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Mi a szezonális kapacitás?

Szezonális kapacitás az a nem téli fogyasztási időszakra lekötött kapacitás, amelyet a Felhasználó a földgáz rendszerhasználati 
díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendeletben 
(továbbiakban: „Áralkalmazási Rendelet”) meghatározott időszakban és feltételek szerint vehet igénybe, és amely után 
nem téli fogyasztási időszakra vonatkozó rendszerhasználati díjat köteles megfizetni.

Mi a rendszerhasználati díj mértéke szezonális kapacitás esetén?

Szállítási kiadási ponti kapacitás:
A rendszerhasználati díj mértéke a nem téli fogyasztási időszakra lekötött kapacitások és a téli fogyasztási időszakra lekötött 
éves kapacitások pozitív különbözetére az éves szállítási kapacitásdíj 5%-át köteles megfizetni. (Áralkalmazási Rendelet 13.§ (1))

Elosztási kiadási ponti kapacitás:
A rendszerhasználati díj mértéke a nem téli fogyasztási időszakra igénybe vett legnagyobb kapacitás és a téli fogyasztási idő
szakra igénybe vett legnagyobb éves kapacitás pozitív különbözetére az éves elosztási alapdíj vagy az elosztási kapacitásdíj 
5%-át köteles megfizetni a földgázelosztó által kiszámlázott havi ütemezésben. (Áralkalmazási Rendelet 30.§ (2))

Ki jogosult szezonális kapacitás igénybevételére?

Szezonális kapacitás igénybevételére a Felhasználó kizárólag:

 I. szezonális igazolás birtokában, és

II. az alábbi jogszabályi követelményeknek maradéktalanul megfelelő felhasználási hely tekintetében jogosult 
          (szezonális kapacitás igénybevételére való jogosultság):

 a) a felhasználási hely gázmérői 20 m³/hnál nagyobb névleges összkapacitásúak és az érintett felhasználási helyen  
  van legalább egy olyan üzembe helyezett gázmérő, amelyen keresztül:

   aa)    adott gázév január 1. és március 31. közötti időszakában nem történik gázvételezés, vagy
   ab)     az érintett átadásiátvételi ponton felszerelt fogyasztásmérő berendezés rendelkezik távadóval 

és a jeltovábbításhoz szükséges telemechanikai rendszerrel, melynek felszerelési és kiépítési 
költségeit  egyéb megállapodás hiányában  a felhasználó viseli;

 b)   a felhasználási hely tekintetében az érintett átadásiátvételi ponton a téli fogyasztási időszakra lekötött éves 
és negyedéves legnagyobb összkapacitás legfeljebb fele a nem téli fogyasztási időszakra lekötött legnagyobb 

   kapacitásnak, továbbá

 c)  a felhasználási hely tekintetében az érintett átadásiátvételi ponton az 5.§ (2) bekezdés szerinti igazolásban
   szereplő, nem téli fogyasztási időszakban használt berendezések, adott gázév október 1. és 31. közötti, valamint 
   április 1. és szeptember 30. közötti összes földgáz felhasználása nagyobb, mint a november 1. és március 31. közötti  
   összes földgáz felhasználása. (Áralkalmazási Rendelet 5.§ (1))
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A szezonális kapacitás igénybevételére való jogosultságot a Hivatal utólagosan vizsgálja. Az utólagos vizsgálat eredményeként 
a Hivatal a szezonális kapacitás jogosulatlan igénybevételét állapíthatja meg, amely esetben emelt összegű díj és pótdíj 
fizetési kötelezettsége keletkezik a Felhasználónak.

A szezonális kapacitás igénybevételére való jogosultságot az E2 Hungary Zrt. nem vizsgálja, a tekintetben felelősség kizárólag
a Felhasználót terheli.

Hogyan kezdeményezhető a szezonális igazolás kiállítása?

A szezonális igazolást a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal (továbbiakban: „Hivatal”) állítja ki az E2 Hungary Zrt. 
kérelme alapján. Az E2 Hungary Zrt. a szezonális igazolás iránti kérelmet a Felhasználó igénybejelentése alapján állítja össze.

Az igénybejelentés megtételére az E2 Hungary Zrt. 2017. április 3ától egy webes felületet biztosít, amely az E2 Hungary Zrt. 
honlapján (www.e2hungary.hu) keresztül érhető el. A webes felület igénybevételének feltételeit az Éves szezonális igazolás 
igénylési, éves igénybejelentési, extrakapacitás igénylési, és nominálási szabályzat rögzíti, amely az E2 Hungary Zrt. honlapján 
szintén elérhető. Az igénybejelentés megtételének határideje 2017. április 21.

Hogyan történik a szezonális kapacitás lekötése?

Szezonális kapacitás lekötésére a szezonális éves igénybejelentés alapján, a szezonális igazolásban rögzített mértékig kerülhet sor. 

