Tájékoztató éves nem megszakítható kapacitásigény-bejelentés, illetve éves szezonális kapacitásigény-bejelentés
folyamatáról
Közeledik az elosztói és a szállítói kiadási pontra vonatkozó éves kapacitáslekötés, illetve az éves szezonális
kapacitáslekötés időpontja. Ezúton szeretnénk Önöknek segítséget nyújtani a soron következő gázév tervezésében, ezért,
kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi tájékoztatónkat!
Amennyiben:
(i)

(ii)

Önöknek Társaságunkkal a 2017/18-as gázévre vonatkozóan már érvényes földgáz–kereskedelmi
szerződése van, vagy
a 2017/18-as gázévre vonatkozóan Társaságunk és Önök között földgáz–kereskedelmi szerződés
megkötésére még nem került sor, és szeretnék Társaságunkat meghatalmazni, hogy az éves
kapacitáslekötés, és/vagy az éves szezonális kapacitáslekötés során az Önök képviseletében eljárjon,

kérjük, hogy a jelen tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően 2017. július 10. napjáig az éves kapacitásigénybejelentést, illetve az éves szezonális kapacitásigény-bejelentést az alábbiak szerint megtenni szíveskedjenek a
honlapunkon (http://www.e2hungary.hu) biztosított webes felületen keresztül (továbbiakban: „Felületet”).
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy amennyiben Önök és a Társaságunk között a 2017/18-as gázévre vonatkozóan
földgáz–kereskedelmi szerződés megkötésére még nem került sor, és szeretnék Társaságunkat meghatalmazni, hogy
az éves kapacitáslekötés, és/vagy az éves szezonális kapacitáslekötés során az Önök képviseletében eljárjon, ezt a
meghatalmazást a Társaságunk részére kizárólag a Felületen keresztül tudják megadni.
A Felület alkalmazásának részletes feltételeit az Éves szezonális igazolás igénylési, éves igénybejelentési, rövidtávú
kapacitás igénylési és nominálási szabályzat rögzíti, amely a Társaságunk honlapján (www.e2hungary.hu ) érhető el.

Hogyan kerülhet sor az éves kapacitásigény-bejelentés, éves szezonális kapacitásigény-bejelentés megtételére?
1.

20 m3/h – 100 m3/h névleges összteljesítményű mérő esetén
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a hatályos jogszabályok alapján jelenleg kizárólag a gázmérő névleges
összteljesítményének megfelelő kapacitás lekötése lehetséges, tehát éves kapacitásigény-bejelentés, és/vagy
éves szezonális kapacitásigény-bejelentés megtételére jelenleg nincsen lehetőségük.
A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által kiadott nem hivatalos tájékoztatás szerint ezen
felhasználási helyek tekintetében a kapacitás-lekötésre vonatkozó szabályozás 2017. október 1-vel várhatóan
az alábbiak szerint fog változni:


Távleolvasó berendezéssel nem rendelkező, 20 m3/h – 100 m3/h névleges összteljesítményű
gázmérővel rendelkező felhasználási hely tekintetében továbbra is a gázmérő névleges
összteljesítménéynek megfelelő kapacitás lekötése lehetséges, amelyre tekintettel éves kapacitásigénybejelentés, és/vagy éves szezonális kapacitásigény-bejelentés megtételére továbbra sem lesz lehetőség;



