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1

1.1

ÁRVERÉSI SZABÁLYZAT

Bevezető

Az Európai Parlament és a Tanács „a földgáz belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a
2003/55/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló” 2009/73/ EK irányelve (különösen annak
33. cikke) rögzíti, hogy a földgáztárolókhoz való hozzáférés biztosítása minden esetben objektív,
átlátható és mindennemű megkülönböztetéstől mentes kritériumok alapján kell, hogy történjen.
A fentiekkel összhangban a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: GET)
1. § d) pontja alapján a törvény célja az együttműködő földgázrendszerhez történő objektív,
átlátható és az egyenlő bánásmód követelményének megfelelő hozzáférés biztosítása.
A HEXUM Földgáz Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 2151 Fót, Fehérkő u. 7.,
cégjegyzékszám: Cg. 13-10-042153, adószám: 13780960-2-44, a továbbiakban: HEXUM Földgáz
Zrt., vagy Kiíró) az irányadó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően a hatékony verseny
kialakulásának elősegítése, a tárolói kapacitásokhoz való hozzáférés során az esélyegyenlőség
biztosítása érdekében a portfóliójában rendelkezésre álló szabad tárolói kapacitásai egy részét
lekötés céljából árverésre bocsátja.
1.2

Az árverési szabályzat célja, tárgya, hatálya

A jelen árverési szabályzat (továbbiakban Árverési Szabályzat vagy Szabályzat) célja, hogy
bemutassa a Kiíró által meghirdetett és lebonyolításra kerülő tárolói kapacitás árverésen (a
továbbiakban: Árverés) való részvétel feltételeit, az Árverés lebonyolításának eljárásrendjét és
szabályait.
Az Árverési Szabályzat tájékoztatást nyújt a résztvevők köréről, a kínált szolgáltatásokról, az
igénybevétel és az Árverés lebonyolításának folyamatáról. Továbbá tartalmazza mindazokat a
szerződési feltételeket, amelyeket az érvényes és eredményes Árverést követően a Kiíró és a
nyertes Ajánlattevő által megkötendő, jelen Szabályzat 9. számú és 10. számú elválaszthatatlan
mellékletét képező Földgáztárolási Szerződés és Másodlagos Kapacitáskereskedelmi Szerződés
rögzít, melyeket a sikeres regisztráció után kapnak meg az Ajánlattevők.
A Szabályzat hatálya kiterjed
- az Árverésen részt venni kívánó, a Szabályzat 1.3. pontjában meghatározott Ajánlattevőkre,
valamint a képviseletükben eljáró személyekre;
- az Árverést meghirdető és lebonyolító, a terméket és szolgáltatást felkínáló HEXUM
Földgáz Zrt-re és a képviseletében eljáró természetes személyekre, illetve a Kiíró által az
Árverés lebonyolításához igénybe vett természetes és jogi személy közreműködőkre.
A jelen Szabályzat a GET, a GET rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I.30.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Vhr.) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a
továbbiakban: Ptk.), valamint a GET-hez kapcsolódó egyéb rendeletek és szabályzatok
előírásainak figyelembevételével készült.
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A Kiíró az Árverési Szabályzatot, a kapcsolódó dokumentumokat és a meghirdetésre kerülő
termékek meghatározását tartalmazó árverési kiírást az árverést megelőzően legalább 15
munkanappal az internetes honlapján (www.mmbf.hu) teszi közzé, és a közzétételről elektronikus
úton tájékoztatja a Magyar Energiakereskedők Szövetségét és a Kereskedelmi Engedélyesi Kört.
1.3

