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 A kapacitásbővítésre vonatkozó piaci keresletfelmérési közös jelentést az alábbi társaságok 
készítették. 

TSO 1: FGSZ Földgázszállító Zrt. TSO 2: eustream, a.s. 

Cím: Tanácsház utca 5., Siófok, 8600, 

Magyarország 

Cím: Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava, 

Slovak Republic 
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A. Nem kötelező erejű keresleti igénymegjelölések 

Összhangban az EU 2017/459 a földgázszállító rendszerekben alkalmazott kapacitásallokációs 

mechanizmusokat szabályozó üzemi és kereskedelmi szabályzat létrehozásáról szóló 

rendeletének (CAM NC) 26. cikkével, a jelen piaci keresletértékelési jelentést készítő szállítási 

rendszerüzemeltetők (TSO) lehetőséget biztosítottak a rendszerhasználóknak, hogy nem kötelező 

erejű keresleti igénymegjelölést nyújtsanak be a bővített kapacitásigényük számszerűsítésére. A 

rendszerhasználók 2021. július 5. és augusztus 30. között nyújthatták be igényüket a magyar és 

szlovák be- és kilépési rendszerek mindkét oldalán. Ezen az időszakon belül a szállítási 

rendszerüzemeltetők nem kötelező erejű keresleti igénymegjelölést nem kaptak a 

rendszerhasználóktól.  

B. Kereslet felmérése 

A rendszerhasználók által leadott igények összege a magyar és szlovák be- és kilépési rendszerek 

mindkét oldalán nulla. A rendelkezésre álló kapacitás tehát jelenleg elegendő a potenciális 

jövőbeni kapacitásigények fedezésére. 

C. Következtetés a kapacitásbővítésre vonatkozó projekt indításáról 

A B. pont szerinti, nem kötelező erejű keresleti igénymegjelölések értékelése alapján bővített 

kapacitás igényszinteket nem kell kialakítani, nem indul bővített kapacitás projekt, így nem készül 

műszaki tanulmány a kapacitásnövelő projektre vonatkozóan. 

D. Előzetes ütemterv 

Bővített kapacitás létrehozására irányuló projekt nem indul. A következő bővített kapacitás 

létrehozására irányuló eljárás a nem kötelező erejű igénymegjelölés lehetőségével a 2023 éves 

kapacitásaukciókat követően kezdődik.  
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E. Díjak 

FGSZ 

 

A jelentésben tárgyalt bővített kapacitáseljárás folyamatában az FGSZ a jogszabályi 

lehetőségekkel élve vezetett be díjat a nem kötelező erejű igénymegjelölések értékelésére és 

feldolgozására (Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal H1617/2021 döntése alapján). 

További részletek az FGSZ honlapján olvashatók. 

 

eustream 

 

A jelentésben tárgyalt bővített kapacitáseljárás folyamatában az eustream nem vezetett be díjat 

a nem kötelező erejű igénymegjelölések értékelésére és feldolgozására.  

https://fgsz.hu/vallalatunk/hirek/nem-kotelezo-ereju-piaci-kereslet-felmeres-a-hatarkeresztezo-rendszer-osszekotesi-pontok-vonatkozasaban.html
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F. Kapcsolat 

 

TSO 1  

FGSZ Földgázszállító Zrt. 

TSO 2 

eustream, a.s. 

Kapcsolattartó neve és beosztása  

 Vágvölgyi Szabolcs – Üzletfejlesztési 

Tanácsadó 

Kapcsolattartó neve és beosztása  

Michal Briatka - specialist 

Szervezeti egység 

Üzletfejlesztés és Közkapcsolatok 

Szervezeti egység 

Commerce & Contracting 

Telefon: +36 30 018 3899 

Email: szvagvolgyi@fgsz.hu 

Telefon: +421 2 6250 7121 

Email: michal.briatka@eustream.sk 

Cím 

Tanácsház utca 5., Siófok, 8600, Hungary 

Cím 

Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava, Slovak 

Republic 

Telefon: + 36 84 505 117 

Email: info@fgsz.hu 

Telefon: +421 2 6250 7111 

Email: transmission@eustream.sk 

  

 

 


