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Bevezetés és terjedelem

1.

Az FGSZ Zrt. (továbbiakban: „FGSZ”) Magyarország területén működő szállítási rendszerüzemeltető (a
magyar-osztrák rendszerösszekötő magyarországi üzemeltetője). A Gas Connect Austria GmbH (a
továbbiakban: „GCA”) Ausztria területén működő szállítási rendszerüzemeltető (a magyar-osztrák
rendszerösszekötő ausztriai üzemeltetője). Az ACER 05/2019 számú Határozatának (továbbiakban:
„Döntés”) értelmében a GCA és az FGSZ Bővített Kapacitás Eljárást (továbbiakban: BKE) folytatnak
nem megszakítható földgázszállítási szolgáltatásra az alábbi rendszerösszekötési pontra:

-

Mosonmagyaróvár (EIC 21Z000000000003C), Magyarországról Ausztria irányába

A jelen Szabálykönyvben rögzített egyedi kapacitásszintek külön, de párhuzamosan futó bővített
kapacitás aukciókon kerülnek felajánlásra. A kapacitáskiosztásra a jelen Szabálykönyvben meghatározott
feltételrendszer teljesítése alapján csak egy kapacitásszintre vonatkozó sikeres aukció keretében kerül
sor.
A kapacitás éves kapcsolt nem megszakítható kapacitástermékként bővített kapacitás aukció keretében
kerül kiosztásra a rendszerösszekötési pont tekintetében a felajánlott irányra minden gázév tekintetében
(október 1 – szeptember 30) a 2024. október 1-jétől 2039 október 1-jéig tartó időszakra.
Valamennyi érdeklődő Rendszerhasználó tudomással bír arról és egyetért azzal, hogy a szállítási
rendszerüzemeltetők által lefolytatott jelen kötelező érvényű BKE-ben beérkezett valamennyi Ajánlat
jogilag kötelező érvényű Kapacitás lekötési kérelemnek minősül és a 4. pont szerinti “Kapacitáskiosztás”
szerinti kapacitáskiosztás alapját képezi.
A Mosonmagyaróvár rendszerösszekötési pont tekintetében a szállítási rendszerüzemeltetők a kötelező
érvényű BKE során nem kínálják fel a bővített kapacitás 10%-át, melyet éven belüli rövid távú
kapacitástermékek formájában megkülönböztetésmentesen osztanak ki a Bizottság (EU) 2017/459
Rendelete és a Döntés értelmében.
Jelen BKE feltételei a Döntés eredményeként kerültek meghatározásra.
Mindezek alapján az FGSZ ezúton hivatalosan is kihirdeti ajánlattételi felhívását a kötelező érvényű
Bővített Kapacitás Eljárásra.
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Az FGSZ-nek jogában áll a „Szabálykönyv - kötelező érvényű Bővített Kapacitás eljárás” feltételeit
megváltoztatni a Bizottság (EU) 459/2017 Rendeletének értelmében , amely olyan általános szabályokat
és feltételeket tartalmaz, amiket a rendszerhasználók kötelesek elfogadni annak érdekében, hogy a
résztvehessenek és hozzájuthassanak a bővített kapacitás eljárás kötelező érvényű kapacitáskiosztás
szakaszában elérhető kapacitáshoz, amennyiben a szabályzó hatóságokkal a konzultációs folyamatot
lefolytatták és azok jóváhagyását megszerezték. A szabálykönyvet a magyar nemzeti szabályzó hatóság,
a MEKH a H1343/2020. sz. határozatával hagyta jóvá.
Sikertelen gazdaságossági teszt esetén az FGSZ a jelen Bővített Kapacitás Eljárást megszünteti.
Az FGSZ jelen Bővített Kapacitás Eljárást a Döntés alapján indítja és folytatja le.

2.

