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BEVEZETÉS
A HEP OPS és a MAVIR közti Határmetszék kapacitása iránti igény általában jóval
nagyobb az ATC-nél. Az ATC kiosztása során a legnagyobb átláthatóság elérése, és
az ATC kiosztásakor a diszkrimináció elkerülése érdekében aukciókat kell tartani. Az
Éves és Havi Aukciós Szabályok az európai törvényekben, különösen az EUSzabályozásban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően, a horvát, a magyar
és az európai törvénynek megfelelően, illetve a horvát és a magyar Szabályozó
Hatóságok által kiadott rendelkezéseknek megfelelően vannak értelmezve. Az ezen
jogi követelményeknek való megfelelés érdekében az aukció az éves és havi ATC
lekötésével foglalkozik. Az éves és havi ATC lekötése aukciós eljárásának a célja,
hogy átlátható módszert biztosítson a szűk keresztmetszetek kezeléséhez.

1.

Meghatározások / Fogalmak

Jelen Éves és Havi Aukciós Szabályokban (a továbbiakban: “Aukciós Szabályok”)
(beleértve az összes Mellékletét és Űrlapját is) a jelen cikkelyben meghatározott
fogalmak (ahol megfelelő, ott többes számban) a jelen cikkelyben meghatározott
jelentéssel bírnak (hacsak a szövegösszefüggés nem követeli meg másként) ezen
Aukciós Szabályok minden szempontjából.
Meg nem bontható ajánlatok - ’All or nothing bids’: Az Aukciós Résztvevőnek csak
pontosan az ajánlatában jelzett MW értékű Kapacitás megvételére tett Ajánlata –
amennyiben ez nem lehetséges, úgy az Aukciós Résztvevő semmit sem kíván venni.
Amennyiben az ajánlat nincs ”Meg nem bonthatóként ajánlatként” megjelölve,
akkor az Aukciós Résztvevő a kértnél kisebb kapacitásmennyiséget is elfogad.
Lekötött Kapacitás: Az éves és havi aukciónál ez az Elnyert Kapacitás a jelen Éves és
Havi Aukciós Szabályok 8. cikkelyében meghatározott fizetési feltételek teljesítése
után.
Aukciós rendszer: Az Aukciós Iroda által az Aukciós Résztvevőktől érkező ajánlatok
fogadására, feldolgozására és az Aukció eredményének a megküldésére használt
informatikai rendszer.
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Aukciós

Honlap:

Internet

(http://www.hep.hr/ops)

a

cím,
jelen

az

Aukciós

Aukciós

Iroda

Szabályok

(HEP
4.

OPS)

pontjában

honlapja
felsorolt

tartalommal.
Aukciós Iroda: Az éves és havi aukciós eljárásokat lefolytató szervezet.
Aukciós Résztvevő: Olyan személy vagy szervezet, amely részt vesz, részt kíván venni
vagy már részt vett egy Aukción a jelen Aukciós Szabályokban meghatározott
eljárásoknak megfelelően.
Aukciós Ár: a határkeresztező kapacitás használati jogot elnyerő Aukciós Résztvevő
által abban az esetben fizetendő ár HRK/MW -ban, ha az átviteli hálózati kapacitás
iránti összes igény meghaladja a szabad átviteli kapacitást (ATC).
Éves és Havi Aukciós Szabályok (“Aukciós Szabályok”): A HEP OPS és a MAVIR
szabályozási területei közti határmetszéken rendelkezésre álló szabad átviteli
kapacitások kiosztására vonatkozó, ezen dokumentumban lefektetett szabályozások.
Szabad Átviteli Kapacitás (“ATC”): Az NTC azon része, amit az Aukciós Iroda (a
MAVIR és a HEP OPS nevében) ajánl fel az adott határmetszékre és irányra további
kereskedelmi tevékenységhez, és amelyet meg kell hirdetni az éves, havi és napi
aukciós eljárásokban.
Ajánlat:

Az

Aukciós

Résztvevő

által

egy

aukción

kapacitáshasználati

jog

megvételére jelen Aukciós Szabályok szerint és azoknak megfelelően tett ajánlat; az
ilyen ajánlat termékenként két értékből áll (irányonkénti kapacitás): Kapacitásérték
MW-ban és Ajánlati Ár HRK-ban MW-onként.
Ajánlati Ár: Az a legmagasabb ár, amit az Aukciós Résztvevő hajlandó megfizetni a 1
MW Kapacitásért. Az Aukciós Résztvevőnek fel kell készülnie ezen Ajánlati Ár
megfizetésére.
Kapacitás: határkeresztező átviteli kapacitás MW-ban.
Korlátozás: A Kapacitás csökkentése üzemzavari helyzetekben, amikor a HEP OPSnek és a MAVIR-nak gyorsan és hatásosan kell cselekednie.
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Lekötött Kapacitás Korlátozása (“Kapacitáskorlátozás”): A Lekötött Kapacitásnak (a
MAVIR és/vagy a HEP OPS kérése alapján) az Aukciós Iroda általi csökkentését jelenti
az Aukciós Résztvevő tekintetében. A Lekötött Kapacitások korlátozását csak előre
nem látott szükséghelyzetek (pl. nem tervezett karbantartás) esetén szabad
alkalmazni. Minden ilyen eljárást diszkriminációmentesen kell alkalmazni.
Cut-Off Time (COT): egy határidő a kapuzárás után, mely időpontig a piaci szereplők
a beküldött, de eltérő menetrendjeiket javíthatják.

Napi ATC: Az ATC azon része, amit napi aukciókon ajánlanak fel az Aukciós
Résztvevők számára. A napi ATC-re vonatkozó aukciókat a MAVIR fogja tartani (lásd
a napi aukciók sajátos aukciós szabályait).
EIC Kód: Energia azonosító kód, amely Aukciós Résztvevők világos azonosítására
szolgál határkeresztező kereskedésben (lásd

https://www.entsoe.eu/fileadmin/user_upload/edi/library/eic/cds/area.htm).
ENTSO-E (“European Network of Transmission System Operators for Electricity” Villamosenergia-ipari átviteli rendszerirányítók európai hálózata): európai átviteli
rendszerirányítók tagságából álló nemzetközi szervezet azzal a céllal, hogy
hozzájáruljon a megbízható és hatékony összeurópai és regionális piacokhoz, az
Európai Unió Belső Villamosenergia-piaci Harmadik Törvénycsomagja előtt.
EU-rendelet: az Európai Parlament és a Tanács 2009 július 13-án hozott 714/2009

számú (EC) a határkeresztező villamosenergia-szállítás esetén alkalmazandó
hálózati hozzáférési feltételekről szóló rendelete és az Európai Parlament és a
Tanács 2009. július 13-án hozott 2009/72/EC számú a villamos energia belső
piacának közös szabályairól szóló Direktíva.
Vis major: olyan üzemviteli állapotok és/vagy események és/vagy körülmények,
amelyek kívül esnek a HEP OPS és/vagy a MAVIR ésszerű befolyásán, és amelyeket
nem lehet ésszerű előrelátással és gondossággal megakadályozni vagy leküzdeni,
mint amilyenek, nem kimerítő jelleggel, a nemzetközi szuperponált Hurokáramlások,
ha

azt

a

HEP

OPS

és/vagy

a

MAVIR

csak

az

ellátás biztonságának

a

veszélyeztetésével tudja megakadályozni és/vagy amely nem oldható meg a HEP
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OPS és/vagy a MAVIR számára műszaki, pénzügyi és/vagy gazdasági szempontból
ésszerűen lehetséges intézkedésekkel.
Kapuzárási idő: egy határidő, ameddig a menetrend bejelentéseket a piaci
szereplőknek végre kell hajtaniuk, vagy egy határidő ameddig a UCTE egyeztetéshez
szükséges fájlcseréknek végbe kell menniük. A Kapuzárási idő a beérkezés
időbélyegével áll összefüggésben.
HEP - Operator prijenosnog sustava d.o.o. (“HEP OPS”), székhelye: Kupska 4, 10 0000
Zágráb,

Horvátország,

cégjegyzékszáma:

080517105.

A

Horvát

Átviteli

Rendszerirányító felelős az éves és havi aukciós eljárások kezeléséért, amelyeket a
HEP OPS és a MAVIR nevében működtet.
Határmetszék: egyrendszerű és/vagy kétrendszerű távvezeték a horvát és a magyar
átviteli rendszerek között, amely szinkron üzemmódban összekapcsolja a HEP OPS és
a MAVIR szabályozási zónáit. 2012. évben két távvezeték van, az egyik 400 kV-os

feszültségszinten üzemel (kétrendszerű) Hévíz alállomás és Žerjavinec
alállomás között, míg a másik 400 kV-os feszültségszinten üzemel
(kétrendszerű) Pécs alállomás és Ernestinovo alállomás között.
Hurokáramlás: az adott határmetszékeken a szállítási menetrendek és a fizikai
áramlások közötti különbség.
MAVIR ZRt. (“MAVIR”): székhelye: H-1031 Budapest, Anikó u. 4., a Budapesti
Bíróságnál

vezetett

Cégjegyzékbeli

száma:

01-10-044470.

