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Tisztelt Partnereink, Részvételre jelentkezők!  
 

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) a H805/2019., a H2703/2019. és a 

H449/2020. számú határozatai alapján az FGSZ Zrt. (továbbiakban: FGSZ) által benyújtott korábbi Open 

Season szabálykönyv jóváhagyását elutasította a H992/2020. számú határozatában. Tekintettel arra, 

hogy az Open Season eljárással érintett határkeresztező pont megvalósítása az ország ellátásbiztonsága 

miatt kiemelt jelentőségű, az elutasítás mellett a Hivatal előírta, hogy az FGSZ dolgozza át az SR>HU 

Open Season eljárás szabályrendszerét és indítson egy új eljárást. 

A fentiek alapján az FGSZ kötelező érvényű Open Season eljárás keretein belül eljárást kíván lefolytatni 

a nem megszakítható földgázszállítási szolgáltatások alábbi határkeresztező ponton való biztosítása 

tekintetében:  

- Határkeresztező pont: Kiskundorozsma 1200  

Szerbiából Magyarország irányába a határkeresztező ponton  

 
A kötelező érvényű Open Season eljárásban való részvétel előfeltétele a sikeres regisztráció, amelynek 

lépései a következők:  

 

 

Rendszerhasználói regisztrációs folyamat 

A kötelező érvényű Open Season eljárás iránt érdeklődő Részvételre jelentkezőknek az alábbiak szerint 

kell eljárniuk: 

A regisztrációs folyamat elindításához a Részvételre jelentkezőknek ki kell tölteniük a regisztrációs űrlapot 

(1. melléklet), és ajánlott levélben vagy futár útján a szervezetükben erre felhatalmazott személy(ek) 

cégszerű aláírásával ellátva a megadott határidőre be kell nyújtaniuk az FGSZ Zrt-hez. A Részvételre 

jelentkező közép-európai idő szerint 2020.07.17. 16:00-ig beérkezőleg meg kell küldje a regisztrációs 

űrlapot, ahol nyilatkoznia kell arról, hogy a GET 3.§ 51a. pontja alapján milyen típusú 

rendszerhasználónak minősül, valamint csatolnia kell a rendszerhasználói minőségéhez kapcsolódó, a 

regisztrációs űrlapon előírt dokumentumokat.  

 

A Részvételre jelentkező csak akkor vehet részt a kötelező érvényű Open Season eljárás további 

szakaszában, - beleértve az Open Season konzultáción való részvételt is - ha sikeresen regisztrált, vagyis 

ha 2020.07.17. közép-európai idő szerint 16:00-ig beérkezőleg az FGSZ címére eljuttatja a kért 

dokumentumokat.  

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a korábban elutasításra kerülő Open Season eljárás keretében lefolytatott 

regisztrációs folyamat során sikeresen regisztrált Részvételre jelentkezőknek nem kell újra regisztrálniuk 

jelen eljárás keretében. A korábban sikeresen regisztrált Rendszerhasználók automatikusan részt tudnak 

venni a jelen Open Season eljárás következő szakaszaiban. Mindazonáltal szeretnénk felhívni a 
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figyelmet, hogy amennyiben a korábban beküldött cégadatokban és bármilyen más dokumentumban 

változás történt a sikeresen regisztrált Rendszerhasználó részéről, arról legkésőbb 2020.07.17. közép-

európai idő szerint 16:00-ig beérkezőleg ajánlott levélben vagy futár útján a szervezetükben erre 

felhatalmazott személy(ek) cégszerű aláírásával ellátva értesítenie kell FGSZ-t, csatolva a módosított ide 

vonatkozó dokumentumokat.   

 

Az FGSZ a regisztráció eredményéről valamennyi jelen Részvételre jelentkezőt és a korábbi Open 

Season eljárás keretében már sikeresen regisztrált, de módosított cégadatok miatt újra beküldött 

regisztrációkkal érintett Részvételre jelentkezőt közép-európai idő szerint 2020.07.20. 16:00 e-mailben 

értesíti.  A regisztráció csak akkor sikeres, amennyiben a Részvételre jelentkező az FGSZ-nél 

hiánytalanul regisztrál, határidőre benyújtja a kért dokumentumokat a fentiek szerint. 

 

Kérjük, vegyék figyelembe, hogy a közép-európai idő szerint 2020.07.17. 16:00 után beérkezett 

részvételre jelentkezéseket, dokumentumokat nem áll módunkban figyelembe venni. A sikeres 

regisztráció nem keletkeztet ajánlattételi kötelezettséget. 