Fogalommeghatározások

A jelen dokumentumban használt szavak és kifejezések a következő jelentéssel bírnak:
„Ajánlat” alatt a Rendszerhasználó kötelező érvényű kapacitáslekötési ajánlata értendő az egyes
Ajánlati szintekre meghirdetett minden egyes aukció során.
„Rendszerhasználó” alatt az a jogi személy értendő, aki a vonatkozó nemzeti jogszabályoknak és a
szállítási rendszerüzemeltetők általános szerződéses feltételeinek értelmében jogosultak mind az FGSZ,
mind a GCA kapacitásaukciókban részt venni.
„Kötelező érvényű Bővített Kapacitás Eljárás” alatt az ACER 2019/05 számú Határozata szerinti
kötelező érvényű Bővített Kapacitás Eljárás értendő, melynek alapján az FGSZ a határkeresztező pontra
felajánlott kapacitást osztja ki a Rendszerhasználók részére kötelező érvénnyel.
„Gáznap” alatt 24 órás időszak értendő, mely a közép-európai idő szerint 6.00 órakor kezdődik. A nyári
időszámításra történő átállás napján 23 órából, míg a téli időszámításra történő átállás napján pedig 25
órából áll a gáznap.
„Po indikatív ár (EUR/kWh/h/y)” alatt a kapacitáskiosztási eljárásban a 4.1 pontban meghatározottak
szerinti betáplálási és kiadási díjak összege értendő a határkeresztező pont tekintetében. A szállítási
rendszerüzemeltetők részére fizetendő díjak az Ajánlattevő és a szállítási rendszerüzemeltető között
létrejött, a jelen dokumentumhoz csatolt Kapacitáslekötési Szerződésnek megfelelően, a mindenkor
hatályos nemzeti valutában fizetendők meg.
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„Határkeresztező pont” alatt a magyar és az osztrák földgázszállító rendszerek közötti fizikai összekötő
pont értendő Mosonmagyaróvár közelében a magyar-osztrák államhatárnál, a határkeresztező pont EIC
kódja 21Z000000000003C.
A „Felkínált kapacitás” a kötelező érvényű Bővített Kapacitás Eljárás keretében a határkeresztező
ponton Magyarország  Ausztria (Mosonmagyaróvár, EIC 21Z000000000003C) irányban óránként
kiosztandó energiaegységben kifejezett legmagasabb kínálati szintet jelenti a Kereskedelmi üzem
tervezett dátumától kezdődően. A félértések elkerülés végett a Felkínált kapacitás nem tartalmazza a
bővített kapacitás rövid távú kapacitáslekötésre fenntartott 10%-át a Mosonmagyaróvár, Határkeresztező
pont (EIC 21Z000000000003C) tekintetében.
„Ár meghatározás” alatt az érvényes alkalmazandó tarifa és annak számítási metodikája értendő,
melyet a Nemzeti Szabályzó Hatóság határoz meg.
„Projekt" alatt az érintett szállítási rendszerüzemeltető szállítóhálózatával kapcsolatban a Felkínált
kapacitás elérhetővé tételéhez szükséges felmérés, tervezés, építés, szerelés, finanszírozás, biztosítás,
tulajdoni viszonyok, működtetés, javítás, csere, felújítás, karbantartás, bővítés és kiterjesztés értendő
(beleértve az oldalirányút is). Az FGSZ honlapján összehangolt és aktuális információt tesz közzé a
projekt előrehaladásával kapcsolatban.
„RBP” A Regionális Kapacitáslekötési Platform (Regional Booking Platform) a földgáz kapacitás aukciók
és a kapacitáskereskedelem platform megoldása. A Rendszerhasználók üzleti tranzakcióikat és a Bővített
Kapacitás Eljárást az RBP Alkalmazásban bonyolítják le, ami egy, a regisztrált Rendszerhasználók
számára elérhető internet-alapú kliens megoldás.
„Nyertes Rendszerhasználó” alatt azok a Rendszerhasználók értendők, akiknek részére a 4.2.1.
pontnak megfelelően kapacitás kerül kiosztásra.
„Kereskedelmi üzem tervezett dátuma” az éves szabványos termékekre vonatkozóan 2024. október
1. lesz.
„Éves szabványos kapacitástermék” alatt az a kapcsolt kapacitástermék értendő, amelyre a
rendszerhasználó – a naptári év október 1-jén kezdődő és a következő naptári év október 1-jén végződő
– gázév minden Gáznapjára nézve meghatározott mennyiségben pályázhat.

