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1

BEVEZETÉS, A SZABÁLYZAT CÉLJA

Az Európai Parlament és a Tanács 2009. július 13-i 2009/73/EK Irányelve a földgáz belső
piacára vonatkozó közös szabályokról és a 2003/55/EK Irányelv hatályon kívül helyezéséről
meghatározza, hogy a földgáztárolókhoz való hozzáférés biztosítása objektív, átlátható és
megkülönböztetéstől mentes kritériumok alapján kell, hogy történjen.
Jelen árverési szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) célja, hogy bemutassa a Magyar
Földgáztároló Zrt. (a továbbiakban: MFGT) által meghirdetett és lebonyolítani tervezett eseti
elektronikus kapacitás árverési eljárást, a részvétel keretfeltételeit, az árverés
keretszabályait.

2

A SZABÁLYZAT TÁRGYA, HATÁLYA

Jelen Szabályzat tájékoztatást nyújt az árverésen résztvevők köréről, az árverés tárgyát
képező szolgáltatásról, valamint a kapacitás árverés lebonyolításának folyamatáról. Az
eredményes árverést követően az MFGT, mint Kiíró és a nyertes Ajánlattevő megkötik az
általános kereskedelmi, elszámolási és fizetési szerződési feltételeket, a szerződő felek jogait
és kötelezettségeit tartalmazó Földgáztárolási szerződést. A Földgáztárolási szerződés az
aktuális kiírás mellékletét képezi.
A szabályzat hatálya kiterjed,
-

a kapacitás árverésen részt venni kívánó, a Szabályzatban meghatározott
Ajánlattevőkre, illetve eljáró képviselőikre;

-

az eseti kapacitás árverést meghirdető, lebonyolító, és az azon szolgáltatást felkínáló
Kiíróra, és a nevében eljáró képviselőre, illetve az általa a kapacitás árverés
lebonyolításához igénybe vett közreműködőkre.

3

HIVATKOZÁSOK

Az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
Az Európai Parlament és a Tanács 2009. július 13-i 2009/73/EK Irányelve

4

FOGALMAK

A fejezetrész célja, hogy a szabályzatban szereplő fogalmak értelmezése minden érintett
számára egyértelmű legyen. A pénzügyi fogalmak esetében csak az árveréshez szorosan
kötődő fogalmak magyarázata található meg e fejezetben.

Ajánlat

Ajánlati ár

A kapacitás árverésen az Ajánlattevők által benyújtott Ajánlati ár és a
hozzá benyújtott kapacitás lekötési igény. Az Ajánlat érvényes,
amennyiben az Ajánlati ár meghaladja a Minimum árat, de nem
haladja meg a Maximum árat és minden egyéb, kiírásban
meghatározott feltételnek megfelel.
Az árverés során felajánlott kapacitás csomagokra az Ajánlattevő által
felajánlott ár, amely az árverés pénzneme szerint értendő, és amely
nem lehet nagyobb, mint a maximum ár. Ellenkező esetben az ajánlat
érvénytelen.