 

A kötelező Open Season eljáráshoz kapcsolódó regisztráción részt nem vevő, vagy sikertelenül 

regisztráló (a fenti követelményeket maradéktalanul nem teljesítő) rendszerhasználók nem vehetnek részt 

a kötelező érvényű Open Season eljárás regisztrációt követő szakaszában. Az Open Season eljárás 

regisztrációt követő lépéseiről az FGSZ a sikeresen regisztrált részvételre jelentkezőket tájékoztatni fogja.   

 

Amennyiben a Részvételre jelentkező még nem rendelkezik hozzáféréssel a Regional Booking 

Platformhoz (RBP), az ajánlatok beadása érdekében kérjük regisztrálja társaságát az RBP honlapján 

(https://ipnew.rbp.eu/RBP.eu/#register és https://ipnew.rbp.eu/rbp.eu/index.aspx#AfterLogin), valamint 

kössék meg az RBP Rendszerhasználó Tagsági Megállapodást legkésőbb az ajánlatadási időablak 

kezdetét megelőző nap közép-európai idő szerint déli 12:00 óráig. Felhívjuk figyelmüket, hogy az RBP-re 

történő regisztráció előfeltétele az érvényes elektronikus tanúsítvány megléte. Az RBP-n használható 

elektronikus tanúsítványra vonatkozó követelményeket itt találják: 

https://ipnew.rbp.eu/rbp.eu/FileContent/use_of_electronic_certificate_on_the_rbp.pdf.  

 
Amennyiben a regisztrációt követően az Open Season eljárás lefolytatására nem kerül sor, az FGSZ a 

Részvételre jelentkezőket írásban (email) értesíti az eljárás lefolytatásának elmaradásáról.  

Adatvédelem 
Az FGSZ elismeri, hogy a Részvételre jelentkezők által benyújtandó valamennyi adat, információ és 

értesítés bizalmasnak minősül. Az FGSZ kijelenti, hogy a szóban forgó bizalmas információkat kizárólag 

a kötelező érvényű Open Season eljárásban való részvétel érdekében használja fel, és az adott 

Részvételre jelentkező 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 

https://ipnew.rbp.eu/RBP.eu/#register
https://ipnew.rbp.eu/rbp.eu/index.aspx#AfterLogin
https://ipnew.rbp.eu/rbp.eu/FileContent/use_of_electronic_certificate_on_the_rbp.pdf
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b) bizonyíthatóan már az adott Részvételre jelentkező/Ajánlattevő 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 Projekt értékelése céljából kerülnek közlésre az illetékes szabályozó hatósággal. 

 

Az Open Season eljárás bármely okból történő esetleges elmaradása, megszűnése nem érinti a 

titoktartási kötelezettség fennállását, amely a megszűnés napjától számított 3 év múlva jár le. 

 

Értesítések 
A jelen dokumentum kifejezett ellenkező rendelkezése hiányában a jelen dokumentum alapján 

megteendő értesítéseket és egyéb közléseket írásban, az alábbiakban megjelölt személyek figyelmébe 

ajánlva, személyesen kell átadni, vagy bérmentesített postai küldeményként vagy futár útján kell 

elküldeni. Minden értesítést magyar vagy angol nyelven kell elküldeni.  

 

Az FGSZ Zrt. értesítési címe: 

 

Cím: Tanácsház utca 5, Siófok H-8600, Magyarország 

A következő személy figyelmébe: Tatár Balázs, Értékesítés és Ügyféltámogatás vezető 

 

Valamennyi értesítés az átvételkor válik hatályossá. 

 

A regisztrációval kapcsolatos kérdéseket a következő e-mail címre várjuk: kap@fgsz.hu. 

  

Egyéb rendelkezések 
Részvételre jelentkező alatt azon GET 3.§ 51a. szerinti rendszerhasználó értendő, amely jelentkezést 

nyújt be a szállítási rendszerüzemeltetők részére a kötelező érvényű Open Season eljárásban történő 

részvétel iránt. 

 

Jelen Tájékoztatás angol és magyar nyelven készült, az angol és magyar változat közötti ellentmondás 

esetén a magyar nyelvű az irányadó.  

   

Mellékletek 
 
Az alábbi melléklet az Open Season eljárás regisztrációjához szükséges  

1. melléklet (Regisztrációs űrlap) 

2. melléklet (Adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat) 

 

mailto:kap@fgsz.hu