3.

Kötelező érvényű Bővített Kapacitás Eljárás
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Az FGSZ kötelező érvényű Bővített Kapacitás eljárást folytatnak le annak érdekében, hogy felmérjék a
kötelező érvényű piaci érdeklődést a projektek révén létrejövő érintett földgázszállítási határkeresztező
kapacitásra.

A kötelező érvényű Bővített Kapacitás Eljárás célja
A kötelező érvényű Bővített Kapacitás Eljárás fő célja a Rendszerhasználók kötelező érvényű ajánlatai
alapján a kötelező érvényű piaci érdeklődés felmérése, a Döntés és a jelen Szabálykönyvben rögzített
egyedi feltételek figyelembevételével.

Szabályozási környezet, egyedi feltételek
Az ACER kötelezte az FGSZ-t, hogy folytassa le a HUAT kapacitásbővítési eljárást és folytassa le a
gazdaságossági tesztet a Döntésében meghatározott paraméterekkel és feltételeknek megfelelően. Az
FGSZ – tekintve, hogy nem ért egyet a Döntéssel – keresetet nyújtott be az Európai Unió Bíróságához,
melyben a Döntés megsemmisítését kérte, azonban az aukció a per folyamatban léte ellenére
végrehajtandó.
Mindazonáltal a jelenlegi pandémiás helyzetre, továbbá a Magyar Kormány által a 40/2020 (III. 11.) sz.
Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre, és az ezek miatt a megnövekedett gazdasági
kockázatokra tekintettel, valamint az Európai Unió Bírósága előtt indított ACER elleni folyamatban lévő
perre tekintettel az FGSZ a jelen bővített kapacitási eljárásban speciális feltételeket alkalmaz a felmerülő
kockázatok kezelésére.
A fentiekre tekintettel a következő speciális szerződéses feltételek alkalmazandóak:
i.

speciális kilépési jog (egyoldalú elállási/ megszüntetési jog a kártérítési felelősség
kizárása mellett) az FGSZ részéről, amennyiben az Európai Bíróság az FGSZ
keresetének helyt ad, vagy megsemmisíti a Döntést bármilyen okból,

ii.

Az FGSZ Zrt. egyoldalúan módosíthatja a kapacitásdíjakat a jelen Szabálykönyvben
szereplő “árkiegészítés” módosításával a MEKH által jóváhagyott indokolt (a piaci
értékviszonyoknak megfelelő, igazolt és a Döntésben rögzített megtérülést a magasabb
CAPEX mellett is biztosító) mértékben az alábbi okok fennállása esetén:


amennyiben az FGSZ Zrt.-től független körülmények kedvezőtlen változása
(beszállítói

és/vagy

a

kivitelezői

díjak

emelkedése,

devizaárfolyamok

kedvezőtlen változása) miatt a projekt a Döntésben meghatározott CAPEXkeretnél drágábban valósítható csak meg, így a Döntésben meghatározott tarifa
a Döntésben rögzített megtérüléshez nem nyújt elegendő fedezetet.
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a Döntésben meghatározott megtérülési feltételeknél a projekt csak magasabb
költségek mellett finanszírozható

iii.

