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Ezt a jelentést, ami egy közös felmérésű bővített kapacitásra vonatkozó projekt lehetőségéről szól, az alábbi társaságok készítették:
TSO 1

TSO 2
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Plinacro Ltd.

8600, Siófok, Magyarország

Zagreb 10000, Horvátország

Tanácsház u. 5

Savska cesta 88a

Általános kapcsolattartó

Általános kapcsolattartó

telefon: +36-84-505-117

telefon: +385 1 6301 720

email: info@fgsz.hu

email: market.plinacro@plinacro.hr
fax: +385 1 6301 788
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A. Nem kötelező erejű keresleti igények
Drávaszerdahely határkeresztező pont a horvát és a magyar entry-exit rendszereket köti öszsze.
Jelenleg rendelkezésre álló kapacitások:
Határkeresztező pont neve

Drávaszerdahely (HU>CR)
kWh/h/év

Drávaszerdahely (CR>HU)
kWh/h/év

Fizikai kapacitás az FGSZ oldalán*
8,623,160
Fizikai kapacitás a Plinacro oldalán
3,226,377
Publikált technikai kapacitás (FGSZ/Plinacro)
3,226,377
*2021.10.01-es értékek, a kWh/h érték függ az előző éves átlagos GCV értéktől.

8,582,584
2,023,806
2,023,806

A felmérést végző TSO-k, Plinacro és FGSZ nem kapott nem megszakítható kapacitásra vonatkozó nem kötelező erejű keresleti igényt a Horvátország és Magyarország közötti összekötési pontra vonatkozóan a jövőbeli időszakra.
Az alábbi összesített, nem megszakítható kapacitásra vonatkozó nem kötelező erejű keresleti
igények szolgálnak a jelen kereslet értékelés alapjául:
Magyarország/Horvát
ország
irányából

Horvátország/Magya
rország
irányába

“EXIT KAPACITÁS”
-

“ENTRY
KAPACITÁS”
-

Gázév

-

Mennyiség

Keresleti
igény beérkezésének időszaka*

További
információ

(kWh/h)/év

Igény bejelentése másik
TSO számára

-

-

-

-

* A keresleti igények beérkezési dátumának jelzésére az alábbi egységes időszakok kerültek
alkalmazásra:
1) az előző keresletfelmérési ciklusban, több mint nyolc héttel az éves kapacitásaukció
kezdetét követően benyújtott igény, amely keresleti igény korábban nem lett figyelembe véve;
2) az éves kapacitásaukció kezdete után legfeljebb nyolc héttel benyújtott (0 - 8 héttel az
évente meghirdetett éves kapacitásaukció 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)
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B. Kereslet felmérése
i. Múltbeli használat adatai

A HU-HR irányú kapacitások: Az alábbi diagramon kerül bemutatásra a Drávaszerdahelyi öszszekötő pont technikai kapacitása, és az értékesített kapacitások, illetve annak a kihasználtsága kWh/h-ban, az adatok elérhetőek az ENTSOG Transparency platformon is.

Az alábbi diagramon láthatóak a határkeresztező pont múltbeli használati adatai HU-HR
irányban:
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Az alábbiakban kerülnek bemutatásra a múltbeli használati adatok HR-HU irányban:

Drávaszerdahely (HR>HU)
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ii. A legutóbbi éves kapacitásaukció eredményei
A Regional Booking Platformon (RBP) ebben az évben 2021.07.05-én tartott, a közös öszszekötési pontra vonatkozó éves aukció a következő lekötéseket eredményezte:
A felajánlott kapacitás
mennyisége

Az összekötési pont
neve

Áramlási
irány

Gázév

Drávaszerdahely
Drávaszerdahely

HU→HR
HR→HU

2021/2022
2021/2022

Kapcsolt
kWh/h
2,909,812
1,940,415

A lekötött Kapacitás
mennyisége

Nem kapcsolt
kWh/h
0
0

Kapcsolt
kWh/h
7,100
0

Nem kapcsolt
kWh/h
0
0

iii. Kapcsolat a GRIP-pel, TYNDP-vel és a hazai fejlesztési javaslattal
Az FGSZ rendszere 8.623.160 kWh/h/év kapacitást képes biztosítani Magyarország
nyából Horvátország irányába, illetve 8.582.854 kWh/h/év kapacitást Horvátország
nyából Magyarország irányába.
A Plinacro rendszere 2.023.806 kWh/h/év kapacitást képes biztosítani Horvátország
nyából Magyarország irányába, illetve 3.226.377kWh/h/év kapacitást Magyarország
nyából Horvátország irányába.

iráiráiráirá-

Az elérhető kapacitások meghaladják a jelenleg lekötött kapacitásokat.
A horvát oldalon néhány fejlesztésre váró projekt kapcsolódik a Drávaszerdahely határkeresztező ponthoz (lásd az alábbi táblázatban)

No.
1
4

Projekt
LNG-hez kapcsolódó ZlobinBosiljevo-Sisak-Kozarac vezeték
LNG-hez kapcsolódó KozaracSlobodnica vezeték

NDP

TYNDP kód

PCI

1.2, 1.3, 1.4

TRA-N-075

6.5.6

1.5

TRA-N-1058

6.5.6

iv. A bővített kapacitásra vonatkozó keresleti igény várható mennyisége, iránya és időtartama
Sem a magyar, sem a horvát oldalon nincs bővített kapacitásra vonatkozó keresleti
igény.

C. Következtetés a kapacitásbővítésre vonatkozó projekt indításáról
A nem kötelező erejű keresleti igények értékelésének eredménye, a múltbeli kapacitás kihasználtságok és a legutóbbi éves aukciók értékelése alapján, nincs szükség bővített kapacitások fejlesztésére, ezért nem lesz kapacitásbővítő projekt kezdeményezve.
A fentebb említett döntés alapján nem készülnek kapacitásbővítésre vonatkozó megvalósíthatósági tanulmányok. Mindkét TSO, annak ellenére, hogy nem érkezett be nem kötelező
erejű keresleti igény folytatja a fejlesztési projektjeit a vállalatok 10 éves fejlesztési javaslatával (TYNDP) összhangban, amennyiben vannak ilyenek.

D. Előzetes ütemterv
Sem a magyar, sem a horvát oldalon nincs bővített kapacitásra vonatkozó projekt.

E. Az érintett határkeresztező pont jelenlegi kapacitásainak aukciójára vonatkozó átmeneti intézkedések
Nem alkalmazható ez a pont.

F. Díjak
A bővített kapacitásigényre vonatkozó felmérés során az FGSZ részéről regisztrációs díj került
alkalmazásra a nem kötelező érvényű igények feldolgozása és értékelése érdekében, a hatályos szabályozás alapján (MEKH határozat száma H1617/2021.) A részletek a következő linken találhatóak ITT.
A Plinacro nem alkalmazott semmilyen díjat a bővített kapacitásra vonatkozó eljárás során.
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