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PROIECT CONDUCTA ROHUAT  

EVENIMENT DEDICAT SHIPPERILOR 

Miercuri 8 Martie 2017, 10:00 – 14:00 

Bajcsy-Zsilinszky út 52. 

1054 Budapesta, Ungaria 

 

AGENDA 

Schedule  

10:00 1. Bun venit și scurtă introducere din partea MEKH 

10:10 
2. Cadrul General și prezentarea proiectului din partea unuia 

dintre OST (de ex. FGSZ) 

10:20 

3. Prezentare din partea OST-urilor a obiectului proiectului în 

țările lor  – date de începere / tarife / principale date aferente 

construirii și explicații  

11:50 4. Discuții generale și întrebări   

12:00 Pauza de prânz  

12:30 

5. Descrierea procedurii de Sezon Deschis de către OST-uri  

(fiecare pentru câte o parte) în particular orarul, structura de 

ofertare și alocare  

5.1 GCA: Orar și înregistrare  

5.2 FGSZ: Structura ofertării și alocare 

13:45 
6. Discuții cu privire la problemele ridicate în timpul 

consultărilor publice – moderate de către Transgaz 

13:55 7. Discuții generale și întrebări suplimentare  

14:00 Sfârșitul evenimentului  
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INFORMAȚII UTILE 

 

Proiect conducta ROHUAT  

Eveniment dedicate Shipperilor 

08 martie 2017 

10h – 14h 

 

 Budapesta, Ungaria  

LOCAȚIA ÎNTÂLNIRII 

 
Autoritatea Maghiară de Reglementare în domeniul Energiei și al Utilităților Publice (HEA) 

(Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal) 

Sala de conferințe, primul etaj 

1054 Budapest, Bajcsy Zs. u. 52. 

https://www.google.hu/maps/place/Bajcsy-Zsilinszky 

 

CUM PUTEȚI AJUNGE LA LOCAȚIE DE LA AEROPORTUL DIN BUDAPESTA  

 

1. Transfer cu autobuzul de la aeroport  
 

Există la Terminalul 2A și 2B un birou care se ocupă transferul de la aeroport cu Microbuze. Toate Microbuzele 

sosesc la și pleacă de la intrarea principală a terminalelor. Rezervările pot fi făcute în persoană la birourile de 

Transfer aeroport-Minibus sau cu cel puțin 12 ore înainte de plecarea avionului prin intermediul sistemului de 

rezervare on-line. Cu codul de rezervare primit după plată călătorul poate să se înregistreze la Biroul de 

Transfer de la aeroport cu microbuz la un culoar dedicat călătorilor cu bilet electronic, fără a mai aștepta la 

rând. 
Date de Contact: 

Telefon  (24 ore pe zi ): +36 1 296 8555 

www.airportshuttle.hu/en 

http://bud.hu/english 
 

2. Taxi 
Vă rugăm evitați folosirea furnizorii de serviciu de taxi care nu par înregistrați si care îți oferă serviciile la capătul  

terminalelor! 

Rezervările pot fi făcute în persoană la FŐTAXI (partener oficial de transport al aeroportului din Budapesta) la cabine 

amplasate la ieșirile de la terminalele 2A și 2B. La culoarul de taxi în fața standurilor, taxiuri sunt în mod continuu parcate 

în așteptare pentru pasageri. Prețurile de taxi din Budapesta sunt reglementate: se percepe o taxă pe km fix de 280 HUF / 

km, în plus față de taxa unică de bază de 450 HUF și tariful de așteptare de 70 HUF / min. O cursă spre centrul orașului 

de la aeroport ar costa de obicei în jurul valorii de 6500 HUF (aprox. 22 euro), în funcție de condițiile de trafic 

 

Contact : 

Főtaxi 

Telefon: +36 1 222 2222 

Telefon Mobil: +36 20 222 2222, +36 30 222 2 222, +36 70 222 2 222 

Website: www.fotaxi.hu  

 

3. Transport Public  
La link-ul de mai jos găsiți informații privind rutele de transport în comun de la aeroport la HEA  

https://www.google.hu/maps/dir/Budapest+Airport,+Budapest 

 

https://www.google.hu/maps/place/Bajcsy-Zsilinszky+%C3%BAt+52,+Budapest,+1054/@47.505142,19.05502,3a,75y,274h,90t/data=!3m7!1e1!3m5!1sHWUNxOhFFvkyYgr0sXOCTg!2e0!6s%2F%2Fgeo0.ggpht.com%2Fcbk%3Fcb_client%3Dmaps_sv.tactile%26output%3Dthumbnail%26thumb%3D2%26panoid%3DHWUNxOhFFvkyYgr0sXOCTg%26w%3D374%26h%3D75%26yaw%3D274%26pitch%3D0%26thumbfov%3D120%26ll%3D47.505142,19.055020!7i13312!8i6656!4m2!3m1!1s0x4741dc1339fc13c3:0xfef1fbfe1431a6da!6m1!1e1
http://www.airportshuttle.hu/en/
http://bud.hu/english
http://www.fotaxi.hu/
https://www.google.hu/maps/dir/Budapest+Airport,+Budapest,+1185/Bajcsy-Zsilinszky+%C3%BAt+52,+Budapest,+1054/@47.4615593,19.0855169,12z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x4741c1a4fe39860b:0x4ca4f6a650439aa1!2m2!1d19.252296!2d47.438459!1m5!1m1!1s0x4741dc1339fc13c3:0xfef1fbfe1431a6da!2m2!1d19.0546599!2d47.505161!3e3