Az FGSZ mentesül a kártérítési felelősség alól abban az esetben amennyiben a
vállalkozók

a

COVID-19

koronavírus

okozta

pandémiára,

a

40/2020

(III.11)

kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre illetve, az annak eredményeként
kialakuló

gazdasági

nehézségekre

(a

továbbiakban

együtt:

„veszélyhelyzet”)

visszavezethető okból nem tudják a projektet a meghatározott határidőre teljesíteni,
amely késést eredményez az inkrementális kapacitások Döntés által meghatározott
rendelkezésre állási határidejéhez (2024.10.01) képest.
Az FGSZ Zrt. által a jelen eljárásban és a kapcsolódó szerződésekben alkalmazott speciális feltételeket
a MEKH ….számú döntése hagyta jóvá.

Tájékoztatás
Az FGSZ minden indokolt lépést megtett annak biztosítása érdekében, hogy a kötelező érvényű Bővített
Kapacitás Eljárással kapcsolatos tájékoztatás a közzététel időpontjában helytálló legyen. Az FGSZ nem
vonható felelősségre a jelen dokumentumban szereplő adatok felhasználásáért vagy félreértelmezéséért,
és semmilyen felelősséget nem vállal az információkból vagy a jelen kiadvány tartalmának esetleges
pontatlanságából vagy hiányosságából eredő következményekért, cselekményekért, veszteségekért stb.

A kötelező érvényű Open Season eljárás áttekintése
Az FGSZ a Döntésnek megfelelően felkínálja az inkrementális kapacitásokat az éves kapacitásaukción,
sztenderd kapcsolt termékként emelkedőáras aukciós mechanizmus alapján a 459/2017-es EU rendelet
17.cikkének megfelelően, összhangban a 8.cikk (8) és (9) bekezdésével, továbbá a 19. cikknek
megfelelően.
Valamennyi határidő az adott napon közép-európai idő szerint 23 óra 59 percet jelenti, amennyiben más nincsen megjelölve.

.

Dátum (HH. NN.) 2020ban

Mérföldkő
A kötelező érvényű Inkrementális kapacitás eljárás kihirdetése

2020.05.05.

FGSZ Rendszerhasználói regisztráció vége

2020.07.03. (12:00 CET)

Ajánlat beadások kezdete: Ajánlatok beadása az RBP rendszeren az Aukciós naptárnak
megfelelően

2020.07.06. (12:00 CET)

A Gazdaságossági Teszt előzetes eredményeinek és amennyiben vannak a kötelező
érvényű lekötések publikálása (A dátum előfeltétele az aukciók lezárása)
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A gazdaságossági teszt végleges eredményeinek publikálása (a pénzügyi garanciák
benyújtásának esetén)

az aukciók zárása után 10
munkanappal

Pozitív Gazdaságossági teszt esetén
Az FGSZ elfogadja a sikeres ajánlatokat az RBP rendszerben és
publikálja az allokációs eredményeket a sikeres Rendszerhasználó(k)nak
továbbá tájékoztatja a Rendszerhasználókat az aggregált aukciós
eredményekről

az aukciók zárása után 10
munkanappal

Negatív Gazdaságossági teszt esetén
Az FGSZ tájékoztatja a Rendszerhasználókat az Inkrementális Kapacitás
Eljárás lezárásáról

az aukciók zárása után 10
munkanappal

Regisztráció
Rendszerhasználói regisztrációs folyamat
A jelen Bővített Kapacitás Eljárással kapcsolatban nincs külön regisztrációs eljárás, csak a sztenderd
Rendszerhasználói regisztráció az RBP-n (lsd. KLP Működési Szabályzat az FGSZ honlapján). Miután a
kapacitások