A szezonális éves igénybejelentés megtételére az E2 Hungary Zrt. egy webes felületet biztosít, amely az E2 Hungary Zrt. honlap
ján (www.e2hungary.hu) keresztül érhető el. A webes felület igénybevételének feltételeit az Éves szezonális igazolás igénylési, 
éves igénybejelentési, extrakapacitás igénylési, és nominálási szabályzat rögzíti, amely az E2 Hungary Zrt. honlapján szintén 
elérhető. Az igénybejelentés megtételének határideje 2017. július 10.

Mi a szezonális kapacitás jogosulatlan igénybevételének jogkövetkezménye?

Szállítási kiadási ponti kapacitás:
Amennyiben a nem téli fogyasztási időszakra lekötött kapacitást jogosulatlanul vették igénybe, úgy a Felhasználó nem téli 
fo gyasztási időszakra lekötött kapacitás után az éves szállítási kapacitásdíjnak a megfizetett része feletti részét és pótdíjként 
az éves szállítási kapacitásdíj 50%-át köteles megfizetni. A szállítási rendszerüzemeltető a jogosulatlan kapacitás igénybe
vé telt az ÜKSZben rögzített adattartalmú földgázelosztói  legkésőbb az adott gázévet követő 60. napig megküldött  adat
szolgáltatás ismeretében határozza meg, amit a Hivatal jóváhagyása után érvényesíthet. (Áralkalmazási Rendelet 13.§ (4))

Elosztási kiadási ponti kapacitás:
Amennyiben a nem téli fogyasztási időszakra lekötött kapacitást jogosulatlanul vették igénybe, úgy a Felhasználó a nem téli 
fogyasztási időszakra lekötött kapacitás után az éves elosztási kapacitásdíjnak vagy az éves elosztási alapdíjnak a megfizetett 
része feletti részét és pótdíjként az éves elosztási kapacitásdíj vagy az éves elosztási alapdíj 50%-át köteles megfizetni. 
A földgázelosztó a jogosulatlan kapacitás igénybevételt legkésőbb az adott gázévet követő 60. napig meghatározza, amit 
a Hivatal jóváhagyása után érvényesíthet. (Áralkalmazási Rendelet 30.§ (7))



ENERGIA ÜZLETRE SZABVA

E2 Hungary Energiakereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1117 Budapest, Infopark sétány 1. (I. épület)
Cégjegyzékszám: bejegyezve a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságán 01-10-048540 szám alatt

Mikor vehető igénybe szezonális kapacitás?

A Felhasználó a szezonális kapacitást nem téli fogyasztási időszakban, azaz az adott naptári év április 1-től szeptember 30-ig 
terjedő időszakban veheti igénybe.

A  szezonális kapacitással rendelkező Felhasználók az érintett szállítási kiadási és elosztói kiadási pontok esetében is október, 
november és december hónapokra a 5,0 °Cnál melegebb középhőmérsékletű gáznapokon a földgázfelhasználásukat a nem 
téli fogyasztási időszakra lekötött kapacitásuk mértékéig igénybe vehetik. Az igénybevétel összes gáznapján az éves szállítási 
díj, valamint elosztási alap és vagy kapacitásdíj 1/365öd része kerül elszámolásra a szállítási időszakot követően. Amennyi ben  
ezen időszakban a 5 °Cnál hidegebb van a kiadási ponthoz rendelt meteorológiai mérési ponton, úgy Felhasználó földgáz
fogyasztását a téli fogyasztási időszakra lekötött kapacitásának mértékéig veheti igénybe. 

Amennyiben a Felhasználó a szezonális kapacitást téli fogyasztási időszakban – az Áralkalmazási rendeletben meghatározott 
esetet kivéve – veszi igénybe, a Felhasználónak többlet díjfizetési kötelezettsége keletkezik az Áralkalmazási Rendelet 13.§ (3) 
bekezdéseiben, illetve a 30.§ (4) – (6) bekezdéseiben meghatározottak szerint.

Abban az esetben, ha Felhasználó az érintett gázév október, november és december hónapokban 5 °Cnál hidegebb gáznapon 
a téli fogyasztási időszakra lekötött kapacitását meghaladóan vételez, úgy Felhasználó a nem téli időszakra lekötött kapacitás 
szezonális után az éves szállítói kapacitás díjat és elosztói alap és vagy kapacitás díj, valamint a teljes nem téli fogyasztási 
időszakra lekötött kapacitása után pótdíjként az éves szállítói kapacitás díj és elosztói alap és vagy kapacitás díj 50%át köteles 
megfizetni.

Minden esetben, ha a szezonális igazolással valamint nem téli fogyasztási időszakra lekötött kapacitással rendelkező Felhasz
náló a gázév január február valamint március hónapokban a téli fogyasztási időszakra lekötött kapacitásuk mértékét meghala
dóan földgázt vételez, úgy Felhasználó a nem téli időszakra lekötött kapacitás szezonális után az éves szállítói kapacitás díjat 
és elosztói alap és vagy kapacitás díj, valamint a teljes nem téli fogyasztási időszakra lekötött kapacitása után pótdíjként az 
éves szállítói kapacitás díj és elosztói alap és vagy kapacitás díj 50%át köteles megfizetni.