A

Magyar

Átviteli

Rendszerirányító felelős az napi aukciós eljárások kezeléséért, amelyeket a HEP OPS
és a MAVIR nevében működtet.
Havi ATC: Az ATC azon része, amelyet havi aukciókon ajánlanak fel az Aukciós
Résztvevők számára.
Nettó Átviteli Kapacitás (“NTC”): a két szabályozási zóna közötti legnagyobb szállítási
menetrend,

amely

kompatibilis

a

mindkét

szabályozási

zónára

érvényes

üzembiztonsági szabványokkal, és amely számításba veszi a jövőbeli hálózati
állapotok műszaki bizonytalanságait.
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Elnyert Kapacitás: Az Aukciós Résztvevő által az aukciós eredményhirdetés során
elnyert kapacitás.
Lekötési Időszak: az az időszak, amelyre az Éves ATC-t, a Havi ATC-ket vagy a Napi
ATC-ket meghirdetik.
Kapacitásjogok átruházása: Az éves és havi aukciók során elnyert Lekötött
Kapacitásjogok tulajdonjogának cseréje résztvevők között a HEP OPS által
működtetett internet-alapú aukciós rendszeren keresztül (csak regisztrációra és EIC
Kódra van szükség).
Munkanap: Minden nap a szombatok, vasárnapok, illetve Horvátországnak a jelen
Aukciós Szabályok III. mellékletében felsorolt hivatalos ünnepnapjai kivételével.
Éves ATC: Az ATC azon része, amelyet éves aukciókon meghirdetnek az Aukciós
Résztvevők számára.
Jelen Aukciós Szabályok fejezetcímei kizárólag kényelmi és hivatkozási célokat
szolgálnak, és nem lehetnek hatással ezen Aukciós Szabályok felépítésére vagy
értelmezésére.

2.

AZ AUKCIÓS SZABÁLYOK HATÁLYA

Jelen dokumentum a MAVIR és HEP OPS szabályozási területei közti Határmetszéken
a MAVIR és a HEP OPS által közösen felajánlott, az Éves és Havi ATC felosztásának
feltételeit tartalmazza.
A 2012. évre az éves, havi és napi ATC-re aukciókat tartanak annak biztosítására,
hogy az ATC lekötések érvényesek legyenek a Határmetszék mindkét oldalán. Az
éves és havi ATC aukcióit a HEP OPS fogja tartani; a napi ATC aukcióit a MAVIR fogja
tartani.
Ezen Aukciós Szabályok különösképpen az éves és havi ATC-k lekötését kezelik a
Horvátországból Magyarország felé menő irányban és a Magyarországról
Horvátország felé menő irányban.

8

Az Aukciós Szabályok érvényes változata a MAVIR (www.mavir.hu ) és a HEP OPS
honlapján (www.hep.hr/ops) lesz közzétéve. A MAVIR és a HEP OPS fenntartja az
Aukciós Szabályok megváltoztatásának és módosításának a jogát.
Az éves és havi aukciókat a HEP OPS, Aukciós Iroda tartja Horvátországban.
A MAVIR és a HEP OPS teljes mértékben elfogadja az Aukciós Iroda által tartott
egyedi aukciós eljárások eredményeit.

3.

AZ AUKCIÓS IRODA

Az Aukciós Iroda felelős az éves és havi ATC kiosztásáért az Aukciós Résztvevőknek
aukciós eljárások révén jelen Aukciós Szabályoknak megfelelően. Az Aukciós Iroda
készíti el és vezeti le az éves és havi aukciókat, és kapcsolati pont valamint
információforrás szerepét tölti be az összes Aukciós Résztvevő számára.
Az Aukciós Iroda bármikor, előzetes értesítés nélkül is abbahagyhatja vagy
megszakíthatja az aukciós eljárásokat – akár ideiglenesen műszaki meghibásodás
esetén, akár tartósan a MAVIR és a HEP OPS utasításai szerint (pl. a kapacitáskiosztási módszer változása). Az ilyen ideiglenes vagy tartós megszakítás nem érinti az
abbahagyást

vagy

megszakítást

megelőzően

jelen

Aukciós

Szabályoknak

megfelelően lezajlott éves és havi aukciók eredményeként keletkezett jogokat és
kötelezettségeket.
Amennyiben az Aukciós Rendszerrel nem biztosítható az éves és havi aukció rendes
menete, úgy az Aukciós Iroda köteles az internetes portálján közzétenni az új aukció
napját és időpontját.
Ki kell emelni, hogy az Aukciós Iroda nem vállal felelősséget az Ajánlatok átvitelének
biztonságáért. Azonban igyekszik azt a lehető legbiztonságosabbá tenni.
Az Aukciós Iroda az Ajánlatok beérkezését tekinti döntő feltételének a beadási
határidő teljesítése szempontjából.
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4.

AZ AUKCIÓS IRODA (HEP OPS) HONLAPJA

Az Éves és Havi ATC-t (ATC-ket) az Aukciós Iroda (HEP OPS) honlapján
(http://www.hep.hr/ops) teszik közzé a IV. mellékletben megadott dátumok szerint.
Különösképpen a következő információkat teszik közzé az Aukciós Iroda (HEP OPS)
honlapján:
a)

Jelen Aukciós Szabályok (hatályos változat)

b)

További információk az aukciós eljárásokról

c)

Az Aukciós Iroda fax- és telefonszáma(i), e-mail címe(i)

d)

Az Aukciós Résztvevők által használandó formanyomtatványok

e)

Éves és havi ATC

f)

Éves és havi aukciók eredményeinek összefoglalása

g)

Gyakran ismétlődő kérdések és válaszok

h)

Egyéb idevágó információk

5.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

5.1.

Az Aukciós Szabályok megszegése

Az Aukció előtt, alatt és után az Aukciós Résztvevő köteles tartózkodni minden olyan
cselekedettől vagy magatartástól, amely hátrányosan érinti, vagy veszélyezteti a
versenyt az Aukciós eljárásban, amely nyerészkedés célú, vagy amely bármely más
módon megzavarja, vagy megszakítással fenyegeti az Aukciós eljárást, annak
átláthatóságát, költséghatékonyságát vagy tisztességességét.
Ezen Aukciós Szabályok megsértése esetén az Aukciós Résztvevő kizárható a további
aukciókból, ahogy azt az 5.4 cikkely előírja.
5.2.

Az Aukció és az alaphálózat használati díjainak a szétválasztása

A Elnyert Kapacitáshoz vezető sikeres Ajánlat szerződést hoz létre a MAVIR/HEP OPS
és az Aukciós Résztvevő között, amely keretében a MAVIR /HEP OPS lehetőséget
biztosít az Aukciós Résztvevőnek a Határmetszék kapacitásának (“Elnyert Kapacitás”)
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használatára, és az Aukciós Résztvevő köteles megfizetni a vonatkozó Aukciós Árat,
függetlenül a tényleges használattól és egyéb átviteli díjaktól, mint például, de nem
kizárólagosan a határkeresztező díjszabásból eredő átviteli díjak. A fizetési
feltételeknek az Aukciós Szabályok szerinti megfizetésével a MAVIR /HEP OPS
garantálja az Elnyert Kapacitást (“Lekötött Kapacitás”).
A kapacitást használni kívánó Aukciós Résztvevőnek teljesítenie kell a jelen Aukciós
Szabályok 9. pontjában meghatározott követelményeket.
A meghatározott fizetés csak a Lekötött Kapacitás igénybevéteének jogát fedezi a
szűk keresztmetszet esetében. Ez az opció nem tartalmazza az átviteli rendszer
használatát a határmetszékig illetve a határmetszéktől. Az átviteli rendszer említett
használatában, beleértve a megfelelő díjakat is, külön kell megállapodni a HEP OPSsel a határ horvát oldalán és a MAVIR-ral a magyar oldalon.
5.3.

Korlátozás

Korlátozás esetén a MAVIR és a HEP OPS csökkenti a Lekötött Kapacitást a 11.
cikkelynek megfelelően és Vis Major kivételével kompenzációt fizet az Aukciós
Résztvevőnek.
5.4.

Az Aukciós Szabályok elfogadása

Továbbá, a helyesen kitöltött és aláírt aukciós részvételi Kérelem (lásd I. melléklet)
beadásával az Aukciós Résztvevő elfogadja a jelen Aukciós Szabályokban
meghatározott aukciós rendelkezéseket, és fenntartás nélkül aláveti magát az
Aukciós Szabályoknak. Amennyiben az Aukciós Résztvevő nem felel meg jelen
Aukciós Szabályokat, úgy az Aukciós Résztvevőt haladéktalanul ki kell zárni a további
aukciókon való részvételből, és az Aukciós Iroda nem fogadhatja el az Ajánlatokat.
5.5.