kapcsolt

bővített

kapacitáskiosztási

eljárás

keretében

kerülnek

felajánlásra,

a

Rendszerhasználó a vonatkozó hatályos jogszabályoknak és szabályzatoknak, továbbá az FGSZ
Általános Szerződéses Feltételeinek (4.d ÁSZF) megfelelően lesz jogosult éves kapacitást lekötni. A
bővítettkapacitás aukción való részvétel feltétele, hogy a Rendszerhasználó érvényes és hatályos
Rendszerhasználati Keretszerződéssel rendelkezzen.
Ajánlatbeadás a Bővített Kapacitás Aukción
A Rendszerhasználók Ajánlatukat vagy Ajánlataikat az RBP-n a Bővített Kapacitás Aukción nyújtják be,
az ACER 2019/05 számú Határozatával és a jelen BKE Szabálykönyvvel összhangban. A
Rendszerhasználók Ajánlatukat vagy Ajánlataikat a Regionális Booking Platformon a szervezetükben erre
felhatalmazott képviselő(k) útján nyújtják be.
Az Ajánlat vagy Ajánlatok beadásával a Rendszerhasználó egyetért, elfogadja és tudomásul veszi a HUAT Szabálykönyvet, az FGSZ szerződéses feltételeit és a Regionális Booking Platform Működési
Szabályzatát.
Valamennyi a Rendszerhasználó által benyújtott Ajánlat jogilag kötelező érvényű kapacitáslekötési kérés,
mely a pozitív gazdaságossági teszt és annak FGSZ általi elfogadása esetén a Rendszerhasználó és az
FGSZ között a jelen Szabálykönyv 3. sz. mellékleteként csatolt szerződésminta szerinti szerződést hoz
létre, függetlenül attól, hogy annak papír alapú írásba foglalására utólag a szerződéses biztosíték
beérkezését követően kerül sor. (Az RBP által küldött, a kapacitáskiosztás eredményeként létrejött
Aukciós Eredmény Visszaigazolás az FGSZ szerződéses keretrendszerének részét képezi.) A
kapacitáskiosztás a Döntésben meghatározott előfeltételek függvényében és mértékéig valósul meg.
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A kiosztott kapacitásokra vonatkozó szerződések teljesítése a jelen Szabálykönyv 3.2. pontjában rögzített
előfeltételek függvénye.

Adatvédelem
Az FGSZ elismeri, hogy a Részvételre jelentkezők és a Rendszerhasználók által a kötelező érvényű
Bővített Kapacitás Eljárás keretében elkészítendő és benyújtandó valamennyi adat, információ és
értesítés bizalmasnak minősül. Az FGSZ kijelenti, hogy a szóban forgó bizalmas információkat kizárólag
a kötelező érvényű Bővített Kapacitás Eljárás kiértékelése kapcsán használja fel, és az adott
Rendszerhasználó előzetes írásos hozzájárulása nélkül nem közli harmadik féllel.
A titoktartási kötelezettség nem vonatkozik azon információkra, amelyek:
a) a nyilvánosság számára már ismertek, vagy – a kapó fél tevékenységén vagy mulasztásán kívüli
okból – azzá válnak, vagy
b) bizonyíthatóan már az adott Rendszerhasználó általi közlés előtt az azokat megkapó fél birtokában
voltak, vagy
c) olyan harmadik féltől kerültek a kapó félhez, akit nem köt titoktartási kötelem azon féllel szemben,
akire az információ vonatkozik, vagy
d) jogszabály, tőzsdei szabályzat vagy más hatósági rendelkezés alapján, az azok szerinti szükséges
mértékben kerülnek nyilvánosságra hozatalra vagy közlésre, vagy
e) a Bővített Kapacitás Eljárás értékelése céljából kerülnek közlésre az illetékes szabályozó hatósággal.

A Bővített Kapacitás Eljárás vagy a Projekt bármely okból történő esetleges megszűnése nem érinti a
titoktartási kötelezettség fennállását, amely a megszűnés napjától számított 3 év múlva jár le.

4.

