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

Plinovodi d.o.o. FGSZ Zrt. 

Cesta Ljubljanske brigade 11b 

1001 Ljubljana 

email: info@plinovodi.si 

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

 

 

 

Tanácsház u. 5.  

8600 Hungary, Siófok  

email: info@fgsz.hu 

Tel:+36-84-505-117 

 

 

  

 

  

mailto:info@fgsz.hu
tel:+36-84-505-117
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A. Nem kötelező erejű keresleti igény megjelölések 

 

Az érintett szállítási rendszerüzemeltetők nem kötelező erejű piaci kereslet felmérési eljárást hirdettek meg a rendszerösszekötő pon-

tok vonatkozásában. A Bizottság (EU) 2017/459 Rendeletének 26 - 29. cikkei értelmében a szállítási rendszerüzemeltetők minden rend-

szerhasználót felkértek arra, hogy vegyenek részt a nem kötelező erejű bővített kapacitás felmérésben, mely a szállítás rendszerüze-

meltetők honlapján 2021. július 5. és augusztus 30. között volt elérhető. Az érintett szállítási rendszerüzemeltetők, az FGSZ és a Plino-

vodi nem kaptak további nem kötelező erejű nem megszakítható keresleti igény megjelölést az FGSZ és a Plinovodi entry-exit rendsze-

reinek tervezett összeköttetésére vonatkozóan. 

 

 

Honnan 

 

 [entry-exit rend-

szer neve] 

 

“EXIT KAPACI-

TÁS” 

Hova 

 

[entry-exit 

rendszer 

neve] 

 

“ENTRY KAP-

CITÁS” 

Gázév 
 

[éééé/éé] 

Mennyiség 
 

[(kWh/h)/é vagy 
(kWh/n)/é] 

Igény bejelentése 
a kapcsolódó 

rendszerüzemel-
tető számára 

 
IGEN vagy NEM 

Keresleti igény 
beérkezésének 

időszaka*  
 

[időszak a lenti  
1) - 3) pontok  

szerint] 

További 
 információ 

 
(pl. kapacitás tí-
pusa, ha az nem 
kapcsolt és nem 
megszakítható)  

- - - - - - - 

* 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 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 igényaz adott évi keresletfelmérési ciklusban figyelembevételre 

kerül (9-16 héttel az évente meghirdetett kapacitásaukció kezdete után) 
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B. Kereslet felmérése 

A Kereslet Felmérési szakasz a Bizottság (EU) 2017/459 Rendeletének 11. cikke (4) bekezdése ér-

telmében haladéktalanul kezdetét vette az éves kapacitásaukció kezdetét követően, és az éves 

kapacitásaukció kezdetét követően maximum 16 héten belül lezárul a Bizottság (EU) 2017/459 

Rendeletének 26. cikke bekezdése értelmében. 

 

A jelen Kereslet Felmérési szakaszt lebonyolító szállítási rendszerüzemeltetők 2021. július 5. és 

augusztus 30. között biztosítottak lehetőséget a rendszerhasználók számára arra, hogy nem kö-

telező erejű keresleti igény megjelölés benyújtásával számszerűsítsék a bővített kapacitásra vo-

natkozó potenciális igényüket.  

i. Múltbeli használat adatai 

 

A Tornyiszentmiklós/Pince határkeresztező pont nem létező hálózati pont, így a múltbeli haszná-

lat adatai nem értelmezhetőek. 

 

ii. A legutóbbi éves kapacitásaukció eredményei  

 

A szállítási rendszerüzemeltetők törekedtek arra, hogy kidolgozzák a nemzeti szabályozó hatósá-

gok részére benyújtandó közös projekt javaslatot a 2019. évi bővített kapacitás eljárás során, 

ugyanakkor, a CAM NC szerint 2021. júliusában futó bővített kapacitás aukciók meghirdetésének 

időpontjára azt nem sikerült véglegesíteniük. Ennek okán, ezt a tényt is egyeztetve a nemzeti sza-

bályozó hatóságokkal, a szállítási rendszerüzemeltetők - a nemzeti szabályozó hatóságok egyet-

értésével - úgy döntöttek, hogy a 2019. évi bővített kapacitás eljárás szerinti bővített kapacitás 

allokációt elhalasztják. 

Következésképpen, jelenleg nincs lekötött kapacitás. 

 

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

 időtartama 

 

Miután 2021-ben a bővített kapacitás eljárás során nem érkezett nem kötelező erejű keresleti 

igény megjelölés a szállítási rendszerüzemeltetőkhöz, a várható mennyiség, irány és időtartam 

nem értelmezhető. 

 

C. Következtetés a kapacitásbővítésre vonatkozó projekt el (nem) indításáról 

Jelen jelentésben foglaltak értelmében új bővített kapacitás projekt nem indul. 
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Ugyanakkor, miután a 2019. évi bővített kapacitás eljárás során mindkét szállítási rendszerüze-

meltetőhöz érkezett nem kötelező erejű keresleti igény megjelölés, a 2019. évi bővített kapacitás 

eljárás folytatódik a közös projekt javaslat nemzeti szabályozó hatóságokhoz történő benyújtásá-

val, mellyel kapcsolatban a szállítási rendszerüzemeltetők úgy döntöttek, hogy a projektet folyo-

sóként javasolják kezelni. Ennek megfelelően a Bizottság (EU) 2017/459 Rendeletének 30. cikke 

értelmében alternatív allokációs mechanizmusra tesznek javaslatot, a Plinovodi entry-exit rend-

szeréhez csatlakozó olasz szállítási rendszerüzemeltető bevonásával. A kapacitások a kereske-

delmi üzem kezdetétől számított maximum 15 évre kerülnek kiajánlásra. 

 

D. Előzetes ütemterv  

A Bizottság (EU) 2017/459 Rendeletének 26. cikke értelmében a piaci kereslet felmérés lebonyo-

lítása rendszeresen megtörténik.  

 

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

kozó átmeneti intézkedés   

Nem alkalmazható. 

 

F. Díjak 

 

A jelen jelentéssel lefedett bővített kapacitás felmérési ciklus esetében az FGSZ a kapcsolódó ren-

delkezés értelmében (a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal H1617/ 2021. sz. hatá-

rozata) a nem kötelező erejű keresleti igény megjelölések értékelése és feldolgozása tekintetében 

regisztrációs díjat alkalmazott. A részletek ITT érhetőek el. 

 

A jelen jelentéssel lefedett bővített kapacitás felmérési ciklus esetében a Plinovodi a nem köte-

lező erejű keresleti igény megjelölések értékelése és feldolgozása tekintetében regisztrációs díjat 

nem alkalmazott. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Plinovodi d.o.o. FGSZ Zrt. 

Jošt Štrukelj 

Kereskedelmi és Szabályozás vezető 

Kajtán Erika 

tanácsadó 

Üzletfejlesztés és Közkapcsolatok 

+ 386-41-264-696 

Jost.Strukelj@plinovodi.si 

 +36-20-9433-521 

ekajtan@fgsz.hu  

Cesta Ljubljanske brigade 11b 

1001 Ljubljana 

Szlovénia 

Tanácsház u. 5. 

8600 Siófok 

Magyarország 

 

mailto:ekajtan@fgsz.hu

