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Bővített kapacitásra vonatkozó nem kötelező erejű keresleti igény megjelölés 

benyújtásából eredő tevékenységek ellátása regisztrációs díj ellenében 

 

I. A regisztrációs díjra vonatkozó alkalmazási szabályok, fizetési feltételek és a díj 

mértéke 

 

A Társaság a CAM NC V. fejezete alapján lefolytatott bővített kapacitásra vonatkozó eljárás nem 

kötelező erejű szakaszában a CAM NC 26. cikk (11) bekezdése alapján az igények benyújtása 

kapcsán regisztrációs díjat alkalmaz az alábbi alkalmazási szabályoknak és fizetési feltételeknek 

megfelelően, valamint mértékben. 

 

 

1. Alkalmazási szabályok:  

a. A Társaság a regisztrációs díjat minden bővítettkapacitás keresleti igénybejelentéssel 

érintett évben, minden határkeresztező pontra egységesen alkalmazza. 

b. A regisztrációs díj ellenében egy igénybejelentő egy határkeresztező pont esetében mindkét 

irányban feltételes, vagy feltétel nélküli, a CAM NC 22. cikk (3) bekezdésének és a 30. cikk 

(1) bekezdésének figyelembevételével nyújthat be nem kötelező érvényű igényt.  

c. A regisztrációs díjon kívül – a feltételek teljesülése esetén – egyéb adminisztrációs díj nem 

terheli az igénybejelentőt. A regisztrációs díjat a Társaság előlegként kezeli a díjfizetési 

kötelezettség megállapításáig. 

d. Regisztrációs díj megfizetése hiányában a bővítettkapacitás keresleti igénybejelentéshez 

megadott igények az eljárásban nem kerülnek figyelembevételre. A regisztrációs díjról a 

Társaság előlegbekérő bizonylatot állít ki legkésőbb az igény beérkezését követő 2. 

munkanapon, melyet az igénybejelentő által a nem kötelező érvényű piaci igény felmérés 

során megadott e-mail címre küld meg.  

e. A Társaság az előlegbekérő bizonylat megküldését követően a 2. pont a) alpont szerinti 

határidő letelte után a díjelőleg megfizetésének hiányában értesíti az igénybejelentőt arról, 

hogy az igénye nem kerül figyelembevételre.  

f. A regisztrációs díjelőleg megfizetése hiányában elutasított igény a CAM NC 26. cikk (6) 

pontja szerinti regisztrációs határidőig ismételten beadható, az ismételten benyújtott igény a 

regisztrációs díjelőleg határidőben való megfizetése esetén az eljárásban figyelembevételre 

kerül. 

 

2. Fizetési feltételek: 

a. A regisztrációs díjelőleget az igénybejelentő az előlegbekérőn szereplő számlaszámra 

átutalással teljesíti 3 munkanapon belül. 

b. Az előlegről a pénzügyi teljesítést követő 8 napon belül a Társaság a mindenkor hatályos 

jogszabályok szerinti előlegszámlát állít ki. 

c. Regisztrációs díj fizetési kötelezettség terheli az igénybejelentőt: 

I. Amennyiben az alábbi feltételek mindegyike teljesül: 

a.  a Piacikereslet-felmérési Jelentés alapján bővítettkapacitás eljárás 

lefolytatása megalapozott,  

b. a bővítettkapacitás eljárás gazdasági vizsgálata egy kínálati szinten sem 

zárul kedvező eredménnyel, és 

c.  az igénybejelentő bővített kapacitás allokációs eljárásban benyújtott 

érvényes kötelező erejű kötelezettségvállalása nem éri el a nem kötelező 

erejű igénybejelentésében megjelölt kapacitásmennyiséget,  
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az igénybejelentő a regisztrációs díj megtérítésére köteles. A Társaság 5 

munkanapon belül kiállítja a regisztrációs díjról a számlát, melyből levonásra 

kerül a megfizetett díjelőleg összege. 

 

 

d. A Társaság a regisztrációs díjelőleget az alábbiak szerinti esetekben visszautalja: 

I. Amennyiben a CAM NC 26. cikk (12) bekezdés szerinti Piacikereslet-felmérési Jelentés 

alapján nincs megalapozott igény, a Társaság 5 munkanapon belül gondoskodik a 

díjelőlegnek az igénybejelentő részére történő visszafizetéséről. 

II. Amennyiben a CAM NC 26. cikk (12) bekezdés szerinti Piacikereslet-felmérési Jelentés 

alapján bővítettkapacitás eljárás lefolytatása megalapozott és a bővítettkapacitás eljárás 

gazdasági vizsgálata legalább egy kínálati szinten kedvező eredménnyel zárul, úgy a 

bővítettkapacitás eljárás eredményének kihirdetését követő 5 munkanapon belül a 

Társaság visszautalja az előleget az igénybejelentő részére. 

III. Amennyiben az alábbi feltételek mindegyike teljesül, úgy a bővítettkapacitás eljárás 

eredményének kihirdetését követő 5 munkanapon belül a Társaság visszautalja az 

előleget az igénybejelentő részére. 

a.  a Piacikereslet-felmérési Jelentés alapján bővítettkapacitás eljárás lefolytatása 

megalapozott, 

b. a bővítettkapacitás eljárás gazdasági vizsgálata egy kínálati szinten sem zárul 

kedvező eredménnyel, és 

c.  az igénybejelentő bővített kapacitás allokációs eljárásban benyújtott érvényes 

kötelező erejű kötelezettségvállalása eléri a nem kötelező erejű 

igénybejelentésében megjelölt kapacitásmennyiséget. 

IV. Amennyiben a CAM NC 26. cikk (12) bekezdés szerinti Piacikereslet-felmérési Jelentés 

alapján bővítettkapacitás eljárás lefolytatása megalapozott, és a bővített kapacitásra 

vonatkozó projekt beindításra kerül, de a CAM NC szabályai szerint meghatározott 

ütemezésnek megfelelően, illetve alternatív kapacitásallokációs mechanizmus 

alkalmazása esetén legkésőbb a nem kötelező erejű keresleti igények benyújtására 

nyitva álló határidőt követő 3 (három) éven belül  a bővített kapacitásra vonatkozó 

allokációs eljárás nem kerül meghirdetésre, úgy a Társaság legkésőbb a meghirdetés 

szabályszerű időpontjától számított 5 munkanapon belül, illetve alternatív allokációs 

mechanizmus alkalmazása esetén legfeljebb a 3. naptári évet követő 5 munkanapon 

belül visszautalja az előleget az igénybejelentő részére. 

e. A Társaság kamatot az előleg után nem fizet, a visszafizetéséért díjat nem számít fel. A 

Társaság a visszafizetést megelőzően az igénybejelentő által megadott bankszámlaszámra 

utalja vissza az előleget. 

 
 

3. A regisztrációs díj mértéke: 

 

A regisztrációs díj mértékét a Hivatal hagyja jóvá. 

A regisztrációs díj mértéke nettó 3.000 EUR / határkeresztező pont / igénybejelentő 
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