Ajánlatbeadás
szakasz
Ajánlati ár egysége

Ajánlati biztosíték

Ajánlati időszak /
Időszak
Ajánlati mennyiség

Ajánlattevő

Árverés státusz

Aluljegyzés
Anonim
eredményhirdetés
Archiválás státusz

Árverési kör

Árverési rendszer
Definiált státusz
Érvénytelen ajánlat
Érvénytelenített
ajánlat
Földgáztárolási
szerződés
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Amikor a meghirdetett árverésre az Ajánlattevők ajánlatot nyújthatnak
be.
Az Ajánlati ár legkisebb helyi értéke.
A Kiíró által - diszkrecionális jogkörben - meghatározható pénzügyi
biztosíték óvadék formájában, amelynek mértékét a Kiíró az ajánlat
kiírásában határozhatja meg. Amennyiben a Kiíró óvadékot határoz
meg az óvadék összegét az Ajánlattevőnek az árverést megelőző
munkanap 12:00 óráig be kell fizetnie az MFGT számlájára. Az óvadék
határidőre történő befizetésének elmulasztása az árverésen való
indulást kizárja. Az óvadék az alább meghatározott bánatpénz
megfizetésének biztosítékaként szolgál. Az Ajánlattevő az óvadék
összegével megegyező összegű bánatpénzt köteles fizetni, ha az
árverést követő 5 munkanapon belül elmulasztja a földgáztárolási
szerződés aláírását. Az eljárás lefolytatását követően, a földgáztárolási
szerződés megkötésére jogosult Ajánlattevők az óvadék összegét a
szerződés aláírását követő 5 munkanapon belül visszakapják. Az
érvénytelen Ajánlatot tevő Ajánlattevők, amelyek megfizették az
óvadék összegét, visszakapják az óvadék összegét 5 napon belül.
Az árverésen meghirdetett tárolói kapacitások igénybevételének
időtartama. A kapacitások elérhetőségének időpontját a Kiíró az
Árverési kiírásban rögzíti.
Az a kapacitás mennyiség (kapacitás csomagok száma), amely
lekötésére az Ajánlattevő az Ajánlati árán ajánlatot tesz.
Magyarországon földgáztárolói kapacitás lekötésre jogosult
Rendszerhasználók köre, aki ajánlatot nyújt be az Árverési kiírásnak
megfelelően. Elektronikus árverés esetén a tárolási igénnyel és joggal
rendelkező szervezet által előzőleg a regisztrációs eljárás során
Meghatalmazott személy járhat el az Ajánlattevő nevében.
Az
árverési
folyamat
egyes
szakaszai:
Definiált/Meghirdetett/Ajánlatbeadás/Kiértékelés/Kiértékelt/Archiválá
s.
Kiíró által felkínált kapacitás mennyiségtől elmaradó, azt el nem érő az Ajánlattevők által összesen benyújtott kapacitás lekötési igény mennyiség.
Az Ajánlattevő látja bármely szervezet által leadott ajánlatokat a
Kiértékelt státusz alatt, de magát a szervezet nevét nem.
Alkalmazásáról, az Ajánlattevőt az MFGT a kiírásban előre értesíti.
Az árverés a kiértékelést követően kikerül az aktív árverések köréből,
és az elérhető archívumba kerül.
Az árverésen a következő folyamatok értendők egy Árverési körbe: az
Ajánlatok beadása a kapacitás csomagokra meghatározott határidőig,
ezt követően a beérkezett Ajánlatok feldolgozása, értékelése és az
árverés eredményének közlése az Ajánlattevőkkel.
Az MFGT Informatikai Platformjába (SMCS) integrált, zárt ajánlattételi
rendszer.
Az árverés konfigurálás alatti állapota, meghirdetés előtt.
Az az ajánlat, amely a Kiíró által az értékelés során nem kerül
elfogadásra.
Az ajánlattételi időszakban az Ajánlattevő érvénytelenítheti a
benyújtott ajánlatot.
A nyertes Ajánlattevő(k) és a Kiíró között az árverésen értékesített
kapacitáscsomagok lekötésére létrejött szerződés, amely minden

Maximum ár
Meghatalmazott
Meghirdetett
státusz
Jegyzéshiány
Kiértékelés státusz
Kiértékelt státusz
Kiíró
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esetben a nyilvános kapacitás árverési felhívás mellékletét képezi.
Hatályos Tarifarendeletek által meghatározott egységnyi kapacitás
csomag ára.
A kapacitást igénylő társaság nevében eljáró személy, akit előzőleg
írásban a kapacitás Árverési folyamatában eljárásra feljogosítottak.
Az árverés közzétételi állapota, a jogosult Rendszerhasználók felé
publikált kiírás.
Nem érkezik (érvényes) ajánlat az árverésen felkínált kapacitás
csomagokra.
Az árverési rendszer ellenőrzi a benyújtott Ajánlatok érvényességét.
A rendszer értesíti az Ajánlattevőket az árverés eredményéről a
kiírástól függően privát, publikus vagy anonim módon.
A Magyar Földgáztároló Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Váci út 144150., cégjegyzékszám: 01-10-015043) mint földgáztároló engedélyes.