Domináns piaci helyzetek elkerülése

Az Aukciós Résztvevő elfogadja, hogy sem ő, sem valamely kapcsolt vállalkozása
aukció révén nem szerezhet 50%-nál többet a meghirdetett éves és havi ATC-ből szűk
keresztmetszet esetén. A kapcsolt vállalkozás leányvállalati vállalkozást jelent az
1983. június 13-i 83/349/EEC Hetedik Tanácsi Direktíva 41. cikkelyének jelentése szerint
a Szerződés összevont számlákra vonatkozó(10) 44(2)(g)(9) cikkelye alapján, és/vagy
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társult vállalkozásokat, a 33(1) cikkely jelentése szerint, és/vagy az ugyanazon
részvényesekhez tartozó vállalkozásokat;
Bármely

piaci

kapcsolatos

szereplő

problémák

domináns
elkerülése

helyzetének
végett

az

lehetséges
adott

kihasználásával

Szabályozási

és/vagy

Versenyhivatalok további megkötéseket alkalmazhatnak általánosan, vagy egy
adott vállalatra a piaci dominancia elkerülésére. Az Aukciós Iroda fenntartja a jogot
ilyen megkötések év közbeni bevezetésére. Minden ilyen megkötést előre meg kell
határozni a Szabad Átviteli Kapacitások Meghirdetésében.
5.6.

Fizetés

Amennyiben az Aukciós Résztvevő nem, vagy csak részben teljesíti határidőre a
szerződésből eredő bármely kötelezettségét, különösképpen, ha az Aukciós
Résztvevő nem fizeti meg a teljes Aukciós Árat az Aukciós Szabályokban
meghatározott határidőn belül, a MAVIR-nak és a HEP OPS-nek jogában áll
kikényszeríteni a szerződés teljesítését, és követelni az Aukciós Résztvevőtől az Aukciós
Árat, valamint a szerződés teljesítésének kikényszerítéséből származó kamatokat,
díjakat és költségeket, beleértve az ügyvédi díjakat is. Az Aukciós Résztvevőnek nincs
joga leírni és/vagy visszatartani az aukcióból eredő kötelezettségekkel kapcsolatban
keletkező bármely tartozást a MAVIR és/vagy a HEP OPS bármely, akár aukcióból
származó akár azon kívüli követelésével szemben. A részletes fizetési feltételeket a 8.
cikkely írja le.

6.

A RÉSZVÉTEL KÖVETELMÉNYEI

Az Aukciókon való részvételhez a jelentkezőnek ki kell töltenie az I. mellékletben
meghatározott részvételi Kérelmet.
Az ajánlattevő vállalat neve, bankszámla-szám, számlázási cím, EIC kód, adószám,
az ajánlattevő vállalat képviselőjének aláírása, és bankgarancia vagy letét fizetése.
Az ajánlatok beadásával az Aukciós Résztvevő jogilag kötelező érvénnyel és visszavonhatatlanul nyilatkozik, hogy:
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• törvényesen működő és bejegyzett üzleti vállalkozás, és nem folyik ellene
csődeljárás vagy felszámolási eljárás
• teljes mértékben és maradéktalanul ismeri a hatályos Aukciós Szabályokat,
amelyek az Aukciós Iroda honlapján (www.hep.hr/ops ) közzé vannak téve
• fenntartás/korlátozás nélkül elfogadja és aláveti magát ezen hatályos Aukciós
Szabályoknak
• nem folyik ellene olyan bírósági vagy más eljárás, amely veszélyeztetné a
jelen Aukciós Szabályokban meghatározott feltételek teljesítését
• az ajánlatot aláíró képviselő(k) rendelkezik (rendelkeznek) olyan törvényes,
vagy

más

szervezetektől

származó

felhatalmazással,

amely

alapján

vállalhatják a részvételből származó kötelezettségeket
• nincs kiegyenlítetlen tartozása az érintett Rendszerirányítókkal (MAVIR és/vagy
HEP OPS) szemben
Abban az esetben, ha az Aukciós Résztvevő nem teljesíti a fenti követelmények
valamelyikét, ki kell zárni az aukcióból.

7.

ÉVES ÉS HAVI AUKCIÓS ELJÁRÁSOK

Külön éves és havi aukciókat kell tartani a kapacitás kiosztására a két irány
mindegyikére:
HR-HU Aukció: a Horvátországból Magyarország felé menő iránnyal foglalkozik;
HU-HR Aukció: a Magyarországról Horvátország felé menő iránnyal foglalkozik.
Az Aukciókat a IV. függelékben említett napokon tartják.
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7.1.

Aukciós határidők

Az aukciókra a következő határidők érvényesek, és a vonatkozó dátumokat a IV.
melléklet adja meg:
Y1 határidő:

az Éves ATC Meghirdetésének a határideje 18:00 (CET) órakor a IV.
mellékletben megadott napon;

Y2 határidő:

ajánlatbeadási határidő az Éves ATC lekötésére 12:00 (CET) órakor a
IV. mellékletben megadott napon;

M1 határidő:

a Havi ATC Meghirdetésének a határideje 18:00 (CET) órakor a IV.
mellékletben megadott napon;

M2 határidő:

ajánlatbeadási határidő a Havi ATC lekötésére 12:00 (CET) órakor a
IV. mellékletben megadott napon;

7.2.

Éves és Havi ATC meghatározása és meghirdetése

Az éves és a havi NTC-t a MAVIR és a HEP OPS határozza meg a vonatkozó műszaki
szabályok

szerint,

különös

tekintettel

az

ENTSO-E

által

közzétett

vonatkozó

szabályoknak, törvényeknek és szabályozásoknak megfelelően.
Az adott Éves és Havi ATC-t (a havi NTC részét) az Aukciós iroda honlapján teszik
közzé (a IV. mellékletben megadott dátumok szerint).
7.3.

Ajánlatbeadás Éves és Havi ATC-re

Az Ajánlatokat az Éves és a Havi ATC lekötésére a megfelelő irányra az Aukciós
rendszeren keresztül kell beadni.
Minden jogosult Aukciós Résztvevőknek az ajánlataikat az éves aukciónál az Y1
határidőtől az Y2 határidőig (lásd IV. melléklet) kell beadniuk, míg a havi aukciónál
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az M1 határidőtől az M2 határidőig (lásd IV. melléklet). Az Aukciós Irodához beadott
ajánlatoknak kötelező érvényűnek kell lenniük az éves/havi aukció végéig, és az
Y2/M2 határidő után nem lehet visszavonni vagy módosítani őket.
Az Aukciós Résztvevőnek késznek kell lennie az Aukciós Ár megfizetésére az Elnyert
Kapacitásáért az olyan átviteli díjakon felül, mint amilyenek például nem kizárólagos
jelleggel a határkeresztező díjszabásból eredő átviteli díjak.
A további értékeléshez az Ajánlatnak a következő egyértelmű és olvasható
meghatározásokat kell tartalmaznia:
1.

Az Ajánlat értéke HRK/MW-ban (legfeljebb két tizedesjegy pontosággal) – az
ajánlati árnak nullánál nagyobbnak kell lennie.

2.

A lekötendő kapacitás mennyisége MW-ban tizedesjegyek nélkül. Egyetlen
ajánlat legkisebb értéke 1 MW.

3.

Információ az ajánlat "Meg nem bontható" jellegéről, ha kéri az Aukciós
Résztvevő.

Az Ajánlatoknak azt a legmagasabb Ajánlati Árat kell megadniuk, amit az Aukciós
Résztvevő hajlandó megfizetni.
Az egyes aukciós számokhoz több ajánlat is beadható. Az így beadott ajánlatok
egymástól függetlenül érvényesek.
A fenti követelményeket nem teljesítő Ajánlatokat nem veszik figyelembe a kiosztási
eljárásban. Az Aukciós Résztvevő felelőssége, hogy igazolja az ajánlatoknak az
Aukciós Irodához történt időbeli eljuttatását.
7.4.

Éves és Havi ATC kiosztása

Az Aukciós Iroda átnézi és összegyűjti az ATC Meghirdetésének határideje (Y1/M1
határidő) és az ajánlatbeadási határidő (Y2/M2 határidő) közt beadott összes
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Ajánlatot. Az Y2/M2 határidő után minden érvényes Ajánlatot a csökkenő
árajánlatok sorrendjében felsorolnak.
Az éves és a havi aukciók érvényes határidőire vonatkozó részletes leírást lásd a 7.1
cikkelyben.
Az Éves és a Havi ATC Aukciós Résztvevők számára történő kiosztási folyamatának a
részleteit a II. melléklet (Aukciós Eljárás) írja le.
7.5.

Aukció eredményeinek közzététele

Mindegyik Aukciós Résztvevőt rövid időn belül, de legkésőbb egy (1) órával az Éves
vagy Havi aukció vége után tájékoztatják az Ajánlata(i) kimeneteléről az Aukciós
Rendszeren keresztül. A tájékoztatás a következőkből áll:
1.

Az adott éves/havi aukció meghatározása,

2.

Lekötési időszak,

3.

