nem kerülnek megállapításra és alkalmazásra. A rendszerhasználók
egyensúlytalanságának és a Rendelet VII. fejezetében meghatározott költségsemlegességi
díjnak az elszámolása a gáznap végén fennálló pozíción fog továbbra is alapulni.
A napon belüli kötelezettség bevezetése esetén a szállítóhálózat gazdaságos és hatékony
működésével kapcsolatos előnyök felülmúlják az esetleges negatív hatásokat, amennyiben a
gáznapon belül az adott rendszerhasználó egyensúlytalanságának a növekedése
korlátozható, így a rendszerszintű hidraulikai hatás mérséklése sem ró akkora terhet a
szállítási rendszerüzemeltetőre, illetve a gáznapi elszámolást követő pénzügyi elszámolás
kockázatközösségi megosztásába sem kell bevonni a többi rendszerhasználót.
Amennyiben az előzőekben vázolt, a hivatkozott Rendeletben rögzített feltételeknek megfelelő
napon belüli kötelezettségek bevezetésével egyetértenek, s mint érintett kapcsolódó
rendszerüzemeltető elfogadják, azt a kapacitasgazdalkodas@fgsz.hu címre küldött levélben
jelezzék legkésőbb 2021. június 30-ig.
Kérjük, hogy amennyiben az előzőekben vázolt elképzeléssel kapcsolatosan kifogásuk, vagy
észrevételük merülne fel, azt a lehető leghamarabb jelezzék annak érdekében, hogy a
véleményeltérést egyeztetni tudjuk 2021. június 30-ig. Amennyiben ezen időpontig nincs az
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előzőekben vázolt eljárásrenddel kapcsolatosan észrevételük, akkor a levelünkben leírtakat
elfogadottnak tekintjük.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy jelen konzultációs levelet az alábbi társaságok felé is megküldtük:
•
•
•
•
•
•
•

Gas Connect Austria GmbH
eustream, a.s.
LLC Gas TSO of Ukraine
TRANSGAZ S.A.
Transportgas Srbija LLC
Plinacro d.o.o.
Magyar Földgáztároló Zrt.

Szíves együttműködésüket előre is köszönjük.
Tisztelettel:

(Ez egy elektronikusan aláírt dokumentum.)

Gellényi Zoltán
Hálózat- és Rendszerirányítás igazgató

Rétfalvi Ákos
Kereskedelem és Üzleti
Szolgáltatások igazgató