Legkisebb ajánlati
Minimum ajánlati csomagszám.
egység (csomag)
a Kiíró által meghatározott legkisebb egységár, amely alatti ajánlati ár
esetén az adott ajánlat érvénytelen. A Minimum árat a Kiíró az
Minimum ár
ajánlatbeadás státusz kezdetéig meghatározza és rögzíti a rendszerbe,
de nem hozza nyilvánosságra.
A Magyar Földgáztároló Zrt. jelen szabályzatban rövidített neve; a
MFGT
Kiíró.
Privát
Az Ajánlattevő csak a saját szervezete által leadott ajánlatokat láthatja.
eredményhirdetés Alkalmazásáról az Ajánlattevőt az MFGT a kiírásban előre értesíti.
Az Ajánlattevő a Kiértékelt státusz alatt látja bármely szervezet által
Publikus
leadott ajánlatokat, megjelölve a szervezetet is. Alkalmazásáról az
eredményhirdetés
Ajánlattevőt az MFGT a kiírásban előre értesíti.
A részvételhez szükséges dokumentumok hiánytalan benyújtása az
árverést megelőzően. A Regisztrációs eljárás időpontját és a
Regisztrációs
benyújtandó dokumentumokat az MFGT hirdetményben közzéteszi,
eljárás
melyet követően a benyújtott dokumentumok az adott tárolói évre
elfogadásra kerülnek. Regisztrációra az egyes árveréseket megelőzően
van lehetőség.
Regisztrációs
Regisztrációs eljárás sikeres lezárásához szükséges dokumentumok
határidő
benyújtásának határideje.
Túljegyzés esetén az ajánlati ár függvényében az ajánlattevők
igényének
részben
történő
kielégítése.
A
részteljesítés
Részteljesítés
igénybevételének lehetősége az árverési kiírásban kerül
meghatározásra.
Magyarországon földgáztárolói kapacitás lekötésre jogosult
Résztvevő
Rendszerhasználók köre, amelyek sikeresen részt vettek a Regisztrációs
eljáráson.
Az MFGT informatikai platformja, amelyen keresztül az elektronikus
SMCS
árverés lebonyolításra kerül.
Az Ajánlattevők összesített kapacitás igénye, amely meghaladja a Kiíró
Túljegyzés
által felkínált kapacitás mennyiséget.
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AZ ÁRVERÉS MENETE

A kapacitás árverés meghirdetése nyilvános, az MFGT honlapján és e-mailen keresztül
történik a földgáztárolói kapacitás lekötésre jogosult Rendszerhasználók számára.
A Kiíró a konkrét árverésre vonatkozó árverési szabályzatot az árverési felhívással és a
földgáztárolási
mintaszerződéssel
együtt
közzé
teszi
a
honlapján
(http://www.magyarfoldgaztarolo.hu), illetve az aukciós (https://auc.mfgt.hu/publication)
honlapon.
A Kiíró az árverési felhívásban a következő információkat adja meg:


A regisztrációhoz szükséges dokumentumok
elérhetőségét, beérkezésének határidejét



A meghirdetett kapacitás csomagok méretét és mennyiségét



A kapacitás csomag/csomagok Maximum árát



Ajánlati időszak pontos meghatározását



A kapacitás árverés pontos időpontját



Részteljesítés lehetőségét



Az Ajánlat beérkezésének határidejét



A beadható ajánlatok maximális számát



Legkisebb ajánlati egységet



Ajánlati ár egységét



Eredményhirdetés módját



Az ajánlatok érvényességi feltételeit



Az árverés részletes lebonyolítási szabályait



A kapcsolattartók nevét és elérhetőségét



A Kiíró által meghatározható Ajánlati biztosíték típusát és mértékét



Az árverési kiírás tartalmazza a Földgáztárolási szerződést, ami
rögzíti az általános, kereskedelmi, elszámolási és fizetési szerződési
feltételeket, a szerződő felek jogait és kötelezettségeit.

megnevezését,

Az árverés meghirdetését követően az árveréssel kapcsolatos további kérdések
megválaszolására és információszolgáltatásra a Kiíró által kijelölt kapcsolattartó jogosult.
A Kiíró az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeli az eljárás során tudomására jutott
adatokat.
5.1
5.1.1