Az aukciós résztvevő által elnyert átviteli kapacitás MW-ban,

4.

Az Elnyert kapacitás fizetendő értéke HRK/MW-ban a lekötési időszakra,

5.

Kapacitás-megállapodási Azonosító az ESS menetrend-készítéshez (ETSO
Scheduling System).

Az Aukciók átfogó, név nélküli eredményeit az Aukciós honlapon teszik közzé.

8.

ELSZÁMOLÁS/FIZETÉS

A HEP OPS kezeli az Aukciós Ár megfizetését és elszámolását:
a) Éves aukcióknál – a HEP OPS az éves aukción kiosztott átviteli kapacitásból
keletkező kötelezettségeket előre számítja föl havi alapon úgy, hogy a teljes
kötelezettséget elosztja a hónapokra, figyelembe véve az egyes hónapokban
levő napok számát. Az első számlát két hónap (január és február) időszakára
bocsátja ki, míg a soron következő számlákat havonta egyszer bocsátja ki, az
aktuális hónap második munkanapjáig a következő hónapra vonatkozóan.
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b) Havi aukcióknál – a HEP OPS a havi aukción kiosztott átviteli kapacitásból
keletkező kötelezettségeket előre számítja föl havi alapon a teljes lekötési
időszakra az aktuális hónap 20. napjáig a következő hónapra vonatkozóan.
A nem Horvátországban bejegyzett Aukciós Résztvevőknél a számlán az árat
EUR/MW-ban számítják ki a Horvát Nemzeti Bank (HNB) által az aukció
lefolytatásának napján kiadott HRK/EUR középárfolyam alapján.
A Horvátországban bejegyzett Aukciós Résztvevők esetén a számlák HRK-ban
kerülnek kiállításra.
Amennyiben az árfolyam 3 százalékkal vagy többel eltér, akkor HEP OPS
fenntartja a jogot, hogy a Horvát Nemzeti Bank (HNB) EUR/HRK középárfolyamát
alkalmazza az aukció lebonyolításának napján, amikor az éves aukció
számlázása történik havi rendszerességgel. Az árfolyam eltérés külön kerül
feltüntetésre a számlán.
A számla másolatát faxon vagy e-mailben küldik el, míg az eredeti számlát levélben.
Az Aukciós Résztvevő köteles tájékoztatni a HEP OPS-t, ha az adott határidőig nem
kapta meg a fizetési számlát.
Az Aukciós Résztvevőnek a számlán megadott bankszámlán kell kiegyenlítenie a HEP
OPS számára a leszámlázott fizetést. A számlán a szolgáltatás megnevezése “Átviteli
kapacitás lekötése”. A horvát adótörvények szerint a kifizetést ÁFA terheli, amit a
számla külön tűntet föl. Az ÁFA fizetésére kötelezett szervezet a számla kifizetője,
akinek a szolgáltatást nyújtották. Az ÁFÁ-t és más adókat és illetékeket – ha vannak
ilyenek – a vonatkozó törvények szerint kell leszámlázni.
Minden banki költséget az Aukciós Résztvevőnek kell fizetnie. A közvetítő bank

költségeit (amennyiben ilyen eset fennáll) az Aukciós résztvevő köteles fizetni.
A számlákat legkésőbb a számlán megadott esedékesség napjáig kell megfizetni,
díjmentesen és levonás és/vagy leírás nélkül (a fizetés megkapása a HEP OPS
bankszámláján).
A számlákat a kibocsátás után legkésőbb nyolc (8) napon belül ki kell fizetni.
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Amennyiben az Aukciós Résztvevő nem rendezi a kötelezettségét határidőn belül, a
törvény által szabályozott késedelmi kamatot kell felszámítani.
Ha a határidő ünnepnapon jár le, akkor a fizetést az azt megelőző munkanapon kell
megkapni. Amennyiben a határidő vasárnap járna le, vagy vasárnapot követő
ünnepnap, akkor a fizetést a következő munkanapon kell megkapni.
Amennyiben a fizetést nem rendezik a számlán feltüntetett napig, a HEP OPS és a
MAVIR jogosult visszalépni az Aukciós Szabályokból eredő kötelezettségeitől, és az
Aukciós Résztvevő elveszti az aukción elnyert Kiosztott Kapacitását, és felelősséggel
tartozik az Aukciós Szabályok Általános Rendelkezéseinek megfelelően.
Továbbá, az Aukciós Résztvevőt ki kell zárni a 2012. évben az összes következő havi
aukcióból, amíg az Aukciós Résztvevő nem rendezi az összes fizetését.

9.

LEKÖTÖTT KAPACITÁS IGÉNYBEVÉTELE

Az átviteli hálózathoz való hozzáférés a Lekötött Kapacitás használatához nem terjed
ki az Aukciós Szabályok hatálya, hacsak a következő rendelkezések másként nem
rendelkeznek.
A MAVIR és a HEP OPS a vonatkozó aukciós eredményeknek megfelelően végzi az
átviteli

rendszer

hozzáférés

egyes

szabályozási

területeken

érvényes

jogi

követelményeinek, az esetleges villamosenergia-import tilalomnak és a MAVIR és a
HEP OPS alkalmazandó piaci szabályainak betartása mellett.
Az aukció során a kapacitás lekötésekor a MAVIR és a HEP OPS kötelezi magát arra,
hogy biztosítja a Lekötött Kapacitás használatát kizárólag a Határmetszéken az
Aukciós Résztvevő vagy a kapacitás új jogosultja számára, kivéve Vis Major esetét
és/vagy nem tervezett hálózati állapotokat.
A

Lekötött

Kapacitások

igénybevétele

rögzített

és

kötelező

érvényű

menetrendeknek a MAVIR-hoz és HEP OPS-hez történő beadásával történik az egyes
szabályozási

területeken

az

átviteli

rendszerhez

való

hozzáférés

jogi

követelményeinek, a lehetséges villamosenergia-import tilalomnak és a MAVIR és a
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HEP OPS alkalmazandó piaci szabályainak megfelelően. A Lekötött Kapacitások
használata a beadott menetrendek alapján az 1:X alapelv betartása mellett
történik.
Az éves és/vagy havi aukciókból származó Lekötött Kapacitás igénybevétele
rögzített menetrendeknek a MAVIR-hoz és a HEP OPS-hez történő beadásával
működik a következő napra, illetve hétvége vagy a III. mellékletben felsorolt napok
előtt a következő napokra a következő Munkanappal bezárólag, Kapuzárásig kell
beküldeni:
HEP OPS de. 08:00 óra előtt (CET)
MAVIR de. 08:00 óra előtt (CET).
A határkeresztező villamosenergia-szállítás menetrendi adatait tartalmazó beadott
xml-állományoknak olyan adatokat kell tartalmazniuk, amelyek egyértelműen
meghatározzák

a

lekötött

átviteli

kapacitást

(Kapacitás-jogazonosító

és

Kapacitásjog típus).
Amennyiben eltérés mutatkozik a Kapuzárás időpontjában, az érintett piaci szereplők
javíthatják a már benyújtott menetrendjeiket a TSO-nál 08: 30-ig (Cut-Off Time – COT)
és az érintett rendszerirányítók elküldik a korrigált szabályozási területek menetrend
(CAS) fájlt.
Ha továbbra is eltérés áll fenn a szállítási menetrendekben, a következő szabály
alkalmazandó:
•

Nem illeszkedő menetrendek, melyek ellentétes iránnyal rendelkeznek,
nullázásra kerülnek

•

Nem illeszkedő menetrendek, melyek adott irányban egyeznek, de értékben
eltérnek egymástól, akkor az alacsonyabb értékre kerülnek csökkentésre.
Az érintett irányítók elküldik a korrigált CAS fájlukat.
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Ezen időpont után nem lehetséges a menetrendek módosítása. A felhasználás
általánosságban a "használd vagy elveszted" elven alapul. Ez azt jelenti, hogy azokat
a lekötéseket, amelyeket nem használtak fel rögzített menetrendekkel a fenti
időpontig az összes piaci szereplő rendelkezésére bocsátják a napi kiosztási
eljárásokban (lásd a napi aukciók sajátos szabályait).
Abban az esetben, ha az Aukciós Résztvevők nem illeszkedő szállítási menetrendeket
adnak be, a menetrendeket csökkentik vagy visszautasítják. Amennyiben a
menetrendek csak a szállítási érték (MW) tekintetében nem egyeznek, de a szállítási
irány egyezik, akkor a kisebb értékű szállítást kell elfogadni. Ha a menetrendek nem
egyeznek a szállítási irányban, az ilyen nem illeszkedő menetrendeket nem szabad
elfogadni – nem szabad villamosenergia-szállításnak történnie.
A Lekötött Kapacitás igénybevételéhez a Magyar Átviteli Rendszerhez való
hozzáférést 2012-ben szabályozó érvényes Szerződést kell kötni a MAVIR-ral, mielőtt a
Lekötött Kapacitást szállításra használnák a MAVIR oldalon, a Kereskedelmi
Szabályzat hatályos változatának és a villamos energiára vonatkozó magyarországi
jogi szabályozásoknak megfelelően.
A Lekötött Kapacitás igénybevételéhez a Horvát Átviteli Rendszerhez való
hozzáférést 2012-ben szabályozó érvényes Szerződést kell kötni a HEP OPS-sel, mielőtt
a Lekötött Kapacitást szállításra használnák a HEP OPS oldalon, az Energia Piaci
Szabályzat hatályos változatának és a villamos energiára vonatkozó horvátországi
jogi szabályozásoknak megfelelően.

