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1 Bevezető 
A jelen dokumentum az E2 Hungary Energiakereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

(továbbiakban: „Kereskedő”) Éves szezonális igazolás igénylési, éves igénybejelentési, extrakapacitás igénylési és 

nominálási szabályzata (továbbiakban: „Szabályzat”), amely a Kereskedő ellátásában lévő, a 3. pont szerint hozzáférésre 

jogosult felhasználók (továbbiakban: „Hozzáférésre Jogosult”) részére készült. 

A Kereskedő a Hozzáférésre Jogosultak részére az alábbi funkciókat biztosítja: 

a) Éves szezonális igazolás igénylése – MEGSZŰNT1 

• Éves szezonális igazolás kiállításához szükséges igény bejelentése a megfelelő tartalmi és formai 

kritériumok mellett; - MEGSZŰNT 

• Igénybejelentés visszaigazolása (külön e-mail-ben történik). - MEGSZŰNT 

b) Éves igénybejelentés 

• Éves nem megszakítható kapacitásigény bejelentése a megfelelő tartalmi és formai kritériumok mellett; 

• Szezonális kapacitásigény bejelentése a megfelelő tartalmi és formai kritériumok mellett; 

• Igénybejelentés visszaigazolása (külön e-mail-ben történik). 

c) Extrakapacitás igény megadása 

• Extrakapacitás igény bejelentése a megfelelő tartalmi és formai kritériumok mellett; 

• Igénybejelentés visszaigazolása (külön e-mail-ben történik). 

d) Nominálás 

• Nominálások megadása a megfelelő tartalmi és formai kritériumok mellett; 

• Megadott nominálások megtekintése, letöltése; 

• Nominálások visszaigazolása (külön e-mail-ben történik). 

Amennyiben a jelen Szabályzat eltérő definíciót nem tartalmaz, a Szabályzatban használt nagybetűs kifejezések azonos 

jelentéssel bírnak a Kereskedő Földgáz – Kereskedelmi Üzletszabályzatában (továbbiakban: „Üzletszabályzat”) 

meghatározott fogalmakkal. Az Üzletszabályzat elérhető: www.e2hungary.hu oldalon.  

A Kereskedő a Szabályzatot egyoldalúan jogosult módosítani, amelyről a Hozzáférésre Jogosultakat haladéktalanul a 

honlapján tájékoztatja és a módosított Szabályzatot közzé teszi. A módosított Szabályzat a közzététellel lép hatályba. A 

módosított Szabályzatot a közzétételtől kezdődően, a módosított Szabályzat hatályba lépését megelőzően létrejött 

jogviszonyokra is alkalmazni kell. 

2 Biztonság 
A Kereskedő a Hozzáférésre Jogosult részére a Kereskedő és a Hozzáférésre Jogosult között létrejött földgáz-

kereskedelmi szerződésben (a továbbiakban: „Szerződés”) foglalt jogai gyakorlásához és kötelezettségei teljesítéséhez 

használati jogot (hozzáférést) biztosít a Kereskedő honlapján elérhető webes felülethez (továbbiakban: „Felület”). 

A Felület adatbiztonságát a Kereskedő – az Across Media Kft., mint rendszerfejlesztő (a továbbiakban: 

„Rendszerfejlesztő”) révén - a Szabályzat 1. számú mellékletét képező Használati Útmutatóban foglaltaknak 

megfelelően biztosítja.  

 
1 A 2019. április 27-én hatályba lépett 4/2019. (IV.12.) MEKH rendelet alapján. 

http://www.e2hungary.hu/
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A Hozzáférésre Jogosult a Felületre történő belépés alkalmával felhasználó név és jelszó megadásával azonosítja magát, 

amely biztosítja, hogy a Felület különböző felhasználói kizárólag a saját adataikhoz férjenek hozzá. A Hozzáférésre 

Jogosult a Felületre történő első belépés alkalmával a kezdő jelszót köteles egy új jelszóra megváltoztatni. Az első 

belépés alkalmával a kezdő jelszó megváltoztatásának elmulasztásából eredő károkért a Kereskedőt felelősség nem 

terheli. 

A Kereskedő a Felületre történő belépéshez szükséges felhasználó nevet és jelszót a Hozzáférésre Jogosult által 

cégszerűen aláírt jognyilatkozatban meghatározott képviselő személy részére a Hozzáférésre Jogosult által megadott 

elektronikus levelezési címre (e-mail cím) küldi meg. 

Amennyiben a képviseletre jogosult személy személyében vagy elérhetőségében változás következne be, akkor arról a 

Hozzáférésre Jogosult köteles haladéktalanul, de legkésőbb 5 (öt) napon belül tájékoztatni a Kereskedőt. A Kereskedő a 

Hozzáférésre Jogosult bejelentése alapján haladéktalanul intézkedik módosítás rögzítése érdekében, amelyről a 

Hozzáférésre Jogosult által megadott új elektronikus elérhetőségre megküldi az új felhasználó nevet és jelszót. Új 

felhasználó név és jelszó generálása esetén a Felület a korábbi azonosító adatokkal nem lesz elérhető. A változás 

bejelentésének elmaradásából eredő károkért a Kereskedőt felelősség nem terheli. 

3 Belépés a Felületre 
A Hozzáférésre Jogosult a Felületre való első belépést megelőzően köteles a jelen Szabályzatban foglaltakat megismerni, 

és elfogadni. Erre a Felület automatikusan figyelmezteti a Hozzáférésre Jogosultat a Felületre történő első belépés 

alkalmával. A Szabályzat elfogadásával a Kereskedő használati jogot (hozzáférést) biztosít a Felülethez a Hozzáférésre 

Jogosultnak. 