Kapacitáskiosztás

A bővített kapacitások kapcsolt módon a 2020. július 6-án futó éves aukciók keretében kerülnek
felajánlásra 15 egymást követő évre 2024. október 1-jétől kezdődően, az RBP-n keresztül. A szállítási
rendszerüzemeltetők az alábbi szállítási kapacitások kiosztását ajánlják fel:
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Felajánlott Kapacitástermékek és Tarifák1
Kapacitás irány Magyarország  Ausztria
TSO
Éves nem-megszakítható
kapacitástermék
Felajánlott gázévek száma
Kapacitás típusa
Kereskedelmi üzem tervezett
dátuma
Rendszerhasználati pont neve
Entry/Exit
EIC
Minimimális leköthető kapacitás
egysége kWh/h/év)

FGSZ

GCA2

Igen

Igen

15

15

Nem-megszakítható

FZK (nem-megszakítható)

2024.10.01

2024.10.01

Mosonmagyaróvár

Mosonmagyarovar

Exit

Entry

21Z000000000003C

21Z000000000003C

1

1

Rezervációs ár az I.
Kapacitásszint esetében

631.25 HUF/kWh/h/év3 + 3441.41
HUF/kWh/h/év (Rezervációs ár: Mozgó,
szabályozott tarifa+fix árkiegészítés)

Rezervációs ár a II.
Kapacitásszint esetében

631.25 HUF/kWh/h/év4 + 2421.74
HUF/kWh/h/év (Rezervációs ár: Mozgó,
szabályozott tarifa+fix árkiegészítés)

Szállítási forgalmi díj
Forgalmi djí alapú árkiegészítés

A szabályozott tarifa alapján, tényleges
rendszerhasználat után
N/A

0.77 EUR/kWh/h/év2 + 1.40
EUR/kWh/h/év ((Rezervációs
ár: Mozgó, szabályozott
tarifa+fix árkiegészítés)
0.77 EUR/kWh/h/év2 + 1.27
EUR/kWh/h/év (Rezervációs
ár: Mozgó, szabályozott
tarifa+fix árkiegészítés)
N/A
N/A

Az elszámoló árat a fenti táblázatban szereplő szabályozott tarifa és árkiegészítés határozza meg, de a
ténylegesen fizetendő árat a kapacitáshasználatkori hatályos szabályozott tarifa figyelembevételével
kerül meghatározásra – tekintve, hogy mozgó szabályozott tarifa elv alkalmazandó, továbbá az
árkiegészítés is kiigazításra kerülhet a MEKH későbbi döntésében meghatározott mértékben (ld. 3.2
Fejezet).

A paramétereket a Döntés határozza meg. A GCA paramétereit csak információs célból tartalmazza a táblázat,
további információkért kérjük lépjenek kapcsolatba a GCA-val.
2
Csak információs célból.
3
A kapacitásaukció idejére vonatkozó mozgó tarifát a Döntés határozza meg. A fizetendő mozgó árat a
kapacitáshasználatkori tény mozgó tarifa jelenti a MEKH döntése alapján. Aktuális értéke 739,84 HUF/kWh/h/év
4
A kapacitásaukció idejére vonatkozó mozgó tarifát a Döntés határozza meg. A fizetendő mozgó árat a
kapacitáshasználatkori tény mozgó tarifa jelenti a MEKH döntése alapján. Aktuális értéke 739,84 HUF/kWh/h/év
1
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I. Kapacitásszint (kWh/h/év)
Gázév

Felajánlott Kapacitásszint a Határkeresztező ponton
(kWh/h/év)
IP Mosonmagyaróvár Magyarország – Ausztria irányban

2024 / 2025
2025 / 2026

5,740,470
5,740,470

2026 / 2027

5,740,470

2027 / 2028

5,740,470

2028 / 2029

5,740,470

2029 / 2030

5,740,470

2030 / 2031

5,740,470

2031 / 2032

5,740,470

2032 / 2033

5,740,470

2033 / 2034

5,740,470

2034 / 2035

5,740,470

2035 / 2036

5,740,470

2036 / 2037
2037 / 2038

5,740,470

2038 / 2039

5,740,470

5,740,470

II. Kapacitásszint (kWh/h/év)

Gázév

Felajánlott Kapacitásszint a Határkeresztező ponton
(kWh/h/év)
IP Mosonmagyaróvár Magyarország – Ausztria irányban

