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1. Bővített kapacitásra vonatkozó nem kötelező erejű keresleti igény megjelölés 

benyújtásából eredő tevékenységek ellátása regisztrációs díj ellenében 

 

 

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. 

 

1.1.   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. 

 

1.2. Számlázási és 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, amennyiben az alábbi 

feltételek mindegyike teljesül: 

 

I. a Piacikereslet-felmérési Jelentés alapján bővítettkapacitás eljárás lefolytatása 

megalapozott,  

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

kedvező eredménnyel, és 

III. 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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A Társaság a feltételek teljesülésétől számított 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. 

 
 

1.3. 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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2. Rugalmassági szolgáltatás 

 

A Társaság által a földgázszállító vezetékkészletből nyújtott rugalmassági szolgáltatás (a 

továbbiakban: rugalmassági szolgáltatás) a földgázszállító rendszerben rendelkezésre 

álló és a Társaság értékelése szerint a földgázszállítási feladatok végrehajtásához adott 

időszakban nem szükséges csővezetéki földgáz készlet változtatása révén nyújtott olyan 

szolgáltatás, amely a Rendszerhasználók egyensúlyi pozícióját javítja. 

 

 

2.1. Alkalmazási szabályok: 

 

(a) Rugalmassági szolgáltatást Rendszerhasználó igényelhet abban az esetben, ha azt 

legkésőbb a szolgáltatással érintett gáznap (továbbiakban: D nap) lezárásáig aktiválta a 

Társaság informatikai rendszerén.  

 

A rugalmassági szolgáltatás nyújtására a Társaság által elkülönített földgázszállító 

vezetékkészlet erejéig van lehetőség, amelyet a Társaság a www.fgsz.hu honlapon 

publikál.  

 

A Társaság a gáznapon (D nap) forrástöbblettel rendelkező Rendszerhasználók 

egyensúlyi állapothoz viszonyított többletmennyiségét - rugalmassági szolgáltatás 

igénybevétele esetén - a rugalmassági szolgáltatásra elkülönített földgázkészlet javára a 

következő gáznapig (továbbiakban: D+1 nap) átveszi.  

 

A Társaság a gáznapon (D nap) forráshiánnyal rendelkező Rendszerhasználók 

egyensúlyi állapothoz viszonyított hiányát - rugalmassági szolgáltatás igénybevétele 

esetén - a rugalmassági szolgáltatásra elkülönített földgázkészlet terhére a következő 

gáznapig (D+1 nap) átadja. 

 

(b) A Rendszerhasználó meghatározhatja azt a %-os mértéket, amelyet a gáznapra (D nap) 

rugalmassági szolgáltatásként az egyensúlyi pozíciója javítására igénybe kíván venni. Az 

igénybevétel mértékét  0 % és 100 % közötti egész érték megadásával lehet kiválasztani 

a Társaság informatikai rendszerén, amely értéket a Rendszerhasználó a gáznapot 

követő napon (D+1 nap) 10:00 óráig módosíthat.  Amennyiben a Rendszerhasználó nem 

módosítja a korábban megadott %-os mértéket, akkor ezt követően minden elszámolási 

ciklusban az utolsó beállított érték szerint kell meghatározni a Rendszerhasználó által 

igényelt rugalmassági szolgáltatás mennyiségét. Kezdeti értékként minden 

Rendszerhasználónak 0 % kerül beállításra. 

 

(c) Előzetesen kalkulált rugalmassági szolgáltatási mennyiség: a Rendszerhasználó 

gáznapra (D nap) allokált összes betáplálásai és vételezései különbözetének a (b) pont 

szerinti %-os mérték figyelembevétele alapján korrigált azon mennyisége, amely a 

gáznapot követő napra (D+1 nap) vonatkozó napon belüli kötelezettség betartását még 

lehetővé teszi.  

 

Ha egy Rendszerhasználó esetében a gáznapi rugalmassági szolgáltatás elszámolása 

során a gáznapot követő gáznapon (D+1 nap) a napon belüli kötelezettség teljesítése 
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miatt határértéksértés merülne fel, akkor a határértéksértés mértékéig még igénybe 

vehető mennyiség lesz az adott gáznapon (D nap) a Rendszerhasználó részére 

Előzetesen kalkulált rugalmassági szolgáltatási mennyiség.  

 

Amennyiben a Rendszerhasználó a gáznapot követő napon (D+1 nap) a napon belüli 

kötelezettsége az ÜKSZ-ben meghatározott szabályok szerinti határértéket megsérti 

(határértéksértés) és a gáznapi rugalmassági szolgáltatás elszámolása a gáznapot követő 

napi (D+1 nap) egyensúlyi pozícióját javítja, akkor az (e) pontban részletezett sorrendiségi 

elv szerint rugalmassági szolgáltatásban részesülhet.  

 

(d) Ha a rugalmassági szolgáltatás mértéke lehetőséget ad minden Rendszerhasználó 

számára az Előzetesen kalkulált rugalmassági szolgáltatási mennyiség igénybevételére, 

a Társaság a Rendszerhasználó számára az igénybe vett mennyiséget számolja el a 

rugalmassági szolgáltatásra elkülönített földgázkészlettel szemben. 