Amennyiben a Hozzáférésre Jogosult a Szabályzatban foglaltakat nem fogadja el, a Felület a hozzáférést megtagadja. A 

hozzáférés megtagadása esetén a Felület által biztosított funkciók igénybevételére a Hozzáférésre Jogosult nem válik 

jogosulttá. 

4 Hozzáférésre Jogosult jogai és kötelezettségei, a Hozzáférésre Jogosult 

nyilatkozatai 

4.1 Hozzáférésre Jogosult jogai és kötelezettségei 

A Szabályzat tekintetében Hozzáférésre Jogosult a Felhasználó. A Hozzáférésre Jogosult a 3. pontban foglaltak szerint 

jogosulttá válik a Felület használatára és azon keresztül igénybejelentés megtételére, extrakapacitás igénylésére, illetve 

nominálás megtételére a Szabályzatban foglaltak szerint. 

A Hozzáférésre Jogosult köteles a Felület használata során a Szabályzat és a Használati Útmutató rendelkezései szerint 

eljárni. 

4.2 Hozzáférésre Jogosult nyilatkozatai 

A Hozzáférésre Jogosult a Felületre történő első belépéssel, illetve a Felület igénybevételével elfogadja és kijelenti: 
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a) A Szabályzatot megismerte, az abban foglaltakat tudomásul vette, és a Szabályzatot magára nézve kötelezőnek 

ismeri el. 

b) Hozzájárul ahhoz, hogy az általa megadott adatok a Rendszerfejlesztő szerverein kerüljenek tárolásra. 

c) A Felületen megtett bármely igénybejelentés, illetve nominálás a Hozzáférésre Jogosult által megtett, a 

Hozzáférésre Jogosult kötelező érvényű jognyilatkozatának minősül, amelynek valóságtartalmáért a 

Hozzáférésre Jogosult felelősséget vállal. A Kereskedő a Hozzáférésre Jogosult képviseletében eljáró 

képviselő személy képviseleti jogát, illetve a képviselő személy által megtett jognyilatkozat 

valóságtartalmát nem vizsgálja. A Kereskedőt nem terheli felelősség azért, ha a Hozzáférésre Jogosult 

képviseletében eljáró személy nem volt jogosult a képviselet ellátására, illetve a képviselő valótlan tartalmú 

jognyilatkozatot tett. 

d) Biztosítja és megteszi a szükséges védelmi intézkedéseket ahhoz, hogy a Felülethez kizárólag a Hozzáférésre 

Jogosult által meghatározott, a Hozzáférésre Jogosult képviseletére jogosult személy vagy személyek férjenek 

hozzá. 

e) Tudomásul veszi, hogy amennyiben a Felülethez való hozzáférés tekintetében a szükséges védelmi 

intézkedéseket nem vagy nem megfelelően teszi meg, az ebből eredő károkért a Kereskedőt felelősség nem 

terheli. 

f) Tudomásul veszi, hogy minden olyan adat vagy információ, amely a Felület használata során a Hozzáférésre 

Jogosult tudomására jut, titoktartási kötelezettség alá esik, és azok tekintetében a Szerződésben foglaltak 

szerint köteles eljárni. 

g) Tudomásul veszi és elfogadja, hogy amennyiben a Felületen megtett igénybejelentésével, illetve nominálásával 

nem egyező tartalmú igénybejelentést, illetve nominálást tesz papír alapon, úgy a kereskedő ebben az esetben 

is a Felületen megtett igénybejelentést, illetve nominálást tekinti irányadónak és ennek megfelelően fog 

eljárni. 

h) A Felületen megtett jognyilatkozat tartalmáért felelősség a Hozzáférésre Jogosultat terheli. Ennek 

megfelelően a jognyilatkozat tartalmáért és esetleges késedelmes benyújtásáért a Kereskedő nem vállal 

felelősséget. 

5 Kereskedő jogai és kötelezettségei 
A Kereskedő kizárólag a Hozzáférésre Jogosult által – külön cégszerűen aláírt jognyilatkozatban - megjelölt személy 

részére adja át a Hozzáférésre Jogosult felhasználó nevét és jelszavát.  

A Felület használata során a Kereskedő tudomására jutó bármely adat vagy információ titoktartási kötelezettség alá esik, 

és azok tekintetében a Kereskedő a Szerződésben foglaltak szerint köteles eljárni.  

Az adatvédelmi előírásokat az Üzletszabályzat tartalmazza, amelyek a Hozzáférésre Jogosult által megadott adatok 

tekintetében is megfelelően irányadóak.  

A Felület karbantartását a Kereskedő a Rendszerfejlesztő révén biztosítja. A Kereskedő felelősséget vállal a Felületen 

megadott adatok biztonságáért, és megőrzéséért. Az Kereskedő felelősségére a Szerződésben foglaltak irányadóak. 

A Kereskedő biztosítja, hogy amennyiben a Hozzáférésre Jogosult a Felület működésével kapcsolatban bármilyen hibát 

észlel és azt a Kereskedő felé jelzi, akkor annak kivizsgálása és - szükség szerint - a megoldása érdekében haladéktalanul 

intézkedik. 

