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1. A tájékoztatás és konzultáció tárgya 

 
 A „BIZOTTSÁG (EU) 2017/459 RENDELETE (2017. március 16.) a földgázszállító 
rendszerekben alkalmazott kapacitásallokációs mechanizmusokat szabályozó üzemi és 
kereskedelmi szabályzat létrehozásáról és a 984/2013/EU rendelet hatályon kívül 
helyezéséről” c. rendelet 19. cikke előírja, hogy a határokon átnyúló gázkereskedelem 
könnyítése és egyszerűsítése érdekében a földgázszállítási rendszerüzemeltetők virtuális 
összekapcsolási pontot (továbbiakban: VIP) kell létrehozzanak abban az esetben, ha két, vagy 
több fizikai összekapcsolási pont ugyanazt a két szomszédos gázszállító rendszert köti össze. 
 
A Gas TSO of Ukraine LLC (a továbbiakban: UA TSO), mint az ukrán gázszállítási rendszer 
üzemeltetője, valamint az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a 
továbbiakban: FGSZ), mint a magyar gázszállítási rendszer üzemeltetője közösen 
elhatározták az Ukrajna és Magyarország közötti két fizikai határkeresztező pont egy virtuális 
határkeresztező pontban (továbbiakban „VIP Bereg”) történő létrehozásának előkészítését és 
jelen tájékoztatás közzétételével céljuk a VIP szabályainak megismertetése az összes érintett 
féllel. A „VIP Bereg” virtuális összekapcsolási pont működési tesztje 2020. május 1.-i 
gáznappal (UTC 04:00) kezdődik két hónapos tesztelési periódussal, amelynek során minden 
érdekelt félnek lehetősége van arra, hogy megismerje a pont működési szabályait és a 
kapcsolódó észrevételeket, kérdéseket egyeztesse a két szállítási rendszerüzemeltetővel. 
 

2. A jelenlegi fizikai határkeresztező pontok 
 
Jelenleg a nominálást és allokálást a Beregdaróc 1400 UA> HU és Beregdaróc 800 HU> UA 
fizikai határkeresztező pontokra a szállítási rendszerüzemeltetők és a rendszerhasználók 
közötti gázszállítási szerződések alapján végzik. 
 
A cél az, hogy a két szomszédos kereskedelmi zóna közötti két fizikai összekapcsolási pontot 
egyetlen virtuális határkeresztező pontban egyesítsék, és ezáltal egyszerűsítsék a 
gázszállítási rendszerek használói számára a szabályokat, lehetővé téve számukra a 
szomszédos kereskedelmi zónák közötti belépési és kiadási kapacitások lekötését és 
elszámolását egyetlen VIP-n keresztül. Ezenkívül a VIP célja a gázszállítás és kereskedelem 
megkönnyítése Ukrajna és Magyarország között, valamint a likviditás és ennek következtében 
a verseny fokozása mindkét gázpiacon. 
 
Jelenleg az FGSZ által üzemeltetett gázszállító rendszer kapacitásait aukció útján kötik le a 
Kapacitáslekötési Platformon (továbbiakban: RBP) a két fizikai határkeresztező be- és kiadási 
pontra (Beregdaróc 1400 UA> HU és Beregdaróc 800 HU> UA).  
Az UA TSO által üzemeltetett gázszállító rendszer kapacitásait az ukrán Üzemi és 
Kereskedelmi Szabályzatnak megfelelően kötik le a jelenlegi gázév végéig. A 2020/2021-es 
gázévtől kezdve a kapacitáslekötés aukciókon keresztül történik, az UA TSO külön tájékoztatni 
fogja a rendszerhasználókat az alkalmazandó szabályokról. 
 

3. Üzleti szabályok a „VIP Bereg” (EIC: 21Z000000000507L) virtuális 
határkeresztező ponton 

 
3.1 Alapadatok 

A nem megszakítható és megszakítható kapacitások lekötése a „VIP Bereg” ponton történik. 
Az FGSZ rendszerében a szabványos kapacitástermékek lekötése továbbra is az RBP-n 
megvalósuló kapacitás aukciókon történik. A „VIP Bereg” aukciós algoritmusa a szabványos 
kapacitás termékek esetében ugyanaz lesz, mint a Beregdaróc 1400 UA> HU és Beregdaróc 
800 HU> UA fizikai határkeresztező pontok aukciós algoritmusa.  