Fogalmak

A jelen pont célja - elkerülendő az értelmezésbeli félreértéseket - az Árveréssel kapcsolatos, a
Szabályzatban használt fogalmak kifejtése, pontos magyarázata. A felsorolás nem tartalmazza a
GET, a Vhr., a Magyar Földgázrendszer Üzemi és Kereskedelmi Szabályzata, valamint a Kiíró
mindenkor hatályos Fölgáztároló Engedélyesi Üzletszabályzata (a továbbiakban: Üzletszabályzat)
által szabályozott fogalmakat, azokat az ezen normákban meghatározottak szerint kell érteni. A
pénzügyi fogalmak esetében a Szabályzat csak az Árveréshez szorosan kötődő fogalmak
magyarázatát tartalmazza.
Ajánlat
Az Árverésen az adott termékcsomag (a Szabályzatban esetenként: kapacitás csomag) mennyiségi
egységében az Ajánlattevő által az Ajánlati Űrlapon megajánlott Ajánlati Ár és az Ajánlati
Mennyiség.
Ajánlati Ár
Az Árverés során az egyes kapacitás csomagokra az Ajánlattevők által felajánlott tárolói
kapacitásdíj (TM). Az Ajánlati Ár mértékegysége Ft/kWh. Az Ajánlati Ár nettó összegben értendő,
amely nem tartalmazza az általános forgalmi adót (a továbbiakban: ÁFA), és semmilyen egyéb
hatósági vagy adójellegű díjtételt. Az Ajánlati Ár nem lehet magasabb, mint a mindenkori maximált
hatósági kapacitáslekötési díj, amely az árverésen Árverésre Bocsátandó Termék mindenkor
hatályos Árrendelet (vagy amennyiben a hatósági árat a jogszabályok értelmében hatósági
határozat állapítja meg, a hatósági határozat) szerint számított kapacitás lekötési díja. Az Ajánlati
Árat a Kiíró legfeljebb 4 tizedes jegyig rögzített értéken fogadja el. Abban az esetben, ha az
Ajánlattevő több, mint 4 tizedes jeggyel adja meg az Ajánlati Árat, úgy azt az értékelés során a
Kiíró kerekítés nélkül csak 4 tizedesig veszi figyelembe, és a többi helyi értéken szereplő számot
figyelmen kívül hagyja.
(Az ajánlati ár tartalmazza a tárolói kapacitásdíjat, de nem tartalmazza a betárolási forgalmi díjat
és a kitárolási forgalmi díjat, melyeket az Ajánlattevő a mindenkor hatályos Árrendelet (vagy
amennyiben a hatósági árat a jogszabályok értelmében hatósági határozat állapítja meg, a hatósági
határozat) szerint fizet, a havi forgalma alapján. Az ajánlati ár nem tartalmazza az Ajánlattevő által
szerződéses időszakban esetlegesen igénybevételre kerülő egyedi szolgáltatások díjait sem.)
Ajánlati Biztosíték
A Kiíró által meghatározott pénzügyi biztosíték óvadék, melynek összege árverési kiírásonként
kerül meghatározásra az Ajánlati Kiírásban. Az Ajánlati Biztosíték összege az Árverési Kiírásban
meghatározott regisztrációs határidőre jóváírásra kell kerüljön a Kiíró bankszámláján.
Több árverésen történő részvétel esetén az Ajánlati Biztosítékok egyetlen utalással is
befizethetők, azonban az utalás közleményében pontosan meg kell jelölni a vonatkozó
Árverések árverési megnevezését.
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Az Ajánlati Biztosíték megfizetésére előírt határidő elmulasztása az Árverésen való indulás
lehetőségét kizárja.
Az Ajánlati Biztosíték a Kiíró részére bánatpénzként szolgál arra az esetre, ha az Ajánlattevő a
megnyert termékre a 9. és 10. melléklet szerinti Földgáztárolási Szerződést és Másodlagos
Kapacitáskereskedelmi Szerződést bármely okból nem köti meg, vagy az Árverés eredményeként
megkötött Földgáztárolási Szerződés és Másodlagos Kapacitáskereskedelmi Szerződés hatályba
lépéséhez szükséges feltételeket határidőre nem teljesíti. Az Ajánlattevő az Ajánlati Biztosíték
összegével megegyező összegű bánatpénz megfizetésére köteles, amennyiben a Földgáztárolási
Szerződést az Árverés eredményéről szóló Értesítés megküldését követő 8 munkanapon belül nem
köti meg.
A Földgáztárolási Szerződést aláíró nyertes Ajánlattevők a szerződés hatályba lépését követő 10
munkanapon belül, az Árverésen nem nyertes Ajánlattevők az Ajánlati kötöttség lejártát követő 10
munkanapon belül az Ajánlati Biztosíték teljes összegét visszakapják. Az Árverésre regisztrált, de
ajánlatot nem tevők részére az Eredményhirdetést követő 10 munkanapon belül kerül visszautalásra
az Ajánlati Biztosíték összege.
Ajánlati Időszak
Az Árverésen meghirdetett tárolói kapacitások igénybevételének időtartama.