Amennyiben a kapacitáslekötés a rendszerüzemeltetők felelősségi körébe tartozó okból meghiúsul, vagy késedelmesen 

teljesül, akkor azért a Kereskedőt felelősség nem terheli.  
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6 Éves szezonális igazolás igénylése 

MEGSZŰNT - A 2019. április 27-én hatályba lépett 4/2019. (IV.12.) MEKH rendelet 9. § b) pontja hatályon kívül helyzete 

a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 

11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet 5. §-át.  

6.1 Éves nem megszakítható kapacitásigény bejelentése 

A Hozzáférésre Jogosult a Felületen éves nem megszakítható kapacitásigény bejelentést (továbbiakban: 

„Igénybejelentés”) tehet meg, amellyel meghatalmazza a Kereskedőt, hogy a tárgyévet soron követő gázévre az 

Igénybejelentésben foglaltaknak megfelelően a Hozzáférésre Jogosult javára és érdekében intézkedjen a 

kapacitáslekötés érdekében, és ennek megfelelően a Kereskedő az éves kapacitásaukció során a földgázszállító rendszer, 

illetve a földgázelosztó rendszer kiadási pontjain éves kapacitás lekötése érdekében eljárjon. 

A Hozzáférésre Jogosult köteles az Igénybejelentést legkésőbb a tárgyév augusztus hónapjának 1. hétfőjéig megtenni a 

Felületen. A határidő elmulasztásából eredő károkért a Kereskedőt felelősség nem terheli. 

Amennyiben az Igénybejelentésben megadott kapacitásigény a soron következő gázévre megkötött földgáz-

kereskedelmi szerződésben foglaltakhoz képest eltérést tartalmaz, akkor az a Hozzáférésre Jogosult által kezdeményezett 

szerződésmódosításnak minősül. Ebben az esetben a Kereskedő a kapacitáslekötés során az Igénybejelentésben 

foglaltaknak megfelelően jár el. A soron következő gázévre megkötött földgáz-kereskedelmi szerződést az 

Igénybejelentésnek megfelelően egyoldalúan módosítja.  

A Hozzáférésre Jogosult az Igénybejelentést felhasználási helyenként (POD-onként) kWh/h-ban köteles megadni.  

A Felület tájékoztató jelleggel lehetővé teszi az Igénybejelentés m3/h-ban történő megadását. Amennyiben a 

Hozzáférésre Jogosult az Igénybejelentést m3/h-ban adja meg, akkor a Felület a megadott értéket átváltja a Szállítási 

Rendszerirányító (FGSZ Zrt.) által közzétett minőségi elszámolási rend szerinti publikus adatok, illetve átszámítási 

módszertan alkalmazásával kWh/h-ba, amely az Igénybejelentés tekintetében irányadó. A Kereskedő kizárólag a kWh/h-

ban megjelenített – az automatikusan átszámított – értéket veszi alapul a kapacitásaukció alkalmával. 

Amennyiben a Hozzáférésre Jogosult rendelkezik olyan felhasználási hellyel, amely megfelel 11/2016. (XI. 14.) MEKH 

rendelet 22. § (2) bekezdés c) pontjának, úgy lehetősége van az Igénybejelentés során a fogyasztásmérő névleges 

(össz)kapacitása m3/h-ban meghatározott értékének 10,5-szeresét kWh/h-ban lekötni, így elkerülve az adott felhasználási 

helyen a kapacitás-túllépési pótdíjat, a vásárolt kapacitás túllépése miatti pótdíjat, vagy az utólagos kapacitásdíj 

fizetésének lehetőségét. 

Az Igénybejelentésben meghatározott kapacitásigény az adott felhasználási hely vásárolt kapacitásának mértékét nem 

haladhatja meg. Az Igénybejelentés az elosztói és a szállítói kiadási ponti kapacitásokra vonatkozik. 

Fájl csatolása esetén a fájl struktúrájába tett módosítások esetén az Igénybejelentést a Kereskedőnek nem áll módjában 

befogadni. 

Az Igénybejelentés megtételéről a Felület automatikus visszaigazolást küld az Igénybejelentés benyújtását követő 24 

órán belül elektronikus levél formájában a Hozzáférésre Jogosult által megadott elektronikus elérhetőségre. A 
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visszaigazoló e-mailben a Hozzáférésre Jogosult által megadott Igénybejelentés kWh/h-ban jelenik meg. Amennyiben a 

visszaigazolás a fenti határidőben nem érkezik meg, kérjük, haladéktalanul lépjenek kapcsolatba a személyes 

ügyfélszolgálati menedzserükkel vagy az Ügyfélszolgálattal. A kapcsolatfelvétel elmulasztásából vagy késedelmes 

teljesítéséből eredően a Kereskedőt felelősség nem terheli. 

A Hozzáférésre Jogosult az Igénybejelentés megtételével kijelenti, hogy a soron következő gázév tekintetében a 

Kereskedőn kívül más földgázkereskedő részére meghatalmazást vagy megbízást kapacitáslekötésre nem adott, és a 

kapacitáslekötés jogát a Kereskedőn kívül más földgázkereskedőnek nem adta át. 

A Hozzáférésre Jogosult az Igénybejelentés megtételével tudomásul veszi, hogy amennyiben a soron következő gázév 

tekintetében a Hozzáférésre Jogosult földgázellátását mégsem a Kereskedő fogja biztosítani, akkor a GET Vhr. 26/B. § (3) 

bekezdése alapján a Hozzáférésre Jogosulttal földgáz-kereskedelmi szerződést kötő új földgázkereskedő köteles a 

Kereskedő által a Hozzáférésre Jogosult javára lekötött kapacitásokat teljes mértékben átvenni. 