Az UA TSO rendszerében a 2019/2020. gázév végéig az ukrán Üzemi és Kereskedelmi 
Szabályzatban előírt kapacitáselosztási szabályokat kell alkalmazni. Kapacitás lekötési 
platformon elérhető aukciókat a 2020/2021-es gázévtől vezetik be. 
 
A „VIP Bereg”-re történő átállással a határkeresztező rendszer műszaki kapacitása nem 
változik. A „VIP Bereg”-nél a műszaki kapacitás nagysága megegyezik a Beregdaróc 1400 
UA> HU és Beregdaróc 800 HU> UA fizikai határkeresztező pontok rendelkezésre álló 
műszaki kapacitásainak összegével. 
 
A “VIP Bereg” kapacitásai: 

• Ukrajna – Magyarország irányban: 
o nem megszakítható:  1 895 054 m3/h (0 ⁰C) (21.484.974 kWh/h)          
o megszakítható: 1 686 576 m3/h (0 ⁰C) (19.121.377 kWh/h)   

• Magyarország – Ukrajna irányban: 
o nem megszakítható: 0 m3/h 
o megszakítható:  3 581 630 m3/h (0 ⁰C) (40.606.351 kWh/h)   

 
A “VIP Bereg” virtuális határkeresztező pont neve és kódja az FGSZ Informatikai Platformján 
(IP): 

• VIP Bereg (HU>UA), HABERVIP1HHN, 21Z000000000507L 

• VIP Bereg (UA>HU), HABERVIP1IIN, 21Z000000000507L 
 
A “VIP Bereg” virtuális határkeresztező pont neve és kódja az FGSZ Kapacitáslekötési 
Platformján (RBP): 

• VIP Bereg, 21Z000000000507L  
 

3.2 Kapacitáslekötés az FGSZ rendszerében 

Ha Magyarországról Ukrajnába szállítanak, akkor a rendszerhasználóknak kapacitást kell 
lekötniük a „VIP Bereg” (21Z000000000507L) kiadási pontra az RBP-n.  
Ukrajnából Magyarországra történő szállítás esetén a rendszerhasználóknak kapacitást kell 
lekötniük a „VIP Bereg” (21Z000000000507L) belépési pontra az RBP-n. 
 
Az FGSZ először a 2020. április 30-án 14:30 (UTC) órakor induló napi aukción kínál fel 
kapacitást a „VIP Bereg”-re a 2020. május 1.-i szállítási kapacitásokra. Ezt követően a további 
kapacitásaukciók csak a „VIP Bereg” pontra lesznek lefolytatva, az ENTSOG aukciós naptár 
ütemezése szerint. 
 

3.3 Kapacitáslekötés az UA TSO rendszerében 

Ha Magyarországról Ukrajnába szállítanak, akkor a rendszerhasználóknak a kapacitást az IP 
Beregdaróc helyett a „VIP Bereg (HU>UA)” (21Z000000000507L) belépési pontra kell 
lekötniük.  
Ukrajnából Magyarországra történő szállítás esetén a rendszerhasználóknak a kapacitást a 
„VIP Bereg (UA>HU)” (21Z000000000507L) kiadási ponton kell lekötniük az IP Beregovo 
helyett. 
 

3.4 Nominálás 

A rendszerhasználókat illetően a nominálási rendszerben nem lesz lényeges változás, a 
nominálási határidők a „VIP Bereg” mindkét oldalán megfelelnek az eddigieknek. 
 
Nominálás az FGSZ rendszerében: 
Ha Magyarországról Ukrajnába történik a szállítás, akkor a rendszerhasználók nominálásukat 
beküldik a: 
• „VIP Bereg (HU> UA)” (HABERVIP1HHN) kiadási hálózati pontra vagy, 



• EIC (21Z000000000507L) és „OUT” irányra Edigas xml esetén. 
Ukrajnából Magyarországra irányuló szállítás esetén a rendszerhasználók nominálásukat 
beküldik a:  
• „VIP Bereg (UA> HU)” (HABERVIP1IIN) belépési hálózati pontra vagy, 
• EIC (21Z000000000507L) és „IN” irányra Edigas xml esetén. 
 
A nominálási határidők változatlanok és megfelelnek az Üzemi és Kereskedelmi 
Szabályzatban (ÜKSZ) foglaltaknak. 
 
Nominálás az UA TSO rendszerében: 
Az UA TSO rendszerében a nominálást 2020. május 1.-től csak a „VIP Bereg 
(21Z000000000507L)” belépési/kiadási irányba fogadják el és dolgozzák fel, az IP 
Beregdaróc, vagy az IP Beregovo helyett. 
 