2024 / 2025
2025 / 2026

10,007,100
10,007,100

2026 / 2027

10,007,100

2027 / 2028

10,007,100

2028 / 2029

10,007,100

2029 / 2030

10,007,100

2030 / 2031

10,007,100

2031 / 2032

10,007,100

2032 / 2033

10,007,100

2033 / 2034

10,007,100

2034 / 2035

10,007,100

2035 / 2036

10,007,100

2036 / 2037
2037 / 2038

10,007,100

2038 / 2039

10,007,100

10,007,100
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A gazdasági életképesség meghatározása
A Projekttel kapcsolatos gazdaságossági teszt folyamatát, illetve a pozitív gazdaságossági teszt feltételeit
az egyes TSO-k esetében a Döntés tartalmazza.

5.

Pénzügyi garanciák
Az FGSZ Zrt. által alkalmazandó pénzügyi garanciák

Bővített Kapacitás Aukciós biztosíték
A Rendszerhasználó 70 millió Ft pénzügyi biztosítékot köteles benyújtani aukciós biztosíték címén annak
érdekében, hogy a bővített kapacitás aukción részt vehessen. Ezen pénzügyi biztosíték lehetőséget
biztosít az FGSZ valamennyi (azaz valamennyi bővítettkapacitási és valamennyi nem bővítettkapacitási)
2020. július 6-án futó éves aukcióján történő részvételre.
Szerződéses biztosíték
A kapacitáskiosztást követő 8 (nyolc) napon belül, a Nyertes Rendszerhasználó köteles a
Rendszerhasználónak felróható okból történő szerződés megszűnés miatt felmerülő szerződéses kötbér
pénzügyi biztosítékát letenni (részletek a 4.d. ÁSZF-ben). Ezen pénzügyi biztosíték letétele a
Kapacitáslekötési Szerződés hatályba lépésének előfeltétele. A pénzügyi biztosíték összege a
legmagasabb mértékű kapacitáslekötéssel érintett gázévre vonatkozó szerződéses érték. A szerződéses
érték meghatározásakor a hatályos tarifa és a vonatkozó árkiegészítés kerül alkalmazásra.
Kapacitáshasználati biztosíték
A kapacitáshasználathoz kapcsolódó pénzügyi biztosítékot az Üzletszabályzat Általános Szerződéses
Feltételek

(4.d.

ÁSZF)

rendszerhasználatra

vonatkozó

szerződéses

biztosítékra

vonatkozó

rendelkezései, a Rendhasználati Keretszerződés, továbbá az FGSZ Bővített Kapacitási eljárás keretében
létrejött kapacitáslekötési Szerződése (lsd. 2. és 3. számú mellékletek) alapján kell benyújtani.

6.

Egyéb rendelkezések

Az FGSZ fenntartja a jogot, hogy szükség esetén bármelyik Rendszerhasználótól kiegészítő
dokumentumok benyújtását kérje.

7.

Mellékletek

12

M AGYARORSZÁGRÓL AUSZTRIÁBA IRÁNYULÓ GÁZ SZÁLLÍTÁSI KAPACITÁS

Az alábbi mellékletek az Inkrementális Kapacitáskiosztási eljárás elválaszthatatlan részét képezik, és
közzétételre kerülnek az FGSZ weboldalán:
www.fgsz.hu ;
-

1. sz. melléklet. Döntés (ACER Decision 05-2019 on HUAT_1)

-

2. sz. melléklet (az FGSZ Zrt. Üzletszabályzata, 4.d. ÁSZF-je, és a Rendszerhasználati
keretszerződés)

-

3. sz. melléklet. Az FGSZ HUAT Bővítettkapacitási eljárás keretében létrejött kapacitáslekötési
szerződésmintája
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