A Kereskedő az Igénybejelentésben foglaltaknak megfelelően intézkedik a soron következő gázévre történő 

kapacitáslekötés érdekében a hatályos jogszabályoknak, illetve az Üzletszabályzatban és az ÜKSZ-ben foglaltaknak 

megfelelően. 

Amennyiben a Hozzáférésre Jogosult észleli, hogy az általa megadott Igénybejelentést tévesen vagy hibásan adta meg, 

akkor a személyes ügyfélszolgálati menedzser vagy az Ügyfélszolgálat Hozzáférésre Jogosult általi értesítésével a 

Felületet a Kereskedő a téves vagy hibás adat javítása érdekében haladéktalanul aktívvá teszi, amelyről a Hozzáférésre 

Jogosultat értesíti. Az aktívvá tételt követően a Hozzáférésre Jogosult új Igénybejelentés megtételére válik jogosulttá. A 

jelen pontban meghatározott határidő a módosítás során is megfelelően irányadó és alkalmazandó. A kapcsolatfelvétel 

elmulasztásából vagy késedelmes teljesítéséből eredően a Kereskedőt felelősség nem terheli. 

6.2 Szezonális kapacitásigény bejelentése 

A Hozzáférésre Jogosult a Felületen szezonális kapacitásigény bejelentést (továbbiakban: „Szezonális Igénybejelentés”) 

tehet meg, amellyel meghatalmazza a Kereskedőt, hogy a soron következő gázévre a Szezonális Igénybejelentésben 

foglaltaknak megfelelően a Hozzáférésre Jogosult javára és érdekében intézkedjen a kapacitáslekötés érdekében, és 

ennek megfelelően a Kereskedő az éves kapacitásaukció során a földgázelosztó rendszer kiadási pontjain szezonális 

kapacitás lekötése érdekében eljárjon. 

A Hozzáférésre Jogosult köteles a Szezonális Igénybejelentést legkésőbb a tárgyév augusztus hónapjának 1. hétfőjéig 

megtenni a Felületen. A határidő elmulasztásából eredő károkért a Kereskedőt felelősség nem terheli. A Szezonális 

Igénybejelentés kizárólag az elosztói kiadási ponti kapacitásokra vonatkozik. 

Amennyiben a Szezonális Igénybejelentésben megadott kapacitásigény a soron következő gázévre megkötött földgáz-

kereskedelmi szerződésben foglaltakhoz képest eltérést tartalmaz, akkor az a Hozzáférésre Jogosult által kezdeményezett 

szerződésmódosításnak minősül. Ebben az esetben a Kereskedő a kapacitáslekötés során a Szezonális 

Igénybejelentésben foglaltaknak megfelelően jár el. A soron következő gázévre megkötött földgáz-kereskedelmi 

szerződést az Igénybejelentésnek megfelelően egyoldalúan módosítja.  
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A Hozzáférésre Jogosult a Szezonális Igénybejelentést felhasználási helyenként (POD-onként) kWh/h-ban köteles 

megadni.  

A Felület tájékoztató jelleggel lehetővé teszi a Szezonális Igénybejelentés m3/h-ban történő megadását. Amennyiben a 

Hozzáférésre Jogosult a Szezonális Igénybejelentést m3/h-ban adja meg, akkor a Felület a Szállítási Rendszerirányító 

(FGSZ Zrt.) által közzétett minőségi elszámolási rend szerinti publikus adatok, illetve átszámítási módszertan 

alkalmazásával a megadott értéket átváltja kWh/h-ba, amely a Szezonális Igénybejelentés tekintetében irányadó. A 

Kereskedő kizárólag a kWh/h-ban megjelenített – az automatikusan átszámított – értéket veszi alapul a kapacitásaukció 

alkalmával. 

Amennyiben a Hozzáférésre Jogosult rendelkezik olyan felhasználási hellyel, amely megfelel 11/2016. (XI. 14.) MEKH 

rendelet 22. § (2) bekezdés c) pontjának, úgy lehetősége van a Szezonális Igénybejelentés során a fogyasztásmérő 

névleges (össz)kapacitása m3/h-ban meghatározott értékének 10,5-szeresét kWh/h-ban lekötni, így elkerülve az adott 

felhasználási helyen a kapacitás-túllépési pótdíjat, a vásárolt kapacitás túllépése miatti pótdíjat, vagy az utólagos 

kapacitásdíj fizetésének lehetőségét. 

Fájl csatolása esetén a fájl struktúrájába tett módosítások esetén a Szezonális igénybejelentést a Kereskedőnek nem áll 

módjában befogadni. 

A Szezonális Igénybejelentés megtételéről a Felület automatikus visszaigazolást küld a Szezonális Igénybejelentés 

benyújtását követő 24 órán belül elektronikus levél formájában a Hozzáférésre Jogosult által megadott elektronikus 

elérhetőségre. Amennyiben a visszaigazolás a fenti határidőben nem érkezik meg, kérjük, haladéktalanul lépjenek 

kapcsolatba a személyes ügyfélszolgálati menedzserükkel vagy az Ügyfélszolgálattal. A kapcsolatfelvétel 

elmulasztásából vagy késedelmes teljesítéséből eredően a Kereskedőt felelősség nem terheli. 