3.5 Allokálás 

Az érintett rendszerhasználók által/számára szállított mennyiségeket a kWh (25 ° C / 0 ° C) 
alapú egyeztetett mennyiségek alapján kell allokálni. A rendszerhasználók számára kiosztott 
napi mennyiség megegyezik az utóbbi egyeztetett mennyiséggel, kWh mértékegységben 
elszámolva. 
 

3.6 Vis major esetben történő kommunikáció 

Mindkét rendszerüzemeltető vállalja, hogy minden olyan információt azonnal közölnek 
egymással (a vészhelyzet bekövetkeztétől számított 30 percen belül), amely befolyásolhatja a 
jövőben szállítandó gáz mennyiségét és a gáz minőségi paramétereit. 
A kommunikáció telefonon történik, amelyet írásbeli megerősítés követ. 
Ha egyik fél hálózatán olyan rendkívüli esemény történik, amely a „VIP Bereg” pontot érinti, az 
érintett fél haladéktalanul, majd folyamatosan tájékoztatja a másik felet a ponton szállítható 
gázmennyiségekre gyakorolt lehetséges hatásáról. 
Ha egy fél úgy véli, hogy a rendkívüli esemény nyilvánvaló veszélyt jelent a rendszer 
biztonsága és/vagy stabilitása szempontjából, és ezáltal hatással lehet a rendszerhasználó 
lekötött kapacitására, mindegyik szerződő fél tájékoztatja az érintett rendszerhasználókat a 
várható hatásokról. 
Miután a rendkívüli esemény véget ért, az érintett rendszerüzemeltető a lehető leghamarabb 
értesítik a másik felet, és mindkét rendszerüzemeltető ennek megfelelően tájékoztatja az 
érintett rendszerhasználókat. 
 

4. Publikálás 
 
A publikációs szabályok nem változtak, mindkét rendszerhasználó a korábban megszokott 
módon és szabályoknak megfelelően és felületeken teszi elérhetővé a „VIP Bereg” pontra 
vonatkozó publikus információkat. 
 

5. A „VIP Bereg” virtuális határkeresztező ont létrehozása a jelenlegi, megkötött 
kapacitásszerződésekre 

 
Az FGSZ rendszerében a fizikai határkeresztező pontokra eredetileg megkötött, meglévő 
szerződések a „VIP Bereg” pontra kerülnek átörökítésre, azaz a Beregdaróc 1400 UA> HU 
(21Z000000000139O) ponton meglévő szerződések átkerülnek a „VIP Bereg” (UA> HU) 
(21Z000000000507L) pontra és a Beregdaróc 800 HU> UA (21Z000000000270Q) meglévő 
szerződései átörökítik a „VIP Bereg” (HU> UA) (21Z000000000507L) pontra. Az átörökítés a 
teljes szerződést magában foglalja, ahol az összes feltétel megmarad, beleértve az árat, a 
mennyiségeket és a szerződés időtartamát. Visszafelé, azaz a „VIP Bereg” ponton lekötésre 
kerülő kapacitások átvitele nem lehetséges a fizikai határkeresztező pontokra, azaz nem lesz 



lehetséges a „VIP Bereg” ponton kötött szerződéseket az eredeti fizikai határkeresztező pontra 
átruházni. 
A Beregdaróc 1400 UA>HU (21Z000000000139O) és a Beregdaróc 800 HU>UA 
(21Z000000000270Q) pontokon rögzített másodpiaci kapacitásügyleteket a 2020. május 1. 
utáni időszakra is érvényes kétoldalú tranzakciók vonatkozásában a rendszerhasználók 
maguk állítják be a „VIP Bereg” (21Z000000000507L) pontra az RBP-n. 
 
Az UA TSO rendszerében a szállítási szerződés formanyomtatványt kell alkalmazni. A fizikai 
IP Beregovo és a fizikai IP Beregdaróc pontokra lekötött kapacitás átruházásra kerül a „VIP 
Bereg” pontra. 
 

6. Tarifa 
 
A „VIP Bereg” létrehozása nincs hatással a gázszállítási szolgáltatások díjaira. A „VIP Bereg” 
pontra ugyanazok a tarifák vonatkoznak, mint a Beregdaróc 1400 UA>HU és  Beregdaróc 800 
HU>UA fizikai határkeresztező pontokra. 
 
 