Távleolvasó berendezéssel rendelkező, 20 m3/h – 100 m3/h névleges összteljesítményű gázmérővel
rendelkező felhasználási hely tekintetében a gázmérő névleges összteljesítményétől eltérő
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(alacsonyabb) mértékű kapacitás lekötése lesz lehetséges, amelyre tekintettel lehetővé válik az éves
kapacitásigény-bejelentés, és/vagy éves szezonális kapacitásigény-bejelentés megtétele.
Amennyiben a jogszabály módosítására mégsem kerülne sor, akkor a kapacitáslekötés során a jelenleg
hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően (azaz a gázmérő névleges összteljesítményének megfelelő
mértékben) kerülhet sor a kapacitás lekötésére.
Amennyiben Önök a gázmérő névleges összteljesítményénél alacsonyabb mértékű kapacitásigénybejelentést tesznek - amely alapján a kapacitáslekötés megvalósul - előfordulhat kapacitástúllépés, amely
esetben a területileg illetékes rendszerüzemeltető pótdíjat szabhat ki a túllépéssel érintett felhasználási
hely tekintetében. Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy a jelenleg hatályos 11/2016. (XI. 14.) MEKH
rendelet 11. § és a 29. § (1) értelmében a Felhasználó részére lekötött órai kapacitás 1 %-nál nagyobb
mértékű túlvételezése esetén fizetendő pótdíj mértéke az adott hónapon belül a -12,0 °C, vagy annál
melegebb középhőmérsékletű gáznapon jogosulatlanul igénybe vett legnagyobb többletkapacitás éves
kapacitásdíjának 1,5-szerese.
A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal nem hivatalos tájékoztatása szerint a fenti jogszabály
módosítás közzététele 2017. július 1-én várható. A jogszabály módosítás közzétételét követően a
változásokról és a további teendőkről haladéktalanul tájékoztatni fogjuk Önöket.
A fentiek alapján, előzetesen tájékoztatjuk Önöket, hogy amennyiben Önök a 2017/18-as gázév
tekintetében már létrejött földgáz-kereskedelmi szerződésükben rögzített éves kapacitás, és/vagy az éves
szezonális kapacitás mértékét módosítanák, akkor azt a Felületen keresztül tudják majd megtenni.
Amennyiben Önök nem módosítanák a már létrejött földgáz-kereskedelmi szerződésben rögzített
mértékeket, akkor Önöknek további teendőjük nem lesz.
2.

100 m3/h vagy afeletti névleges összteljesítményű mérő esetén
Amennyiben Önök rendelkeznek a Társaságunkkal megkötött, a 2017/18-as gázévre vonatkozó földgázkereskedelmi szerződéssel, akkor Önök a Felületen éves nem megszakítható kapacitásigény-bejelentést tehetnek
meg 2017. július 10. napjáig.
Amennyiben Önök nem kívánják módosítani a már létrejött földgáz-kereskedelmi szerződésben rögzített éves
kapacitásigény mértékét, és/vagy az éves szezonális kapacitásigény mértékét, akkor Önöknek további
teendője a Felületen nincsen.
Felhívjuk a figyelmüket, hogy amennyiben az éves kapacitásigény-bejelentésben és/vagy az éves szezonális
kapacitásigény-bejelentésben meghatározott kapacitásigény a már létrejött földgáz-kereskedelmi szerződésben
rögzített mértéktől eltér, akkor a kapacitáslekötés során a Társaságunk az éves kapacitásigény-bejelentésben
és/vagy az éves szezonális kapacitásigény-bejelentésben meghatározott igénynek megfelelően jár el. Ebben az
esetben a már létrejött földgáz-kereskedelmi szerződés az éves kapacitásigény-bejelentésben és/vagy az éves
szezonális kapacitásigény-bejelentésben foglaltaknak megfelelően módosításra kerül, ami a szerződésben
rögzített rendszerhasználati díjak változását eredményezhetik.
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Az éves szezonális kapacitásigény-bejelentés megtételére a Szezonális Igazolásban meghatározott
kapacitásigény mértékéig van lehetőség. Szezonális Igazolással nem rendelkező ügyfeleink részére, szezonális
lekötési lehetőséget nem tudunk biztosítani.
***
Amennyiben részletesebben kíván a szezonális kapacitás igénybevételéről és eljárásrendjéről tájékozódni, úgy kérnénk,
hogy
figyelmesen
olvassa
át
korábban
az
alábbi
linken
közzétett
tájékoztatónkat.
(http://www.e2hungary.hu/uploads/editors/e2-szezonalis-tajekoztato.pdf)
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