A Hozzáférésre Jogosult a Szezonális Igénybejelentés megtételével kijelenti, hogy a soron következő gázév tekintetében 

a Kereskedőn kívül más földgázkereskedő részére meghatalmazást vagy megbízást kapacitáslekötésre nem adott, és a 

kapacitáslekötés jogát a Kereskedőn kívül más földgázkereskedőnek nem adta át. 

A Hozzáférésre Jogosult a Szezonális Igénybejelentés megtételével tudomásul veszi, hogy amennyiben a soron következő 

gázév tekintetében a Hozzáférésre Jogosult földgázellátását mégsem a Kereskedő fogja biztosítani, akkor a GET Vhr. 

26/B. § (3) bekezdése alapján a Hozzáférésre Jogosulttal földgáz-kereskedelmi szerződést kötő új földgázkereskedő 

köteles a Kereskedő által a Hozzáférésre Jogosult javára lekötött kapacitásokat teljes mértékben átvenni. 

A Kereskedő a Szezonális Igénybejelentésben foglaltaknak megfelelően intézkedik a soron következő gázévre történő 

kapacitáslekötés érdekében a hatályos jogszabályoknak, illetve az Üzletszabályzatban és az ÜKSZ-ben foglaltaknak 

megfelelően. 

Amennyiben a Hozzáférésre Jogosult észleli, hogy az általa megadott Szezonális Igénybejelentést tévesen vagy hibásan 

adta meg, akkor a személyes ügyfélszolgálati menedzser vagy az Ügyfélszolgálat Hozzáférésre Jogosult általi 

értesítésével a Felületet a Kereskedő a téves vagy hibás adat javítása érdekében haladéktalanul aktívvá teszi, amelyről 

a Hozzáférésre Jogosultat értesíti. Az aktívvá tételt követően a Hozzáférésre Jogosult új Szezonális Igénybejelentés 

megtételére válik jogosulttá. A jelen pontban meghatározott határidő a módosítás során is megfelelően irányadó és 
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alkalmazandó. A kapcsolatfelvétel elmulasztásából vagy késedelmes teljesítéséből eredően a Kereskedőt felelősség nem 

terheli. 

6.3 Kategóriaminimum szerinti igénybejlentési kötelezettség 

 

Hozzáférésre Jogosult a 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet 23. § (2a) bekezdése szerint köteles lekötni a téli fogyasztási 

időszakra eső valamely nap esetén az adott napra vonatkozó éves, negyedéves, havi és napi termékek együttes 

figyelembevételével minimális lekötésként a 22. § (2) bekezdés c)-e) pontjai szerinti értékesítési kategóriába tartozó 23. 

§ (2a) bekezdés szerinti minimumot kWh/h mértékegységben. Amennyiben Hozzáférésre Jogosult elmulasztja ezt az 

igénylést megtenni, úgy Kereskedő törekszik arra, hogy saját hatáskörében gondoskodjon a lekötésről, amelynek 

ellenértékét a Hozzáférésre Jogosult részére kiszámlázza. 

Amennyiben Hozzáférésre Jogosult nem tesz eleget a 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet 23. § (2a) bekezdése szerinti 

kötelezettségének, a Kereskedőt a Hozzáférésre Jogosult mulasztásából, valamint a lekötés saját hatáskörben történő 

megtételéből eredő következményekért felelősség nem terheli. 

 

7 Extrakapacitás igény megadása 

7.1 Extrakapacitás 

A Hozzáférésre Jogosult a Szállítási Időszak még hátralevő része tekintetében a Szerződésben meghatározott lekötött 

kapacitás mértékén felül többletkapacitást (továbbiakban: „extrakapacitás”) vehet igénybe az érintett felhasználási hely 

vásárolt kapacitásának a mértékéig. A Hozzáférésre Jogosult extrakapacitás igénybevételére a 7.2 pontban meghatározott 

igénybejelentés alapján jogosult. 

A lekötött kapacitás mértéke a Szállítási Időszak alatt nem csökkenthető. 

A Hozzáférésre Jogosult a szállító- és elosztó vezetékre vonatkozóan az alábbi nem megszakítható extrakapacitás 

termékek igénybevételére jogosult a Szállítási Időszak alatt a Szállítási Időszakra vonatkozóan: 

a) Negyedéves kapacitás; 

b) Havi kapacitás; 

c) Napi (gáznap) kapacitás. 

 

7.2 Extrakapacitás igénybevétele – igénybejelentés, kapacitáslekötés, díjfizetés, túllépés 

Amennyiben a Hozzáférésre Jogosultnak extrakapacitás igénye merül fel, köteles azt haladéktalanul jelezni a személyes 

ügyfélkapcsolati menedzserének vagy az ügyfélszolgálatnak. A kapcsolatfelvétel elmulasztásából vagy késedelmes 

teljesítéséből eredően a Kereskedőt felelősség nem terheli. 
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Az extrakapacitás igény jelzését követően az extrakapacitás igénylési funkció a Felületen aktívvá válik, és a Hozzáférésre 

Jogosult az igényének megfelelő extrakapacitás igényt a Felületen megadhatja. 

A Hozzáférésre Jogosult az extrakapacitás igényt felhasználási helyenként (POD-onként) kWh/h-ban köteles megadni. A 

Hozzáférésre Jogosult az extrakapacitás igényét a 7.3. pontban meghatározott határidők szerint jogosult és köteles 

megadni. 