A Regisztrációs eljárás és lebonyolítása, regisztráció általános szabályai
Előzetes regisztrációs eljárás lebonyolítása
A Kiíró az árverési időszakot megelőzően meghirdet egy időintervallumot, melynek
keretén belül a részvételi szándékkal bíró társaságok a szükséges dokumentumok
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benyújtásával regisztrálhatnak az adott tárolói évben meghirdetésre kerülő
árverésekre.
Az időintervallumot az MFGT honlapján a Kiírásban teszi közzé, valamint a regisztrált
felhasználók (Résztvevők) az SMCS rendszer által küldött automatikus e-mail útján is
értesülnek.
A regisztrációra lehetőség van tárolói év folyamán is, azonos feltételekkel.
Amennyiben a Regisztrációs eljárást követően, adott tárolói éven belül bármely
dokumentum tartalmában vagy a meghatalmazott személy(ek) körében változás
következik be, az érintett dokumentumot a Résztvevő / Ajánlattevő köteles
haladéktalanul elküldeni a Kiíró számára, ellenkező esetben a Résztvevő / Ajánlattevő
kizárható az árverési folyamatból. A frissített dokumentumok beküldésének
elmulasztásából eredő mindennemű közvetlen vagy közvetett kárért a beküldést
elmulasztó társaság felel, a Kiíróval és harmadik személyekkel szemben is.
5.1.2

Regisztráció általános szabályai
A kapacitás árverésen történő részvétel első lépése a fentiek szerinti Regisztrációs
eljáráson való részvétel, melynek során a részvételi szándékkal bíró társaság elküldi a
szükséges dokumentumokat a Kiíró számára, valamint kijelöli azon
Meghatalmazott(ak)at, akik a társaság nevében eljárhatnak az Árverési rendszerben.
A kapacitás árverésen csak azok a kapacitásigénylők tehetnek ajánlatot, akik az ÜKSZ
3.1.3 pontja alapján jogosultak a tárolói hozzáférésre, valamint a Regisztrációs eljárás
során beküldött dokumentumai elfogadásra kerültek.
A Regisztrációs eljárás során beküldendő dokumentumok:


30 napnál nem régebbi eredeti cégkivonat mind belföldön mind külföldön
bejegyzett gazdasági társaság esetén, és külföldön bejegyzett gazdasági
társaság esetén, annak magyar vagy angol nyelvű (nem szükséges, hogy
hitelesített legyen, Magyarországon bejegyzett társaság esetében az
Igazságügyi Minisztérium-i online verzió elfogadott – http://www.ecegjegyzek.hu/ ) fordítása, másolatban.



Meghatalmazás eredeti példánya (1. számú melléklet), amely feljogosítja a
Meghatalmazott(ak)at, hogy a kapacitás árverés folyamatában eljárjon
(eljárjanak) a kapacitást igénylő társaság, az Ajánlattevő nevében. A
meghatalmazásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy a meghatalmazott
jogosult az Ajánlattétel során képviselni a kapacitásigénylőt.



Magyarországon bejegyzett gazdasági társaságok esetén a Meghatalmazást
aláíró cégjegyzésre jogosult(ak) aláírási címpéldánya(i)nak/ügyvéd által
ellenjegyzett aláírás-mintá(i)nak másolata.