10.

LEKÖTÖTT KAPACITÁS IGÉNYBEVÉTELE SZABÁLYZÁSI TARTALÉK
SZOLGÁLTATÁSÁRA

A villamosenergia-rendszer üzembiztos működésének megteremtése, mint például a
Lekötött Kapacitások biztosítása céljából MAVIR és a HEP OPS a rendelkezésére álló
lehetőségek kibővítése érdekében speciális szabályokat alkalmaz a Kapacitásoknak
szabályozási tartalék szállítás céljára történő igénybevételére.
A szabályozási tartalék szolgáltatása céljára fenntartott Lekötött Kapacitásokra nem
vonatkozik a "használd vagy elveszted" elv (lásd 9. cikkely „Lekötött Kapacitás
használata“).
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A Lekötött Kapacitás szabályozási tartalék szolgáltatása érdekében történő
lekötésének előfeltételei:
-

a HEP OPS vagy a MAVIR meghatározott időszakra kiválasztotta az Aukciós

Résztvevőt rendszerszintű szolgáltatások nyújtására a nemzeti piaci szabályoknak
megfelelően szervezve, és
-

az

Aukciós

Résztvevő

megkötötte

a

Rendszerirányítóval

a

megfelelő

megállapodásokat a szabályozási tartalék határon keresztül történő szolgáltatásáról,
és
-

a jelen cikkely fenti első bekezdése szerinti időszakot specifikálni kell az Értesítés

Szabályozási energia szállítására tartalékolt kapacitásról formanyomtatványon
minimum naptári havonkénti bontásban, és
-

a

szabályozási tartalék szállítására tartalékolt és visszaigazolt Lekötött

Kapacitás mennyiségének ugyanannyinak kell lennie az időszak minden órájára, és
-

az Aukciós Résztvevőnek a Rendszerirányítóval együtt tájékoztatni kell az

Aukciós Irodát és az érintett szomszédos Rendszerirányítót a szabályozási tartalék
szolgáltatása érdekében történő tervezett tartalékolásáról az Értesítés Szabályozási
energia szállítására tartalékolt kapacitásról (lásd VII. Mellékelt) formanyomtatvány
elküldésével legkésőbb 5 munkanappal a következő naptári hónap első napja előtt.
A Lekötött Kapacitás szabályozási tartalék szolgáltatása érdekében történő lekötése
akkor válik hatályossá, amikor az Aukciós Résztvevő és mindkét Rendszerirányító
megkapja az Aukciós Iroda megerősítését a bejelentés bejegyzéséről.

11.

KORLÁTOZÁS

Amennyiben szükségessé válna a Lekötött Kapacitások csökkentése (Lekötött
Kapacitások Korlátozása), az Aukciós Résztvevőket a lehető leghamarabb értesíteni
kell.
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A menetrendek-bejelentési határideje előtt a MAVIR és/vagy a HEP OPS kérése
alapján az Aukciós Irodának csökkentenie kell a Lekötött Kapacitásokat.
A bejelentett menetrendek csökkentése azok jóváhagyása után csak a hatályos
szabályok szerint hajthatók végre, és csak olyan üzemzavari helyzetekben szabad
alkalmazni, amikor az érintett Rendszerirányítónak azonnali beavatkozásra van
szüksége, és újra-teherelosztásra vagy ellenirányú szállításra nincs lehetőség. Minden
ilyen eljárást diszkrimináció-mentesen kell alkalmazni.
Az olyan körülmények miatti Lekötött Kapacitás Korlátozás, ami nem képez vis majort
arányos visszatérítésre jogosítja fel az Aukciós Résztvevőt.
11.1.

Lekötött Kapacitások Korlátozása

Az Aukciós Iroda (a MAVIR és/vagy a HEP OPS kérése alapján) tájékoztatja az
Aukciós Résztvevőket a Lekötött Kapacitások Korlátozásáról, és bejelenti a
csökkentett

Kapacitások

értékeit.

Az

Aukciós

Résztvevőknek

a

csökkentett

Kapacitások figyelembe vételével kell menetrendjeiket bejelenteni a HEP OPS és a
MAVIR felé.
Abban az esetben, ha az éves és/vagy havi aukción Lekötött Kapacitás kerül
korlátozásra – a MAVIR-nak, illetve a HEP OPS részére történő menetrend bejelentés
előtt (az adott napon 8:00 óráig (CET)) – Aukciós Résztvevő akinek a Lekötött
Kapacitása korlátozásra kerül, visszatérítésre jogosult minden egyes MW után és
minden egyes órára teljesített teljes befizetések 100%-ig (vagyis az általa befizetett
adott Aukciós Árral kell kompenzálni).
Korlátozások esetén az Aukciós Résztvevőnek számlát kell kibocsátania az Aukciós
Operátor felé (a HEP OPS által megadott adatok alapján) az M-1 hónapra az M
hónap első hetében az éves és havi kapacitással együtt. A számlát az Aukciós
Operátornak a számla kézhezvételét követően tizenöt (15) napon belül kell kifizetnie.
Lekötött Kapacitások Korlátozása esetében a következő fontossági sorrendet
alkalmazzák:
1.

Napi és/vagy havi aukción felajánlott kapacitás.
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2.

Napi aukción lekötött kapacitás.

3.

Havi aukción lekötött kapacitás.

4.

Éves aukción lekötött kapacitás.

A fentebb felsorolt kapacitáscsoportokon belül arányos Korlátozást alkalmaznak.

12.

LEKÖTÖTT KAPACITÁSOK ÁTRUHÁZÁSA

Az éves és havi aukciókon elnyert Lekötött Kapacitásokat az Aukciós Résztvevők
átruházhatják más érdekelt piaci szereplőkre a következő feltételek mellett:
¾

Csak az éves és havi aukciókon megvásárolt Lekötött Kapacitást lehet
átruházni jogszerű piaci szereplőkre;

¾

A Lekötött Kapacitást csak 0:00 órától (CET) 24:00 óráig (CET) terjedő egész
napos időszakokban (“átruházási időszak”) vagy 1 nap egész számú
többszörösére lehet átruházni.

¾

Elnyert Kapacitást csak akkor lehet étruházni, ha az Aukciós Árat megfizették
(tehát ez Lekötött Kapacitás) pl. előre az adott hónapra (a 8. cikkelyben
említett, bankszámlára megérkezett befizetés).

¾

Az átruházható kapacitás mennyisége 1 MW vagy annak egész számú
többszöröse lehet minden órában. Az átruházható mennyiség nem haladhatja
meg az (aukción elnyert) Elnyert Kapacitás mennyiségét, és az órás
mennyiségnek azonosnak kell lenni az átruházásának teljes időszakára.

¾

Az Aukciós Résztvevők – a Lekötött Kapacitásnak mind az új, mind a régi
jogosultja – kötelesek tájékoztatni a HEP OPS-t ezen átruházásról legalább
három (3) munkanappal (hétfőtől péntekig) 12:00 óráig az átruházási időszak
kezdete előtt átruházási kérelem küldésével az Alkalmazási Rendszeren
keresztül.

Az átruházás akkor válik hatályossá, amikor a HEP OPS a maga részéről az
Alkalmazási Rendszerrel elküldi a megerősítését ezen átruházott kapacitáslekötésnek
mind az új, mind a régi jogosultja részére. Az átruházásnak a HEP OPS általi
megerősítését követően, csak a kapacitás új tulajdonosa lehet jogosult az átruházott
kapacitás használatára. A HEP OPS nem köteles megvizsgálni a kapacitás régi
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jogosultja és az új jogosultja közti jogos átruházást. Amennyiben az átruházás nem
felel meg jelen Aukciós Szabályoknak vagy ha az Aukciós Résztvevő az átruházást az
aukción megvásárolt kapacitásnál többre és/vagy eltérő kapacitásra jelenti be,
akkor az egész átruházás nem lehet érvényes. A kapacitás régi és új jogosultja közti
bármilyen jogvita nem érinti az átruházás hatályosságát miután a HEP OPS
megerősítette azt.
A lekötés régi tulajdonosa köteles az aukción való részvételből fakadó összes
kötelességét kiróni ás átruházni az átruházott kapacitáslekötés új jogosultjára. Ezen
átruházott kapacitáslekötés régi és új jogosultja egyetemlegesen felelős az aukciós
eljárásokban

való

részvételből

fakadó

minden

kötelezettségért

az

aukciós

eljárásokban való részvételből fakadó minden kötelezettség teljesítéséig. Ez a
rendelkezés

több

átruházás

esetére

is

vonatkozik.