 

(e) Amennyiben a rugalmassági szolgáltatás mértéke nem ad lehetőséget minden 

Rendszerhasználó számára az Előzetesen kalkulált rugalmassági szolgáltatási 

mennyiség elszámolására, akkor az alábbi módszer szerint kerül allokálásra az igénybe 

vehető rugalmassági szolgáltatás mértéke: 

 
 

I. A Társaság megállapítja a Rendszerhasználók forrás mennyiségéhez 

viszonyított napi egyensúlytalanságának %-os mértékét, mely alapján a 

Társaság külön-külön sorba rendezi a forráshiányos és forrástöbbletes 

Rendszerhasználókat úgy, hogy a forrásmennyiséghez viszonyítottan kisebb %-

os mértékkel rendelkező Rendszerhasználóktól halad a sorrend a nagyobb %-

os mértékkel rendelkezők irányába.  

 

II. Az így külön-külön sorrendbe állított Rendszerhasználók esetén először a 

legkisebb %-os mértékkel rendelkező Rendszerhasználó rugalmassági 

szolgáltatás igénye kerül elszámolásra.  

 

III. A forrástöbbletes és forráshiányos Rendszerhasználók nettósított összes 

elszámolható egyensúlytalansága a rugalmassági szolgáltatásra elkülönített 

földgázkészlettel szemben kerül elszámolásra.   

 

IV. Annak a Rendszerhasználónak lesz utoljára jogosultsága a rugalmassági 

szolgáltatás igénybevételére, aki a sorrend figyelembevételével még teljesen 

vagy részlegesen kielégíthető a rugalmassági szolgáltatásra elkülönített 

földgázkészlettel szemben. Amennyiben a rugalmassági szolgáltatási 

mennyiség az előzőek szerint felhasználásra kerül, a rugalmassági 

szolgáltatásra igényt tartó, sorrendben következő Rendszerhasználók már nem 

részesülnek rugalmassági szolgáltatásban. 

 

 

(f) A rugalmassági szolgáltatás során elszámolt földgázmennyiség a Társaság rugalmassági 

szolgáltatásra elkülönített földgázkészlete és az érintett Rendszerhasználó egyensúlyi 

portfóliója között kerül átvezetésre a gáznapon (D nap) és ellenkező előjellel a következő 

gáznapon (D+1 nap).  
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(g) A rugalmassági szolgáltatás igénybevétele nem jelenti a földgáz tulajdonjogának 

átruházását.  

 

(h) A rugalmassági szolgáltatás alapján igénybe vett földgázmennyiséggel módosított forrás-

fogyasztás különbözet lesz a gáznapra (D-nap) elszámolt egyensúlytalansági pozíciója a 

Rendszerhasználónak, ami a gáznapi elszámolás lezárását követően a Központi 

Szerződő Fél (Elszámolóház) felé átadásra kerül. 

 

(i) Ha egy Rendszerhasználó Rendszerhasználati szerződésének teljesítése felfüggesztésre 

kerül, akkor a felfüggesztés időtartama alatt nem jogosult igénybe venni a rugalmassági 

szolgáltatást. 

 

 

2.2. Számlázási és fizetési feltételek: 

 
A Társaság minden gáznapra vonatkozóan jegyzőkönyvet állít ki a rugalmassági 

szolgáltatásként igénybe vett mennyiségről és a felszámításra kerülő díjról, melyet a 

Rendszerhasználók számára elérhetővé tesz a Társaság informatikai rendszerén.  

 

A rugalmassági szolgáltatásért fizetendő díj tekintetében a Szerződő Felek 

időszakonkénti elszámolásban állapodnak meg, az elszámolás időszaka 1 gázhónap. A 

Felek a teljesítés időpontját a mindenkor hatályos ÁFA törvény 58. §-a alapján határozzák 

meg.  

 

A rugalmassági szolgáltatás igénybevételének számlázása havonta utólag történik a 

tárgyhót követő hónap 5. munkanapjáig. A felszámításra kerülő díj a jegyzőkönyvben 

rögzített mennyiség és a Társaság informatikai rendszerén közzétett 2.3 pont szerinti díj 

szorzatával egyenlő. 

 

A számla fizetési határideje a kiállítást követő 15. naptári nap. 

 

2.3. A rugalmassági szolgáltatás igénybevételéért fizetendő díj mértéke: 

 

A rugalmassági szolgáltatási díj nettó mértéke: 

- Rendszerhasználó egyensúlyi állapothoz viszonyított forrástöbbletének rugalmassági 

szolgáltatás keretében történő elszámolása esetén a gáznapra (D gáznap) érvényes 

HUF/MWh-ban közzétett gáznapi átlagár és a marginális eladási ár különbözetének 20 

%-a.  

- Rendszerhasználó egyensúlyi állapothoz viszonyított forráshiányának rugalmassági 

szolgáltatás keretében történő elszámolása esetén a gáznapra (D gáznap) HUF/MWh-

ban közzétett érvényes marginális vételi ár és a gáznapi átlagár különbözetének 20 %-

a. 

 

 

A gáznapra vonatkozó díj gáznapot követő gáznapon (D+1 gáznap) közzétételre kerül a 

Társaság informatikai rendszerén. 

 