A Felület tájékoztató jelleggel lehetővé teszi az extrakapacitás igény m3/h-ban történő megadását. Amennyiben a 

Hozzáférésre Jogosult az extrakapacitás igényt m3/h-ban adja meg, akkor a Felület a megadott értéket átváltja a Szállítási 

Rendszerirányító (FGSZ Zrt.) által közzétett minőségi elszámolási rend szerinti publikus adatok, illetve átszámítási 

módszertan alkalmazásával kWh/h-ba, amely az extrakapacitás igény tekintetében irányadó. A Kereskedő kizárólag a 

kWh/h-ban megjelenített – az automatikusan átszámított – értéket veszi alapul a kapacitáslekötés alkalmával. 

Az extrakapacitás igény megtételéről a Felület automatikus visszaigazolást küld az extrakapacitás igény benyújtását 

követő 24 órán belül elektronikus levél formájában a Hozzáférésre Jogosult által megadott elektronikus elérhetőségre. 

A visszaigazoló e-mailben a Hozzáférésre Jogosult által megadott extrakapacitás igény kWh/h-ban jelenik meg. 

Amennyiben a visszaigazolás a fenti határidőben nem érkezik meg, kérjük, haladéktalanul lépjenek kapcsolatba a 

személyes ügyfélszolgálati menedzserükkel vagy az Ügyfélszolgálattal. A kapcsolatfelvétel elmulasztásából vagy 

késedelmes teljesítéséből eredően a Kereskedőt felelősség nem terheli. 

A Kereskedő a Hozzáférésre Jogosult által a Felületen határidőben megtett extrakapacitás igény alapján intézkedik az 

extrakapacitás szállító- és elosztóvezeték betáplálási és kiadási pontján történő, extrakapacitás igény szerinti lekötése 

érdekében a hatályos jogszabályoknak, illetve az Üzletszabályzatban és az ÜKSZ-ben foglaltaknak megfelelően. 

A Hozzáférésre Jogosult köteles a Kereskedő részére a Kereskedő által lekötött extrakapacitásért rendszerhasználati díjat 

fizetni. A Hozzáférésre Jogosult a Felületen megadott extrakapacitás igényének megfelelően Kereskedő által lekötött 

extrakapacitás után a mindenkor hatályos, a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak 

mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendeletben meghatározott rendszerhasználati díjak megfizetésére köteles. 

Az extrakapacitás után a rendszerhasználati díjról a Kereskedő külön számlát állít ki a vonatkozó adójogi és számviteli 

jogszabályoknak megfelelően. Amennyiben a Hozzáférésre Jogosult a lekötött kapacitást – ideértve a Szerződésben 

rögzített lekötött kapacitást és az extrakapacitást is - túllépi, a Kereskedő jogosult a rendszerüzemeltető által 

megállapított pótdíjat és az Üzletszabályzatban meghatározott kötbéreket a Hozzáférésre Jogosulttal szemben 

érvényesíteni. 
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7.3 Extrakapacitás igény megadásának határideje 

A Hozzáférésre Jogosult az alábbi határidőknek megfelelően jogosult és köteles az extrakapacitás igényét a Kereskedő 

felé a Felületen megadni: 

Gáznapi kapacitásigény (G) 
Adott gáznapot (G) megelőző naptári nap 10:00 óráig  

 (CET) 

Havi kapacitásigény (M) 
Bármely hónap esetében a hónapot (M) megelőző hónap második hétfője 17:00 

óráig (CET) 

Negyedéves kapacitásigény (Q) 

2020 Q4: 2020. augusztus harmadik hétfője (17:00 (CET) 

2021 Q1: 2020. november harmadik hétfője 17:00 (CET) 

2021 Q2: 2021. február harmadik hétfője 17:00 (CET) 

2021 Q3: 2021. május harmadik hétfője 17:00 (CET) 

7.4 Kereskedő kötelezettségei 

A Hozzáférésre Jogosult által megadott extrakapacitás igényben foglaltaknak megfelelően a Kereskedő a Hozzáférésre 

Jogosult ellátásának biztosításához szükséges extrakapacitást leköti. A Kereskedő az extrakapacitás igény benyújtását 

követően írásban, egyoldalú jognyilatkozat megküldésével igazolja a Hozzáférésre Jogosult részére az extrakapacitás 

lekötését, és tájékoztatja a Hozzáférésre Jogosultat az őt terhelő rendszerhasználati díj fizetési kötelezettségről. 

Fájl csatolása esetén a fájl struktúrájába tett módosítások esetén az igénybejelentést a Kereskedőnek nem áll módjában 

befogadni. 

7.5 Extrakapacitás igény módosítása 

Amennyiben a Hozzáférésre Jogosult észleli, hogy az általa megadott extrakapacitás igényt tévesen vagy hibásan adta 

meg, akkor azt a 7.3. pontban meghatározott határidők leteltéig módosíthatja. A 7.3. pontban meghatározott határidő 

leteltét követően a Hozzáférésre Jogosult az extrakapacitás igényének módosítására nem jogosult. Kereskedő az 

extrakapacitás lekötését a 7.3. pontban meghatározott határidő lejártakor a Felületen rögzített értékek alapján teljesíti. 

8 Nominálás megadása 
Amennyiben a Hozzáférésre Jogosult a Szerződésben nominálási kötelezettséget vállalt, akkor a Szerződésben 

meghatározottak szerint köteles minden gáznapra vonatkozóan fogyasztási előrejelzést adni. A fogyasztási előrejelzés 

meghatározza a Hozzáférésre Jogosult adott gáznapra tervezett gázforgalmát. 