Külföldön bejegyzett gazdasági társaságok esetén az ajánlatot aláíró
cégjegyzésre jogosult(ak) aláírási címpéldánya(i)nak/ügyvéd által ellenjegyzett
aláírás-mintá(i)nak másolata és ezek magyar, vagy angol nyelvű fordításának
másolata; vagy két tanú előtt saját kezűleg aláírt aláírás-mintájának eredeti
példánya és ennek magyar, vagy angol nyelvű fordításának másolata és utóbbi
esetén az aláíró valamely személyes okmányának az aláírást tartalmazó
oldalának másolata magyarul vagy angolul (postai vagy e-mail üzenet útján).
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Amennyiben a Regisztrációs eljárást követően, adott tárolói éven belül bármely
fentebb írt dokumentum tartalmában vagy a meghatalmazott személy(ek) körében
változás következik be, az érintett és frissített dokumentumot az Ajánlattevő köteles
haladéktalanul elküldeni a Kiíró számára, ellenkező esetben az Ajánlattevő kizárható
az árverési folyamatból. A frissített dokumentumok megküldésének elmulasztásából
eredő mindennemű közvetlen vagy közvetett kárért a Résztvevő felel, a Kiíróval és
harmadik személyekkel szemben is.
A fentiekkel összhangban a kapacitás árverésen való részvétel feltétele a felsorolt
dokumentumok, az adott tárolói évben a Résztvevő részéről a Kiíró által meghirdetett
Regisztrációs eljárás alkalmával vagy az árverést megelőzően egyedileg történő
beküldése. A Résztvevő bármely, korábban (tárolói éven belül) benyújtott
dokumentum tartalmi/formai (pl. aláírásra/ajánlattételre jogosult/meghatalmazott
személyek köre, azonosító okmánya, céget érintő adatok) változása esetén legkésőbb
a következő kapacitás árverésen való részvételét megelőzően a Kiírót értesíteni, illetve
az érintett dokumentumo(ka)t újra benyújtani köteles.
Amennyiben a részvételi szándékkal bíró társaság a szükséges (és aktualizált)
dokumentumo(ka)t nem küldi be, vagy a változásokról elmulasztja tájékoztatni a
Kiírót, úgy a kapacitás árverésre történő regisztrációja az érintett dokumentum(ok)
pótlásáig nem kerül elfogadásra. Továbbá a Résztvevő a Kiíró vagy harmadik személy,
az előbbi tájékoztatás elmulasztásából, vagy annak hibás teljesítésből eredő
mindennemű közvetett vagy közvetlen káráért teljes körűen felelős.
A Kiíró fenntartja a jogot, hogy – amennyiben a beküldött dokumentumok eseti
vizsgálata során formai, illetve tartalmi hiányosságot, vagy egyéb nem megfelelőséget
(pl: késedelmet) tapasztal – hiánypótlásra szólíthatja fel a részvételi szándékkal bíró
társaságot, amely a hiánypótlás nem – a Kiíró által adott – határidőben történő
teljesítése vagy nem teljesítése esetén nem rendelkezhet érvényes regisztrációval az
adott tárolói évre vagy árverésre vonatkozóan.
Az Ajánlattevő képviseletére jogosult az Ajánlattevő képviseletére és cégjegyzésre
jogosult tisztségviselője, vagy az Ajánlattevő ilyen tisztségviselője (együttes
cégjegyzési jog esetén: tisztségviselői) által írásban meghatalmazott személy.
E dokumentumok a Kiíró számára történő eljuttatásának határideje az MFGT által
kiírásban meghatározott időpont (Regisztrációs határidő). Szükséges a Regisztrációs
eljárás során beküldendő dokumentumok maradéktalan benyújtása a regisztráció Kiíró
általi elfogadásához, amely történhet postai úton vagy e-mail üzenet útján is, azonban
utóbbi esetben szükséges az eredeti dokumentumok beküldése is, melynek
elmaradása esetén a regisztráció érvénytelen, így egy későbbi ajánlat sem kerülhet
értékelésre.
Érvényes regisztráció esetén a Kiíró a regisztráció tényét e-mailen keresztül az
Ajánlattevő felé visszaigazolja.
A regisztráció során a Kiíró kötelezi magát arra vonatkozóan, hogy az árverésre
benyújtott adatokat titkosan kezeli, harmadik félnek nem szolgáltatja ki.
Továbbá az MFGT a sikeres Regisztrációt követően nem vállal felelősséget érvényes
meghatalmazás hiányában eljáró személy által végzett árverési részvétel esetében
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(elvesztett jelszó, jogosulatlan belépés az Árverési rendszerbe) az Ajánlattevőnek vagy
harmadik félnek okozott kárért.
5.2
5.2.1

A kapacitás árverés általános szabályai és lebonyolítása
A kapacitás árverés általános szabályai
A regisztrált Ajánlattevők az árverés során nyílt piaci magatartást tanúsítanak, azaz
nem kezdeményeznek a Kiíró és más Ajánlattevők kapacitás árverési részvételét és
érdekeit sértő, az árverés során számukra jogosulatlan előnyöket biztosító háttér
megállapodásokat. Az Ajánlattevő vállalja és kijelenti, hogy senkivel sem köt vagy
kötött korábban olyan szerződést vagy bármiféle megegyezést, amely az árverés
tekintetében előnyhöz juttatná (pl. ajánlattételi szándék/viselkedés, stratégia, vagy az
Ajánlatok árainak egyeztetésére vonatkozóan).
Az Ajánlattevők elfogadják az Árverési szabályzatban leírtakat, tudomásul veszik, hogy
a szabályzatban foglaltak megsértése az Ajánlattevő azonnali kizárását vonja maga
után.
Az árverés lebonyolításához szükséges elektronikus rendszert a Kiíró biztosítja.
Az árverés keretében a tárolói kapacitásokat a Kiíró


betárolási csúcskapacitás [kWh/nap], és / vagy



mobil kapacitások [kWh] és / vagy



kitárolási csúcskapacitás [kWh/nap] és / vagy



az esetleges egyéb szolgáltatáselemeket

tartalmazó csomagokban kínálja fel értékesítésre. A csomag kialakításakor bármely
kapacitás elem lehet 0. Ezt a Kiíró dönti el a rendelkezésre álló szabad kapacitások
ismeretében.
A kapacitás csomagok Maximum árát a Kiíró az árverési felhívásban teszi közzé.