Ez

azt

jelenti,

hogy

a

kapacitáslekötés több Aukciós Résztvevő részére történő átruházása esetén az ilyen
átruházásban résztvevő összes piaci szereplő egyetemlegesen felelős az aukciós
eljárásokban való részvételből fakadó minden kötelezettségért.

13.

KOMPENZÁCIÓS JOGRÓL VALÓ LEMONDÁS

Az Aukciós Résztvevőnek nincs joga beszámítani és/vagy visszatartani semmilyen
éves vagy havi aukciókkal kapcsolatos bármely tartozást a MAVIR és/vagy a HEP
OPS követelésével szemben, keletkezzen az éves és/vagy havi aukcióból vagy
másként.

14.

ÉRTESÍTÉSEK

Ha az Aukciós Szabályok másképpen nem rendelkeznek, a jelen Aukciós Szabályok
keretében küldött minden értesítést írásban kell megtenni az Aukciós Irodának
címezve a következőképpen:
Értesítés levélben:

HEP – Operátor prijenosnog sustava d.o.o.,
Kupska 4, Zágráb; Horvátország

Értesítés e-mail-ben:

heptso-cap@hep.hr

Értesítés telefonon:

+ 385 1 6321 - 514

Értesítés faxüzenetben:

+ 385 1 6321 - 446
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15.

FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

A MAVIR és/vagy a HEP OPS nem lehet felelős kismértékű hanyagság okozta
károkért. A jelen Aukciós Szabályokból és/vagy a Szerződésből vagy ezekkel
kapcsolatosan eredő károk miatti igény a jellemző és előre látható károkra
korlátozódik, hacsak a MAVIR és/vagy a HEP OPS nem cselekedett vétkes
hanyagsággal vagy szándékosan. A MAVIR és/vagy a HEP semmilyen esetben sem
lehet felelős semmilyen elmaradt haszonért, meghiúsult üzletért, vagy bármilyen
jellegű közvetett előre nem látott, sajátos vagy következményes kárért. Bármely
esetben a MAVIR-nak és/vagy a HEP OPS-nek a jelen Aukciós Szabályokból eredő
vagy azokkal kapcsolatos kártérítési felelőssége összesen 10.000 euróban van
korlátozva.
A HEP OPS és a MAVIR vállalja, hogy az Aukciós Szabályokban meghatározott
előírások szakmai gondossággal és a szabályozási terület rendszerirányítójától
elvárható gondossággal történő elvégzését az európai törvényekben, illetőleg az EUSzabályozás, a horvát és magyar törvények és a horvát és magyar Szabályozó
Hatóságok által előírt vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően.
A Horvát Polgári Törvénykönyvtől való eltérés esetén a vétkesség megállapítása
teljes mértékben az Aukciós Résztvevőt terheli.
A szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, életet,
fizikai

jólétet

vagy

egészséget

károsító

szerződésszegésért

való

felelősséget

érvényesen nem lehet kizárni.
Semmis

bármely

szerződéses

cikkely,

amely

a

szándékos

vagy

súlyos

gondatlanságból eredő károkozásért; az életben, a testi épségben, az egészségben
okozott károsodásért; továbbá bűncselekmény következményeiért való felelősséget
előre korlátozza vagy kizárja.

16.

VIS MAJOR

A MAVIR és/vagy a HEP OPS nem lehet felelős jelen Aukciós Szabályokból eredő
kötelezettségeinek

nem

teljesítéséért,

hibás

teljesítéséért

vagy

késedelmes
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teljesítéséért ha és amilyen mértékben az említett nem teljesítés, hibás teljesítés vagy
késedelmes teljesítés olyan körülményeknek tudható be, amelyekre a kötelezett
félnek nincs befolyása, ideértve nem kizárólagos jelleggel a Vis Majort és más olyan
körülményeket, amelyekért az illető fél nem felelős és amelyeket nem lehet
megoldani a MAVIR és/vagy HEP OPS által műszaki, pénzügyi és/vagy gazdasági
szempontból ésszerűen megtehető intézkedésekkel.

17.

VEGYES RENDELKEZÉSEK

A jelen Aukciós Szabályokban meghatározott sajátos rendelkezések ellenére az
egyrészről a MAVIR és/vagy a HEP OPS, másrészről az Aukciós Résztvevő közötti
szerződés semmilyen módosítása nem válhat hatályossá, csak ha az írásban történik,
és a MAVIR és/vagy a HEP OPS faxban vagy e-mailben megerősítette, érvényesítette
és elküldte.
Ha a jelen Aukciós Szabályok és/vagy annak Mellékletei valamely része vagy
rendelkezése

érvénytelen, törvénytelen, semmis és/vagy végrehajthatatlan vagy

azzá válik, akkor a fennmaradó részek továbbra is változatlanul érvényesek és
végrehajthatóak

maradnak.

Az

érvénytelen,

törvénytelen,

semmis

és/vagy

végrehajthatatlan részeket és/vagy rendelkezéseket érvényes, törvényes és/vagy
végrehajtható részekkel vagy rendelkezésekkel kell felváltani a szándékolt gazdasági
és jogi hatás lehető legteljesebb mértékű elérése érdekében.

18.

TITIOKTARTÁS

A jelen Aukciós Szabályok szerinti működés és teljesítés során a MAVIR és/vagy a HEP
OPS és esetleges leányvállalataik megkaphatják az Aukciós Résztvevők bizalmas
információit vagy hozzáférhetnek azokhoz. Bizalmas információk közé kell sorolni az
írásában átadott és “Bizalmas”-ként megjelölt minden információt, vagy a nem
írásban átadott minden információt, amelyről az információt kapó személyt
előzetesen vagy a közléssel lényegében egyidejűleg felvilágosították, hogy bizalmas
információkat közölhetnek vagy közölnek vele. A MAVIR és a HEP OPS elfogadja,
hogy a bizalmas információkat bizalmasként megőrzi, és az ilyen bizalmas
információkat semmilyen formában nem közli harmadik féllel vagy bocsátja
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harmadik fél rendelkezésére, és csak a jelen Aukciós Szabályok rendelkezései által
szándékolt célokra használja ezen bizalmas információkat, az államigazgatási
hatóságok kivételével.
Jelen 17. cikkely rendelkezései nem vonatkoznak a MAVIR és a HEP OPS felé közölt,
az említett cikkelyben érintett információkra, ha:
a.

a közlés előtt nyilvánosan ismertek voltak, vagy a közlés után nem a MAVIR
vagy a HEP OPS hibájából váltak nyilvánosan ismertté;

b.

a MAVIR és a HEP OPS már a közlés előtt ismerte azokat;

c.

a közlést követően a MAVIR és a HEP OPS megkapta ugyanezen információkat
olyan harmadik féltől, amelynek nincs titoktartási kötelezettsége az érintett
Aukciós Résztvevő felé ezen információk tekintetében.

19.

KIEGÉSZÍTÉSEK ÉS MÓDOSÍTÁSOK

A HEP OPS és a MAVIR fenntartja jelen Aukciós Szabályok változtatásának és/vagy
adaptálásának a jogát.
Jelen Aukciós Szabályok minden javítását és változtatását közölni kell az Aukciós
Résztvevőkkel a jelen Aukciós Szabályok adott új változatának közzétételével az
Aukciós Iroda honlapján. Ezen értesítésnek tartalmaznia kell a hivatkozást a
kiegészített vagy módosított cikkelyekre és arra a napra, amikor jelen Aukciós
Szabályok új változata hatályba lép. Jelen Aukciós Szabályok minden egyes
változatát külön számmal kell ellátni.

20.

ALKALMAZANDÓ JOG, JOGVITÁK MEGOLDÁSA ÉS HELYSZÍNE

Jelen

Aukciós

Szabályokra

Horvátország

törvényei

a

mérvadók,

és

ennek

megfelelően kell értelmezni őket, a horvát nemzetközi magánjog valamint az EU
jogszabályok, különösen a 2009/72/EC Direktíva és a 714/2009/EC Szabályozás
jogorvoslata nélkül. A félreértések elkerülésére a Javak Nemzetközi Kereskedelmére
vonatkozó ENSZ Konvenció alkalmazását ki kell zárni.
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Az Aukciós Szabályokból és annak Mellékleteiből eredő, vagy azok megszegésével,
felmondásával vagy érvénytelenné és semmissé válásával kapcsolatos jogvita vagy
nézeteltérések esetén az érintett feleknek barátságos megállapodás elérésére kell
törekedniük. A panaszos köteles részletesen leírni és bemutatni keresetét, beleértve az
Aukciós Szabályok vonatkozó cikkelyének az azonosítását is. Abban az esetben
azonban, ha a jogvita okának első értesítésétől számított harminc (30) napon belül
nem születik ilyen megállapodás, akkor az Aukciós Szabályokkal kapcsolatban
keletkező minden jogvitát az ENSZ Nemzetközi Kereskedelmi Törvény Bizottsága
döntőbíráskodási szabályainak („Uncitral” Szabályok) megfelelően kijelölt háromfős
Választott Bíróság révén kell megoldani. Az itt leírt döntőbíráskodási eljárással
kapcsolatban felmerült összes kiadást és költséget a vesztes félnek kell viselnie,
kivéve, ha a döntőbíráskodási döntés másként rendelkezik.
Az aukciós eljárásokból az éves és havi aukciókat illetően keletkező összes jogvitánál
a döntőbíráskodás helyszíne az Aukciós Iroda székhelyén illetékes Választott Bíróság
legyen.
Az Aukciós Résztvevőknek a jelen Aukciós Szabályoknak és annak Mellékleteinek
megfelelően

tartott

éves

és

havi

aukciókból

eredő

összes

kötelezettsége

teljesítésének a helye az Aukciós Iroda székhelye legyen.