A fogyasztási előrejelzést a Hozzáférésre Jogosult megteheti m3/nap, illetve kWh/nap mértékegység alapul vételével. A 

Hozzáférésre Jogosult a fogyasztási előrejelzést legalább 1 (egy), de legfeljebb 60 (hatvan) gáznapra teheti meg.  

A Hozzáférésre Jogosult tudomásul veszi, hogy az esetleges nominálási eltérésekből adódó díjfizetési kötelezettség – így 

különösen, de nem kizárólagosan a nominálási pótdíj és kiegyensúlyozási díj megfizetése - a Hozzáférésre Jogosultat 

terheli. 

A Kereskedő a Szállítási Rendszerirányító (FGSZ Zrt.) által közzétett minőségi elszámolási rend szerinti publikus adatok, 

illetve átszámítási módszertan alkalmazásával továbbítja a Hozzáférésre Jogosult nominálását az illetékes 

rendszerüzemeltetők részére. 
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A Hozzáférésre Jogosult köteles a fogyasztási igénybejelentését legkésőbb az adott gáznapot megelőző gáznap 11:30 –

ig (CET) megadni a Felületen. A határidő elmulasztásából eredő károkért a Kereskedőt felelősség nem terheli. 

A Hozzáférésre Jogosult az alábbi feltételeknek megfelelően köteles fogyasztási igénybejelentését határidőben 

megtenni: 

a) a fogyasztási előrejelzés maximális mennyiségi korlátja a lekötött kapacitás huszonnégyszerese (24x); 

b) tartalmi és formai követelmények, amelyek a Felületen figyelmeztető szövegként jelennek meg. 

A fenti feltételeknek megfelelő fogyasztási igénybejelentés megadását a Kereskedő szállítási igényként elektronikus 

levélben visszaigazolja a Hozzáférésre Jogosult részére.  

Amennyiben a Hozzáférésre Jogosult a fenti követelményeknek meg nem felelő fogyasztási igénybejelentést tesz, vagy 

a fogyasztási igénybejelentése elkésett, akkor a Kereskedő a Hozzáférésre Jogosult fogyasztási igénybejelentését a 

bejelentés időpontját követő gáznapra megtett fogyasztási igénybejelentést figyelmen kívül hagyja, és azt 0 értékkel 

továbbítja az illetékes rendszerüzemeltetők részére. A figyelmen kívül hagyott fogyasztási igénybejelentésből eredő 

minden felelősség a Hozzáférésre Jogosultat terheli. 

 

A fogyasztási előrejelzés kötelező tartalma: 

• Gáznap megjelölése; 

• Felhasználási hely azonosító (POD) megadása; 

• Napi szállítási igény meghatározása kWh/nap mértékegység alkalmazásával. 

Fájl csatolása esetén a fájl struktúrájába tett módosítások esetén a fogyasztási előrejelzést a Kereskedőnek nem áll 

módjában befogadni. 

Amennyiben a Hozzáférésre Jogosult észleli, hogy az általa megadott fogyasztási igénybejelentést a soron következő 

gáznapra tévesen vagy hibásan adta meg, akkor a személyes ügyfélszolgálati menedzser vagy az Ügyfélszolgálat 

megfelelő értesítésével a Felületet a Kereskedő a téves vagy hibás adat javítása érdekében haladéktalanul aktívvá teszi, 

amelyről a Hozzáférésre Jogosultat értesíti. Az aktívvá tételt követően a Hozzáférésre Jogosult új fogyasztási 

igénybejelentés megtételére válik jogosulttá. A Kereskedő a Felületet kizárólag a fogyasztási igénybejelentési határidőt 

megelőzően tudja ismételten aktívvá tenni. A kapcsolatfelvétel elmulasztásából vagy késedelmes teljesítéséből eredően 

a Kereskedőt felelősség nem terheli. 

Ha a Hozzáférésre Jogosult több napra adta meg a fogyasztási igénybejelentését, akkor a fogyasztási igénybejelentéssel 

érintett gáznapok közül kizárólag a bejelentést követő gáznap tekintetében zár le a Felület, az azt követő gáznapokra a 

Hozzáférésre jogosult 1 nappal előre módosítást tud eszközölni. A módosított fogyasztási igénybejelentésről a Felület 

automatikus visszaigazolást küld a Hozzáférési Jogosultnak. 
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1. számú melléklet 

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ AZ ÉVES SZEZONÁLIS IGAZOLÁS IGÉNYLÉSI, 

ÉVES IGÉNYBEJELENTÉSI, EXTRAKAPACITÁS IGÉNYLÉSI, ÉS 

NOMINÁLÁSI FELÜLET IGÉNYBEVÉTELÉHEZ 
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Bevezetés 

Az E2 Hungary Zrt. a weboldalán azért hozta létre a Nominálás és Kapacitásigénylés Felületet, hogy ügyfelei részére 

állandóan elérhető online Felületen biztosítsa az elérhető szolgáltatásokat. 