A kapacitások elérhetőségének pontos időszakát a Kiíró az Árverési Kiírásban rögzíti.
Ajánlati Kötöttség
Az Ajánlattevő kötelezettsége az Ajánlata Árverési Kiírásban meghatározott ideig való
fenntartására.
Ajánlati Mennyiség (ajánlati csomagszám)
Az a kapacitás mennyiség (a meghirdetett kapacitáscsomagok darabszáma), amelynek a lekötésére
az Ajánlattevő az általa megajánlott Ajánlati Áron Ajánlatot tesz.
Ajánlati Űrlap
A kapacitás Árverésen az ajánlattétel az Ajánlati Űrlap kitöltésével, annak a Kiíró részére történő
benyújtásával történik. Az Ajánlati Űrlap tartalmazza az Ajánlattevő Ajánlati Árát és az Ajánlati
Mennyiségét. (8. számú melléklet)
Ajánlattevő
Az a földgáztárolói hozzáférésre GET szerint jogosult rendszerhasználó, akit a Kiíró a jelen
Árverési Szabályzat 1.6.2 pontja rendelkezéseinek megfelelően az Árverésen történő részvétel
céljából regisztrált, és aki az Árverési Kiírásnak megfelelő Ajánlatot nyújt be.
Ajánlattevő Képviselője
Az Ajánlattevő képviseletére jogosult az Ajánlattevő vezető tisztségviselője, a képviseletre és
cégjegyzésre feljogosított munkavállalója vagy az Ajánlattevő által írásban meghatalmazott
személy, akit az Ajánlattevő a Regisztrációs Adatlapon megjelölt és akinek a nevére szóló eredeti
meghatalmazást csatolta.
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Az Ajánlattevő képviseletében eljáró cégjegyzésre jogosultak, és/vagy a meghatalmazást aláíró
személy(ek) aláírási címpéldányát/ügyvéd által készített aláírás mintáját és az Ajánlattevő ajánlattételi határidőt legfeljebb 30 nappal megelőzően kiállított cégkivonatát csatolni kell a
Regisztrációs Laphoz.
Ajánlattétel
Az Árverésen, az adott termékcsomag mennyiségi egységében, az Ajánlati Árat és Ajánlati
Mennyiséget tartalmazó Ajánlat beadása a jelen Árverési Szabályzat szerinti formában és
eljárásban.
Aluljegyzés
Abban az esetben áll fenn, ha a Kiíró által felkínált kapacitásmennyiség az Árverésen meghaladja
az Ajánlattevők összesített Ajánlati Mennyiségét.
Árverés
A jelen Szabályzat által leírt, a HEXUM Földgáz Zrt., mint Kiíró által meghirdetett árverés,
amelynek célja a HEXUM Földgáz Zrt. szabad tárolói kapacitásainak értékesítése.
Árverési Kiírás
A Kiíró szabad tárolói kapacitásainak lekötésére az Árverési Szabályzatban foglaltak szerint
meghirdetett Árverés - jelen Árverési Szabályzat 1.6.1. pontjában meghatározott - részleteit
tartalmazó dokumentum.
Árverési Nyilatkozat
Az Árverés regisztrációs eljárása során kitöltendő nyilatkozat (2. melléklet), amelyben a részvételi
szándékát jelző nyilatkozik az Árverésre vonatkozó részvételi feltételek teljes körű elfogadásáról.
Árverésre Bocsátandó Termék
Jelen Szabályzat szerint meghirdetett Árverési Kiírásban meghatározott, specifikált tárolói termék:
mobilkapacitás, betárolási nem megszakítható-, + megszakítható kapacitás, kitárolási nem
megszakítható-, + megszakítható kapacitás.
Eredményhirdetés
Az Árverés végeztével a Kiíró tájékoztatja az Ajánlattevőket a véglegesen kialakult eredményről,
és a jelen Szabályzat 1.9.2. pontja szerint értesíti a nyertes Ajánlattevő(ke)t.
Eredménytelen ajánlat
Az az Ajánlat, amelyet a Kiíró az értékelés során nem fogad el.
Értesítés
Az Árverés eredményéről az Ajánlattevők részére megküldött tájékoztatás.
Földgáztárolási Szerződés
A nyertes Ajánlattevő és a Kiíró által az Árverésen értékesített kapacitáscsomagok lekötésére
megkötendő rendszerhasználati szerződés. A Földgáztárolási Szerződés az Árverési Kiírás
mellékletét képező dokumentum, amelyet a sikeres regisztráció után kapnak meg az Ajánlattevők.
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Különböző időtartamra vonatkozó kapacitáscsomagokat nem lehet egy Földgáztárolási
Szerződésben kezelni.
A lekötött mobilkapacitás és a nem megszakítható kitárolási és betárolási kapacitások után a
HEXUM Földgáz Zrt-nek fizetendő éves kapacitás lekötési díj: a nyertes Ajánlat szerinti
mobilkapacitás x Ajánlati Ár x 92,5%.
Hiánypótlás
A regisztráció során alkalmazott eljárás, mely során az Árverési Kiírásban megadott határidőig
lehetősége van az Ajánlattevőnek arra, hogy a sikeres regisztrációhoz szükséges dokumentumokat
és/vagy igazolásokat pótolja, a már benyújtottakat kiegészítse vagy módosítsa.