5.3

A KAPACITÁS ÁRVERÉS LEBONYOLÍTÁSA
A kapacitás árverés a Kiíró által megjelölt informatikai platformján, az SMCS-be
integrált Árverési rendszeren keresztül kerül lebonyolításra. Az Árverési rendszerhez
csak az egyes társaságok által, előzőleg a Regisztrációs időszakban regisztrált és
feljogosított Meghatalmazottak férhetnek hozzá. A rendszerbe történő belépést
megelőzően a Résztvevő / Ajánlattevő a Meghatalmazott közbenjárásával kötelező
érvénnyel elfogadja a felhasználási feltételeket, illetve a vonatkozó szabályzatokat
(Üzletszabályzat, Kapacitás Árverési Szabályzat II./B). A feltételek és szabályzatok
elfogadását követően az MFGT-nek nem áll módjában panaszt/észrevételt figyelembe
venni az árverési eljárás kapcsán.
Az árverési eljárást az MFGT az árverés bármely szakaszában indoklás nélkül
visszavonhatja, és egyidejűleg értesíti a Résztvevőket. Az MFGT bármely hatáskörén
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kívül eső, rendszerelérést megnehezítő vagy megakadályozó hibáért felelősséget nem
vállal.
A kapacitás árverés a következő szakaszokból áll:
a. Definiálás
A Kiíró tételesen meghatározza az árverés paramétereit. Az Árverés státusza:
Definiált.
b. Meghirdetés
A Definiálást követően az árverés publikálásra kerül. Az MFGT honlapján bárki
által elérhető módon közzéteszi a meghirdetést. A regisztrált felhasználók
(Résztvevők) automatikus üzenetet kapnak SMCS-ből.
A meghirdetés tartalma megegyezik az 5.1. pontban foglaltakkal.
Az Árverés státusza: Meghirdetett.
c. Ajánlattétel
Az ajánlattételi időszakban kizárólag érvényes regisztrációval rendelkező
Ajánlattevő vagy annak Megbízottja nyújthatja be ajánlatát a Kiíró által felkínált
kapacitás csomagokra. A Kiíró előzőleg a meghirdetésben rögzíti a meghirdetett
mennyiséget, a legkisebb ajánlati egység mennyiségét, a Maximum árat illetve az
ajánlati időszakot.
Ajánlatot benyújtani egy csomagra, vagy egész számú többszörösére lehet, a
Maximum árat nem meghaladó Ajánlati áron. Az ajánlat tartalmazza az Ajánlattevő
kapacitás lekötési igényét (csomagszámot), és az Ajánlati árat.
Az Árverés státusza: Ajánlattétel.
Az Ajánlattételnek két lehetséges típusa közül a Kiíró a meghirdetésben rögzíti,
melyik kerül alkalmazásra:
1. Az árverésre egyidejűleg egy ajánlat nyújtható be: Az Ajánlattevő
árverésenként kizárólag egy ajánlatot adhat a meghirdetett kapacitás
csomagokra. Az Ajánlattétel időszaka alatt az Ajánlattevő korlátlan számú
alkalommal jegyezhet és vonhat vissza ajánlatot. Az időszak lezárását
követően további módosításra nincs lehetőség, a legutoljára benyújtott
ajánlat érvényes.
2. Az árverésre egyidejűleg több Ajánlat nyújtható be: Az Ajánlattevő
árverésenként több ajánlatot adhat a meghirdetett kapacitás csomagokra.
Az Ajánlattétel időszaka alatt az Ajánlattevő korlátlan számú alkalommal
jegyezhet és vonhat vissza a Kiíró által előzőleg, a meghirdetésben rögzített
számú ajánlatot. Az időszak lezárását követően további módosításra nincs
lehetőség, a legutoljára benyújtott ajánlatok érvényesek.
d. Kiértékelés
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Az Árverési Rendszer ellenőrzi a benyújtott ajánlatok érvényességét. Az Árverés
státusza: Kiértékelés alatt.