A Felület egyelőre csak magyar nyelven áll az Önök rendelkezésére. 
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Bejelentkezés 

Az E2 Nominálás és Kapacitásigénylés Felület csak az E2 Hungary Zrt. szerződött ügyfelei részére érhető el. A Felületre 

történő bejelentkezés kizárólag az E2 Hungary Zrt.-től kapott felhasználónévvel és jelszóval lehetséges. A 

felhasználónevet az ügyfél által külön jognyilatkozatban megadott e-mail cím képezi. A bejelentkezéskor szükséges a 

felhasználási feltételek elfogadása, amellyel egyben hozzájárul, hogy az E2 Hungary Zrt. értesítést és visszaigazolást 

küldjön az Ön részére, amikor a Felületen kapacitásigénylést ad le vagy nominál. 
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Elfelejtett jelszó 

Amennyiben elfelejtette jelszavát, lehetősége van a rendszerben rögzített e-mail címére új jelszót kérni. Ilyen esetben a 

régi jelszavát törli a rendszer és az e-mailben küldött új jelszóval tud bejelentkezni. Az ideiglenes jelszavát bejelentkezést 

követően a Saját menü / Adatmódosítás pont alatt szerkesztheti. 

 

  

BEJELENTKEZÉS 
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Saját menü 

Bejelentkezést követően a Felületen elérhetővé válik az Ön Saját menüje. A Saját menüben csak azok a szolgáltatások 

jelennek csak meg, amelyekre Önnek szerződése szerint szüksége van. A különböző szolgáltatások csak bizonyos 

időintervallumban érhetők el, melyről a Felületen tájékozódhat. 
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Adatmódosítás 

Amennyiben Ön elfelejtette vagy módosítani szeretné jelszavát, vagy kapcsolattartási telefonszámát, a Felület 

Adatmódosítás menüpontja alatt van erre lehetősége. 

A rendszerben e-mail cím módosítására nincsen lehetősége, ennek megváltoztatását az E2 Hungary Zrt.-től külön kell 

kérnie.  
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Éves szezonális igazolás igénylése 

MEGSZŰNT - A 2019. április 27-én hatályba lépett 4/2019. (IV.12.) MEKH rendelet 9. § b) pontja hatályon kívül helyzete 

a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 

11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet 5. §-át.  
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Éves kapacitás igénybejelentés 

A Felületen lehetősége van ez éves nem megszakítható, valamint a szezonális kapacitásigényének leadására is POD-

onként. 

A POD-onként megadott kapacitásigénye nem haladhatja meg a vásárolt kapacitás mértékét. Amennyiben Ön ennél 

nagyobb értéket ad meg, a rendszer automatikusan figyelmezteti Önt. A Felületen szintén lehetősége van a tömeges 

igényleadásra CSV fájl használatával.  
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Amennyiben Ön igénybejelentést tesz, akkor azzal meghatalmazza az E2 Hungary Zrt.-t, hogy az igénybejelentésében 

foglaltak szerint a kapacitáslekötés érdekében eljárjon. Erre a rendszer külön is felhívja a figyelmét, amelynek 

megfelelően egy külön pipa tételével nyílik lehetősége az igénylés véglegesítésére. 
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Leadott igénylések 

Amennyiben Ön leadott egy igénylést, akkor azt, a Szabályzat 6.1. - 6.2. pontokban rögzített időpontokig, valamint a 7.3. 

pontban rögzített időablakok bezárultáig van lehetősége módosítani, ezért kérjük, körültekintően adja le 

igénybejelentését, és az adatokat mindig ellenőrizze a véglegesítés előtt.  
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Nominálás 

A nominálás bejelentésére kötelezett ügyfelek a felületen keresztül nominálhatnak. A tervezett előrejelzés megadására 

a tárgynapot megelőző gáznap 11:30 óráig van lehetőség, utána már csak az azt következő gáznapokra lehet benyújtani. 

Ügyfeleink részére 60 napra előre van lehetőség nominálást rögzíteni, de igény esetén a feltöltött értékek a tárgynapot 

megelőző nap 11:30 órájáig módosíthatók. A lezárt nominálásokat lehetőség van visszanézni, de a lezárt adatok 

módosítására már nincs lehetőség. 

A Felületen szintén lehetősége van a tömeges igényleadásra CSV fájl használatával.  
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A dátum mező mellett lehet a napok között váltani vagy a dátumra kattintva megjelenő naptárból kiválasztani a kívánt 

napot. 

 

 

Éves igénybejelentési archívum 

A legördülő menüsorból az éves igénybejelentés archívum kiválasztását követően, lehetősége van a Hozzáférésre 

Jogosulthoz tartozó összes felhasználási hely éves nem megszakítható, illetve szezonális kapacitásigény áttekintésére. 

Egyúttal lehetősége van a legördülő menüsor alapján minden Extrakapacitás igényélés áttekintésre is. 
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Kapacitás összegzési riport 

A legördülő menüsorból kapacitás összegzési riport menüpont kiválasztását követően, lehetősége van a Hozzáférésre 

Jogosulthoz tartozó összes felhasználási hely éves nem megszakítható, illetve szezonális kapacitásigény áttekintésére. 
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Extra kapacitásigények 

Ügyfeleinknek lehetősége van POD-onként extra kapacitást igényelni az aktuális gázéven belül. Negyedéves, havi és napi 

igénylések leadására van lehetőség. Az extra igények fedhetik egymást, tehát ha Önnek már van negyedéves extra igénye, 

akkor az adott negyedévre van lehetősége havi vagy napi igénylést leadni. Az extra igények feldolgozásának ideje a 

Szabályzatban rögzítettek szerint alakul, ezt, kérjük, minden esetben vegye figyelembe extra igény leadásakor. 

Negyedéves termék 

 

Havi termék 
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Gáznapi termék 

 

 
 

Az igénylés véglegesített leadása előtt a 7.3-as pontban rögzített időablak bezárultáig Önnek még lehetősége van az 

igény törlésére és módosítására. 

 

 

 


