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Bevezetés
A Magyar Energiakereskedők Szövetsége (MEKSZ) kezdeményezi, hogy a Magyarországon földgáz
kereskedelmi engedéllyel rendelkező vállalkozások a 2016/2017-es gázévre történő elosztóvégponti
és szállítói exit ponti kapacitás-lekötések tekintetében - figyelembe véve a hatályos szabályozást - a
következő elvek szerinti egységes eljárás szerint járjanak el.
A jelen, kötelező erővel nem bíró ajánlás célja, hogy a földgáz kereskedelmi engedéllyel rendelkező
vállalkozások együttműködése révén a felhasználók megfelelő idejű és teljes körű tájékoztatása a
jogszabályváltozásból eredő eltérésekről és a soron következő gázévre vonatkozó kapacitáslekötés
folyamatáról megvalósulhasson.

Ajánlások a 2016/2017-es gázévre történő kapacitás-lekötések tekintetében

1. A felhasználó kapacitásigényeinek felmérése, bekérése
1.1. Korábban a 100 m3/h-nál nagyobb mérővel rendelkező felhasználóktól a kereskedők minden
gázév előtt legkésőbb februárban bekérték a következő gázévre vonatkozó
kapacitásigényeket, éves megszakítható, nem megszakítható, szezonális bontásban. A
bejelentések alapján került sor a kapacitás-lekötésre a következő gázévre vonatkozóan. Az
előző gázévekben kialakult gyakorlat nem tartható fenn, mivel megváltozott a gázév
definíciója, megváltozott a kapacitás-lekötés szabályozása, és megjelentek a rövid távú
kapacitástermékek, amelyek az elosztóvégpontokon is elérhetőek.
1.2. AJÁNLÁS V 1.0/2016/1
1.2.1. Ajánlott, hogy minden kereskedő a következő tájékoztatást nyújtsa az általa
ellátott 100 m3/h feletti felhasználók felé:
1.2.1.1.
A következő, 2016/2017-es gázévre vonatkozó elosztóvégponti
(szállítóvégponti ügyfelek esetében szállítói exit ponti) kapacitásigényeket a
kereskedők 2016. július 31-ig kérjek be a következők szerint:

2

Földgáz Bizottság

megjegyzés:
szállítóvezetékről közvetlenül ellátott felhasználók esetében a kWh/h a megadandó
mértékegység, elosztóvégponti felhasználók esetében MJ/h, de tájékoztató jelleggel a kWh/h
is megadható, amíg a szabályozás meg nem változik.
INDOKOLÁS:
A fenti adattábla alkalmazására azért van szükség, mert a jelenleg hatályos jogszabályok nem teszik
egyértelművé, hogy a földgázkereskedők mikor, milyen adatot kérhetnek vagy kötelesek kérni az
általuk ellátott vagy későbbiekben ellátandó, 100 m3/h-nál nagyobb névleges teljesítményű mérővel
rendelkező (teljesítménydíjas tarifakategória) felhasználók kapacitás-lekötési igényeinek kezelésére.
Ezen kívül nem szabályozott az sem, hogy a rövid távú végponti kapacitásigények bekérése milyen
módon kezelhető. Jelen ajánlás segítséget nyújt a kereskedőknek az egységes eljárások
kialakításában, a szabályozatlanság okozta bizonytalanság egységes kezelésében. Az ajánlásban
megfogalmazottak egyben a felhasználók érdekeit is szolgálják, amennyiben azok alkalmazása a
kereskedők részéről, a felhasználók egységes, egyértelmű és minél teljesebb körű, adott esetben a
következményekre is kiterjedő előzetes tájékoztatását is célozzák.

1.2.2. Ajánlott, hogy minden kereskedő tájékoztassa a felhasználókat arról, hogy az 1.2.1
pontokban megadott kapacitásokon felül, mikor, milyen metódus szerint lehet
igényelni további negyedéves, havi, napi kapacitásokat, ha a július 31-ig bejelentett
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éves vagy rövid távú kapacitások nem lesznek elegendőek az ellátáshoz a felhasználó
megítélése szerint.
1.2.3. Ajánlott, hogy minden kereskedő tájékoztassa a felhasználókat arról, hogy a
kapacitás túllépés szankciói jogszabályban rögzítettek.
1.2.4. Ajánlott, hogy minden kereskedő tájékoztassa a felhasználókat arról, hogy a
tarifakategóriába való besorolásnak feltételrendszere a jövőben változni fog, jelenleg
felülvizsgálat alatt áll.
1.2.5. Ajánlott, hogy minden kereskedő szerződésben rögzítse, hogy a felhasználó adott
határidőre adja meg a lekötendő elosztó végponti kapacitásokat, és azt, hogy mi a
következménye annak, ha nem érkezik meg határidőre a fenti adatszolgáltatás.

***

Záradék:
Jelen javaslat kizárólag a kereskedők és a fogyasztók közötti adategyeztetési célú kommunikáció egyértelmű és hatékony
formájára vonatkozik a két szerződő fél jogszabályban rögzített együttműködési és a kereskedők kapacitás-lekötési
kötelezettségeinek végrehajtása érdekében, és semmilyen formában nem érinti a kereskedelmi tevékenység azon
vonatkozásait, amelyekben a verseny megtestesül.
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