Az ajánlat akkor érvényes, ha megfelel az Árverési meghirdetésben az ajánlatra
vonatkozó feltételeknek.
Az ajánlattétel során a rögzített és vissza nem vont ajánlatot az Ajánlattevő az
ajánlattételi szakasz lezárását követően nem módosíthatja, azt vissza nem vonhatja.
Az Ajánlattevő az általa beadott ajánlatra ajánlati kötöttséget vállal, amelynek
időtartama 15 munkanap.
Amennyiben a beérkező ajánlatok ajánlati ára nem éri el a Minimum árat, úgy az
árverés eredménytelen és Földgáztárolási szerződés megkötésére nem kerül sor.
Ebben az esetben az adott ajánlat érvénytelen ajánlatnak minősül.
Amennyiben legalább egy beérkező ajánlat mértéke (Ajánlati ár) eléri a Minimum
árat és minden, kiírásban szereplő feltételnek megfelel, úgy az árverés eredményes
és az adott (nyertes) Ajánlattevővel a Kiíró Földgáztárolási szerződést köt.
Amennyiben több beérkező ajánlat ajánlati ára is eléri a Minimum árat, és az
ajánlati árak különbözőek, úgy a Kiíró ársorrend szerint, először a legmagasabb
árajánlatot adó nyertes Ajánlattevővel köt Földgáztárolási szerződést, majd ezt
követően a következő legmagasabb árat benyújtó nyertes Ajánlattevővel,
mindaddig, amíg valamennyi meghirdetett kapacitás csomag értékesítésre kerül.
Ebben az esetben előfordulhat, hogy a Kiíró egy vagy több nyertes Ajánlattevőnek a
kapacitásigényét csak részben elégíti ki (Részteljesítés).
Túljegyzés esetén, amennyiben több beérkező ajánlat ajánlati ára is eléri a
Minimum árat, és az ajánlati árak megegyeznek egymással, a Kiíró a még elérhető
kapacitásokat pro rata alapon (beérkezett igények arányában) osztja szét a nyertes
Ajánlattevők által igényelt kapacitás csomagok arányában.
e. Eredményhirdetés
A kiértékelés szakaszt követően az Árverési rendszer közzé teszi az árverés
eredményét. Az eredményhirdetésnek három típusa lehetséges:
1. Anonim: Az Ajánlattevő látja bármely szervezet által leadott ajánlatokat, de
magát a szervezet nevét nem.
2. Privát (alapértelmezett): Az Ajánlattevő csak a saját szervezete által leadott
ajánlatokat láthatja.
3. Publikus: Az Ajánlattevő látja bármely szervezet által leadott ajánlatokat,
megjelölve a szervezetet is.
Az egyes típusok alkalmazásáról az Ajánlattevőt a Kiíró a meghirdetésben előre
értesíti.
A Kiíró értesíti a nyertes Ajánlattevőt az árverés rá vonatkozó eredményéről,
valamint tájékoztatja a szerződéskötéssel kapcsolatos további lépésekről
kapcsolatosan.
Amennyiben az Ajánlattevő ajánlata érvényes, akkor az ajánlat szerinti csomagokra
a jelen szabályzat mellékletében meghatározott – és az Ajánlattevő által az árverési
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nyilatkozatban elfogadott – kizárólagos szerződési feltételek alapján az
Ajánlattevőnek szerződéskötési kötelezettsége keletkezik, amely nem teljesítése
esetén a Kiírót megilleti az Ajánlati biztosíték.
Az árverést követően - amennyiben az Ajánlattevő érvényes ajánlatot adott - az
elnyert mennyiségre a Kiíró és a nyertes Ajánlattevő az Ajánlati felhívás
mellékleteként szereplő „Földgáztárolási szerződést” az árverést követő 5
munkanapon belül megkötik.
A nyertes Ajánlattevő által elnyert kapacitásmennyiségek fizetési feltételeit a
„Földgáztárolási szerződés” határozza meg.
Az Árverés státusza: Kiértékelt.
f.