21.

PANASZTÉTELI ELJÁRÁS

Amennyiben az Aukciós Résztvevő arra a következtetésre jutna, hogy hibás
számítással, adatellenőrzés hibás eredményével vagy hibás értékeléssel az Aukciós
Szabályok sérültek, úgy az Aukciós Résztvevőnek joga van képviselője révén
kezdeményezni az “Aukciós Rendszer” Felhasználói ellenőrzési eljárást. A kérést az
Aukciós Iroda kapcsolattartóihoz kell eljuttatni aláírt faxüzenetben vagy ajánlott
levélben két (2) napon belül a számla vagy egyéb idevágó dokumentum
kézhezvétele után, és a következőket kell tartalmaznia:
- dátum
- az Aukciós Résztvevő azonosítása
- a kapcsolattartó / Felhasználó neve, e-mail címe és telefonszáma
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- a helyzet rövid leírása – tehát a tárgy
- a helyzet részletes leírása
- jól megalapozott bizonyítékok (letöltések naplókból, rögzített kommunikációk
stb.)
Az Aukciós Iroda e-mailben megerősíti ezen panasz vételét.
Amennyiben a Felek nem tudnak megállapodásra jutni a szabálytalanság
előfordulása napját követően 30 napon belül, az Aukciós Résztvevő panasszal élhet
az Aukciós Szabályokban leírt eljárás után az adott nemzeti Szabályozó Hatóság felé
a 2009/72/EU Direktíva 37. cikkelye 11. bekezdésének megfelelően. A panaszban az
Aukciós Résztvevőnek meg kell jelölnie a Rendszerirányítót, akit a panasztételi eljárás
érint. Az érintett Rendszerirányító jogvita-rendezési hatóságként eljáró nemzeti
Szabályozó Hatósága a 2009/72/EU Direktívában meghatározott határidőn belül
köteles döntést hozni.
A Rendszerirányítók kötelesek a kellő időben minden olyan információt megadni az
eljáró Szabályozási Hatóságnak, amely szükséges a panasz kezeléséhez.
A jelen Cikkelyben leírt, a 2009/72/EU 37. cikkelye 11. bekezdés szerinti panasztételi
eljárás nem érinti az Aukciós Résztvevő 20. cikkelyben meghatározott jogát.
A fent leírt kezdeményezésnek nem lehet halasztó hatása az érintett napi, havi vagy
éves Lekötési Eljárás eredményeire.
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I. Melléklet: Kérelem részvételre határkeresztező átviteli kapacitások lekötésére tartott
aukciókon

KÉRELEM RÉSZVÉTELRE HATÁRKERESZTEZŐ ÁTVITELI KAPACITÁSOK LEKÖTÉSÉRE
TARTOT AUKCIÓKON
A jelentkező ezennel kérelmet ad be részvételre a határkeresztező átviteli
kapacitások lekötésére tartott aukciókon, amelyeket a HEP - Operator prijenosnog
sustava d.o.o. mint Átviteli rendszerirányító szervez és bonyolít le.
1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK A JELENTKEZŐRŐL

A jelentkező teljes megnevezése vagy
neve
A jelentkező székhelye vagy címe
Helyiségnév / postai irányítószám
Ország
Levelezési és számlázási cím, ha az eltér a
jelentkező székhelyétől
Telefon
Fax (számlákhoz)
E-mail
Adószám

Éves és Havi Aukciós Szabályok

A jelentkező regisztrációs száma
A jelentkező EIC kódja
Bankszámla száma és a bankfiók
(SWIFT, IBAN, BANK CÍME)
Villamos energia kereskedelmi engedély
száma és típusa*
_ _ _ _ _ _______________
 Termelő  Kereskedő  Elosztó

Kiegyenlítő Energia Szerződés száma*
A villamos energia piac irányító és a piaci
szereplő

közötti

közös

kapcsolatokat

szabályozó megállapodás száma*
*Horvátországban regisztrált jelentkezőknek
2. HATÁROK AMELYEKEN A JELENTKEZŐ RÉSZT KÍVÁN VENNI (jelölje igennel
vagy nemmel)

Szlovénia –> Horvátország irány
Horvátország – Magyarország határ (mindkét irányban)
Horvátország – Bosznia és Hercegovina határ (mindkét
irányban)
Horvátország – Szerbia határ (mindkét irányban)

3. AUKCIÓKON VALÓ RÉSZVÉTELRE FELHATALMAZOTT SZEMÉLYEK
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Név

1.

2.

Beosztás/osztály
Munkahelyi
telefon
Mobil telefon
Fax
E-mail

4. JELENTKEZŐ KAPCSOLATTARTÓI – PÉNZÜGYI TÉMÁK

Név

1.

2.

Beosztás/osztály
Munkahelyi
telefon
Mobil telefon
Fax
E-mail

5. JELENTKEZŐ KAPCSOLATTARTÓI – MŰSZAKI/INFORMATIKAI TÁMOGATÁSI TÉMÁK
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Név

1.

2.

Beosztás/osztály
Munkahelyi
telefon
Mobil telefon
Fax
E-mail

6. LEKÖTÖTT
HATÁRKERESZTEZŐ
ÁTVITELI
KAPACITÁSOK
KORLÁTOZOTT
HASZNÁLATA ESETÉN CSELEKVÉSRE FELHATALMAZOTT ÜGYELETES SZEMÉLY
Név

1.

2.

Beosztás/osztály
Ügyeleti telefonszám
Fax
E-mail

7. KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK IGAZOLÁSA:

•
•

a kiegyenlítési megállapodás hiteles másolata (angol, vagy horvát nyelven)
amennyiben ezen megállapodásnak nem a Rendszerirányító az egyik aláíró
fele;
hatvan (60) napnál nem régebben kiadott cégjegyzékkivonat (angol, vagy
horvát nyelven). Ha a jelentkező bejegyzési országában a bírói joghatóságok
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•
•

nem adnak ki ilyen igazolást, akkor a jelentkezőnek ezen igazolást egy másik
illetékes hatóság igazolásával kell helyettesítenie;
azt igazoló dokumentum, hogy a kérelmet felhatalmazott képviselő írta alá
(olyan esetekben, amikor a kérelmet nem korábbi tétel bizonyítékában
meghatározott törvényes képviselő írta alá);
Bankgarancia vagy Letét 350.000,00 HRK összegben.
8. NYILATKOZATOK

A jelentkező ezennel kijelenti, hogy jelen Nyilatkozat aláírását megelőzően
megismerte jelen Aukciós Szabályokat, és elfogadja azokat. A jelentkező kijelenti,
hogy a jelen kérelemben és a meghatározott mellékletekben megadott minden
információ igaz és pontos.
A jelentkező elfogadja, hogy az Aukciós Iroda elvégezheti a szükséges tájékozódást
az illetékes hatóságoknál, amikor csak azt szükségesnek véli. A megszerzett
információkat

kizárólagosan

csak

az

aukció

lebonyolításához

és

pénzügyi

rendezéséhez lehet felhasználni.
A Kérelem jóváhagyása szerződéses jogviszonyt hoz létre az Aukciós Iroda és a
Jelentkező közt.
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FOR APPLICANT:

FOR AUCTION OFFICE:

Hely és dátum:

Hely és dátum

Név és beosztás:

Name and position:

Felhatalmazott

Felhatalmazott

személy aláírása:

személy aláírása:

Pecsét:

Pecsét:

II. Melléklet: AUKCIÓS ELJÁRÁS

Az Aukciós Iroda fogad minden olyan ajánlatot az Alkalmazási Rendszeren keresztül,
amely a Határidő előtt érkezik. A határidő lejárta után – az éves és havi aukciós
határidőket lásd a 7.1 cikkelyben – minden érvényes ajánlatot sorba állítanak a
meghirdetett kapacitásokért a legmagasabb MW-onkénti árat megajánló ajánlattal
kezdve.
Amennyiben két vagy több beadott ajánlat ugyanazt az árat ajánlja meg MWonként a meghirdetett kapacitásokra, úgy a nagyobb MW értékkel beadott
ajánlatnak van elsőbbsége.
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Amennyiben két vagy több beadott ajánlat ugyanazt az árat ajánlja meg MWonként a meghirdetett kapacitásokra, az ajánlat beérkezésének időbélyege a
döntő. A korábban érkezett ajánlatnak van elsőbbsége.
Ha az ajánlatokban megadott összes kapacitás mennyisége kisebb vagy egyenlő a
leköthető szabad átviteli kapacitásnál, akkor az aukciós díj nulla lesz, és mindegyik
aukciós

résztvevő

megkapja

az

ajánlata

szerinti

igényelt

mennyiségre

a

határkeresztező kapacitás használati jogot.
Ha az ajánlatokban megadott összes kapacitás mennyisége nagyobb a leköthető
szabad átviteli kapacitásnál, akkor a határkeresztező kapacitás használati jog árát
az ATC elosztási eljárás során az Aukciós Iroda által elfogadott, legalacsonyabb árú
ajánlat határozza meg („Aukciós Ár“).
Ezt az Aukciós Árat kell megfizetnie az összes, határkeresztező kapacitás használati
jogot szerzett Aukciós Résztvevőnek. Az összes Aukciós Résztvevőnek az elnyert
határkeresztező kapacitás használati jogot a tulajdonának kell tekinteni.
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III. Melléklet: NEMZETI ÜNNEPEK ÉS NAPOK HORVÁTORSZÁGBAN

Dátum

Leírás

2012. jan. 1. (Vasárnap)

Újév

2012.jan.6. (Péntek)

Vízkereszt

2012. ápr. 8. (Vasárnap)

Húsvét vasárnap

2012. ápr. 9. (Hétfő)

Húsvét hétfő

2012. máj. 1. (Kedd)

Május 1.

2012. jún. 7 (Csütörtök)

Úrnapja (HR)

2012. jún. 22. (Péntek)

A fasizmus elleni harc napja (HR)

2012. jún. 25. (Hétfő)

Nemzeti ünnep (HR)

2012. aug. 5. (Péntek)

Győzelem és Haza Hálaadás Napja (HR)

2012. aug. 15. (Szerda)

Nagyboldogasszony ünnepe (HR)

2012. okt. 8. (Hétfő)

Függetlenség napja (HR)

2012. nov. 1. (Szerda)

Mindenszentek

2012. dec. 25. (Kedd)

Karácsony

2012. dec. 26. (Szerda)

Szent István napja
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IV. Melléklet: Éves és havi aukciók ütemtervi napjai 2012-ben (tájékoztató jellegű)

Éves Aukció
2012. év

Dátum
Aukció Meghirdetése

01.12.2011

Meghatározott Aukciós Nap

08.12.2011

Havi Aukciók
2012. január
2012. február
2012. március
2012. április
2012. május
2012. június
2012. július
2012. augusztus
2012. szeptember
2012. október
2012. november
2012. december

Dátum
Aukció Meghirdetése

09.12.2011

Meghatározott Aukciós Nap

14.12.2011

Aukció Meghirdetése

12.01.2012

Meghatározott Aukciós Nap

17.01.2012

Aukció Meghirdetése

10.02.2012

Meghatározott Aukciós Nap

15.02.2012

Aukció Meghirdetése

09.03.2012

Meghatározott Aukciós Nap

14.03.2012

Aukció Meghirdetése

12.04.2012

Meghatározott Aukciós Nap

17.04.2012

Aukció Meghirdetése

11.05.2012

Meghatározott Aukciós Nap

16.05.2012

Aukció Meghirdetése

13.06.2012

Meghatározott Aukciós Nap

18.06.2012

Aukció Meghirdetése

12.07.2012

Meghatározott Aukciós Nap

17.07.2012

Aukció Meghirdetése

10.08.2012

Meghatározott Aukciós Nap

16.08.2012

Aukció Meghirdetése

12.09.2012

Meghatározott Aukciós Nap

17.09.2012

Aukció Meghirdetése

11.10.2012

Meghatározott Aukciós Nap

16.10.2012

Aukció Meghirdetése

09.11.2012

Meghatározott Aukciós Nap

14.11.2012
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V. Melléklet: Bankgarancia
Dátum: ____________
Garancia száma: ______________
Kérelmező:
Kedvezményezett: HEP – Operator prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, 10 000 Zagreb, Croatia
Mi, (a bank neve) ügyfeleink kérésére ezennel kibocsátjuk jelen garanciát, és feltétel nélkül és
visszavonhatatlanul kötelezettséget vállalunk arra, hogy 5 munkanapon belül az önök első
írásos felszólítása kézhezvételét követően, amelyben kijelentik, hogy az ügyfeleink nem
teljesítették fizetési kötelezettségeiket, az alapul szolgáló jogi viszony vizsgálata nélkül és az
abból fakadó minden kifogástól eltekintve átutalunk önöknek bármely összeget összesen
HRK 350.000,00 (háromszázötvenezer) horvát kuna
erejéig az önök által megjelölt bankszámlára.
Garanciánk automatikusan csökken bármely kifizetés összegével, amit az ügyfeleink tettek
önök felé rajtunk keresztül hivatkozással a fenti Garanciaszámra.
A garanciánk automatikusan lejár, amint visszakaptuk jelen garancialevelet, de legkésőbb
2012.12.31-én akkor is, ha jelen garancialevelet nem küldték vissza nekünk, feltéve, hogy a
fenti napon vagy azt megelőzően nem kapjuk kézhez levélben (ajánlott levélben vagy
futárszolgálattal) elküldött esetleges követelésüket.
A jelen garancia lehívási jogának harmadik fél javára történő bármely engedményezéséhez,
elzálogosításához vagy egyéb rendelkezésre bocsátásához szükség van az előzetes kifejezett
jóváhagyásunkra.
Jelen garanciára a Horvát Köztársaság törvényei és rendelkezései az irányadók, és ezeknek
megfelelően kell értelmezni.

Garancia kibocsátójának aláírása
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VI. Melléklet: Elfogadási Nyilatkozat
Aukciós Résztvevő:

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
(Név, Beosztás, Cím)
____________________________________________________

EIC Kód száma:

Ezennel kinyilvánítjuk szándékunkat, hogy részt vegyünk a Horvátország és Magyarország közti
villamosenergia-szállításhoz rendelkezésre álló Határmetszéki kapacitás aukcióján.
Teljesítjük jelen Aukciós Szabályok és a Függelékek összes részvételi követelményét. Továbbá,
elolvastuk és teljes mértékben és feltétel nélkül elfogadjuk, hogy betartjuk és magunkra nézve
kötelezőnek vesszük a Horvát-Magyar Határmetszéki Kapacitás Hozzáférési Szabályainak
összes szabályát és rendelkezését és informatikai követelményét, amelyeket közzétettek a HEP
OPS és a MAVIR honlapján és amelyek az adott tranzakciók idején hatályosak.
Tudomásul vesszük, hogy az aukciós részvételünk elfogadása visszavonható a Horvát-Magyar
Határmetszéki Kapacitás Hozzáférési Szabályai rendelkezéseinek megsértése esetén.
Szolgáltatjuk

a

Horvát-Magyar

Határmetszéki

Kapacitás

Hozzáférési

Szabályai

által

megkövetelt összes biztosítékot és garanciát.
Ezennel kijelentjük, hogy hivatalosan és jogszerűen be vagyunk jegyezve …………….. [az az
ország, ahol a résztvevő székhelye van] törvényei szerint, jól állunk és érvényesen működünk a
………… [az az ország, ahol a résztvevő székhelye van] törvényei szerint. Továbbá ezennel
garantáljuk, hogy …………….[az az ország, ahol a résztvevő székhelye van] törvényei szerint
nincs olyan feltétel, amely meggátolná, hogy részt vegyünk az Aukciókon és teljesítsük az
azzal kapcsolatos kötelezettségeinket.
Vállaljuk, hogy közvetlenül tájékoztatjuk önöket, ha bármilyen változás áll be a vállalat itt
megadott helyzetében.
Dátum:
-----------------------------

Aláírás:
……………………………………..
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VII. Melléklet:
KAPACITÁSRÓL

ÉRTESÍTÉS

SZABÁLYOZÁSI

ENERGIA

SZÁLLÍTÁSÁRA

TARTALÉKOLT

Értesítés szabályozási energia szállítására tartalékolt kapacitásról

Aukciós Résztvevő
Vállalat neve
Vállalat EIC Kódja
A Bejelentés beadására
felhatalmazott személy neve
Faxszám

Aukciós Iroda által szervezett éves/havi aukción lekötött kapacitás
Mettől

Meddig

Aukció Típusa+

Időszak
+ Az “Aukció Típusa” mező ÉVES vagy HAVI lehet
Mennyiség [MW]
A “Honnan” és “Hova mezők” tartalma MAVIR és
HEP OPS lehet

Honnan
Hova

Aukciós
Résztvevő

Rendszerirányító – A
tartalék energia
szállításának fogadója

Tranzitáló/szállító
Rendszerirányító

Dátum
Aláírás
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