Archiválás

Az árverés az eredményhirdetést követően automatikusan archiválódik, érvényes
regisztrációval rendelkező Rendszerhasználók által visszakereshető formában.
Az Árverés státusza: Archivált.
5.4

Érvénytelen Árverés

A Kiíró a kapacitás árverést érvénytelennek nyilváníthatja, amennyiben:


az árverés során előre nem látható technikai problémák merülnek fel, amelyeket a
Kiíró nem képes elhárítani. Ilyen esetben az árverésre később meghirdetett
időpontban kerül sor. Az ily módon megtartott árverésre vonatkozó szabályokról a
Kiíró tájékoztatást tesz közzé az internetes honlapján.



valamelyik Ajánlattevő nem megfelelő árverési magatartást tanúsít, illetve
bizonyíthatóan tisztességtelen módszerek alkalmazásával a többi Ajánlattevő
érdekeit megsértve jogosulatlan előnyt szerez, vagy kísérel megszerezni. Ilyen
esetben az árverésre később meghirdetett időpontban kerül sor, az árverés
érvénytelenségét okozó Ajánlattevő kizárásával. Az ily módon megtartott árverésre
vonatkozó szabályokról a Kiíró tájékoztatást tesz közzé az internetes honlapján.
Kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy bármely szakaszban indokolás nélkül
visszavonja a kapacitás árverési felhívást és egyidejűleg értesíti a Résztvevőket.
Visszavonás esetén a Kiíró a biztosítékot 8 napon belül visszautalja, de semmilyen
kártérítést, költségtérítést nem fizet.

Kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy esetenként a jelen árverési szabályzatban
foglaltaktól eltérő feltételekkel írjon ki árverést.

6

MELLÉKLETEK
1. sz. melléklet: Meghatalmazás
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MEGHATALMAZÁS

Alulírott _________________ (cégjegyzésre jogosult képviselő), mint a _________________
(székhely: _________________, adószám: _________________, cégjegyzékszám:
_________________) (továbbiakban Rendszerhasználó) _________________(titulus)
ezennel

meghatalmazom
_________________ -t
(születési
_________________,
lakcím:
felhasználónév*:_________________),

év:

_________________,
_________________;

Anyja

neve:
SMCS

év:

_________________,
_________________;

Anyja

neve:
SMCS

és/vagy
_________________ -t
(születési
_________________,
lakcím:
felhasználónév*:_________________),

hogy a 20../20..-es tárolói év során az MFGT által meghirdetett elektronikus kapacitás
árverésen a társaság nevében eljárjon.

Továbbá az Ajánlattevő nyilatkozik az alábbi feltételek elfogadásáról:
1. Ajánlattevő kijelenti, hogy elfogadja az MFGT-nél tartandó elektronikus kapacitás
árverésére (MFGT Székhely, 1138 Budapest, Váci út 144-150.) a TÁROLÓI KAPACITÁS
ÁRVERÉSI SZABÁLYZAT II./B című szabályzatot. Az árverés és az azt megelőző
regisztrációs eljárás során az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek tekinti.
2. Ajánlattevő elfogadja, hogy az érvényes és eredményes ajánlattételt követő
szerződéskötésre vonatkozóan az árverési kiíráshoz csatolt „Földgáztárolási
szerződés/ek” – és az abban foglalt szerződéses rendelkezések változtatás nélkül –,
valamint az MFGT Üzletszabályzata az irányadó.
3. Az Ajánlattevő kifejezetten elfogadja, hogy amennyiben az Árverési Meghirdetésben
felsorolt regisztrációhoz szükséges dokumentumok tartalmában, a beadást követően
bekövetkező változásokról elmulasztja tájékoztatni az MFGT-t, vagy a szükséges
dokumentumo(ka)t nem küldi be, úgy a kapacitás árverésre benyújtott ajánlata nem
kerül elfogadásra. Továbbá az Ajánlattevő elfogadja, hogy az MFGT vagy harmadik
személy, az előbbi tájékoztatás elmulasztásából, vagy annak hibás teljesítésből eredő
mindennemű közvetett vagy közvetlen káráért teljes körűen felelős.
4. Továbbá az Ajánlattevő kifejezetten elfogadja, hogy az MFGT a sikeres Regisztrációt
követően nem vállal felelősséget érvényes meghatalmazás hiányában eljáró
személy által végzett árverési részvétel esetében (elvesztett jelszó, jogosulatlan
belépés az Árverési rendszerbe), Ajánlattevőnek vagy harmadik félnek okozott
kárért.
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* Regisztrált Felhasználó esetén a már létező felhasználónév írandó be.
Kelt:………………………..
______________________
Képviseletre jogosult cégszerű
aláírása
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