Jegyzéshiány
Az Árverésen nem érkezik érvényes Ajánlat az Árverésre felkínált termékre.
Induló Ár
Az Árverésre Bocsátandó Termékre a mindenkor hatályos Árrendelet (vagy amennyiben a hatósági
árat a jogszabályok értelmében hatósági határozat állapítja meg, a hatósági határozat) szerint
meghatározott fajlagos, hatósági maximált ár (Ft/kWh/év).
Kapacitás lekötési igény
Adott tárolói évre meghatározott tárolói mobil kapacitás igény kWh/tárolói év mértékegységben
kifejezve, figyelembe véve a HEXUM Földgáz Zrt. által meghatározott termékspecifikációt,
melyet az Árverési Kiírás tartalmaz.
Kapacitás lekötési igényhez tartozó betárolási és kitárolási kapacitás:
Adott tárolói évre meghatározott tárolói mobil kapacitás igényhez kapcsolt kitárolási és betárolási
kapacitás (a HEXUM Földgáz Zrt. által biztosított nem megszakítható és a Magyar Szénhidrogén
Készletező Szövetség (a továbbiakban: MSZKSZ) által biztosított megszakítható kapacitások
összege), amely 35 nap kitárolási és 66 nap betárolási időszakra vonatkozik és megfelel a
mindenkori szabályozott tárolói árhoz kötött feltételeknek.
Kiíró, HEXUM Földgáz Zrt.
HEXUM Földgáz Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 2151 Fót, Fehérkő utca 7.,
cégjegyzékszám: 13-10-042153, adószám: 13780960-2-44)
Megszakítható kapacitásokra vonatkozó Másodlagos Kapacitáskereskedelmi Szerződés
Az a szerződés, amelyet a nyertes Ajánlattevő köt meg a Magyar Szénhidrogén Készletező
Szövetséggel annak érdekében, hogy a kapacitás lekötési igényhez tartozó betárolási- és kitárolási
kapacitás értéke pontosan megfeleljen az Árverésre Bocsátandó Termék be- és kitárolási
kapacitásának.
A megszakítható be- és kitárolási kapacitások után az MSZKSZ-nek fizetendő éves kapacitás
lekötési díj: a nyertes ajánlat szerinti mobilkapacitás x ajánlati ár x 7,5%.
Mennyiségi egység
Az Árverési Kiírásban szereplő termékre vonatkozó darabszám (db).
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Minimum ár
Az a Kiíró által meghatározott legkisebb egységár (Ft/kWh/év), amelyet el nem érő ajánlati ár
esetén az adott Ajánlat érvénytelen. A Minimum árat a Kiíró határozza meg az Ajánlattétel
határidejének lejártát megelőzően, de azt nem hozza nyilvánosságra. A Kiíró a Minimum Árat az
Ajánlattétel határidejének lejárta előtt közjegyzőnél zárt borítékban letétbe helyezi.
Pontos jegyzés
Az Árverésen az Ajánlattevők összesített Ajánlati Mennyisége megegyezik a Kiíró által felkínált
termékmennyiséggel.
Pro-ráta elosztás
Az Árverésen túljegyzés és árazonosság esetén alkalmazandó eljárás, mely szerint az elnyert
mennyiségek az Ajánlattevők között az érvényes Ajánlati Mennyiségek arányában kerülnek
meghatározásra. Amennyiben a Pro-ráta elosztás eredményeként elnyert mennyiségek az
Ajánlattevők között egész termékcsomagként nem kerülhetnek meghatározásra, úgy a maradék
termékcsomag(ok) vonatkozásában nyertes Ajánlattevő sorsolás útján kerül meghatározásra.
Regisztráció
Az Árverésre jelentkezés első fázisa, melynek során az Ajánlattevő igazolja az Ajánlati Biztosíték
Kiíró részére történt átutalását, továbbá benyújtja a kitöltött és aláírt Regisztrációs Adatlapot (1.
számú melléklet), és az 1.6.2.3. pontok szerinti dokumentumokat.
Regisztrációs Adatlap
A Regisztrációhoz szükséges 1. melléklet szerinti formanyomtatvány.
Tároltató
Azon Ajánlattevő, amellyel Kiíró a jelen Árverési Szabályzat szerint megtartott Árverést követően
a jelen Árverési Szabályzatnak megfelelően, annak 9. melléklete szerinti Földgáztárolási
Szerződést kötött.
Teljesítési Biztosíték
A Teljesítési Biztosíték nyújtása a sikeres Árverés után a nyertes Ajánlattevővel/Ajánlattevőkkel
megkötött Földgáztárolási Szerződés(ek) hatálybalépésének feltétele, amely a nyertes Ajánlattevő
általi nem szerződésszerű teljesítés esetén kerül felhasználásra. Formája és mennyisége: 6, azaz hat
havi, ÁFÁ-val növelt tárolási díjnak megfelelő összegű bankgarancia (a Földgáztárolási Szerződés
szerinti tartalommal), amely 50%-ban kiváltásra kerülhet anyavállalati garanciával, amennyiben az
anyavállalat nemzetközileg elismert – S&P, Moody’s, Fitch – hitelminősítő által befektetési
kategóriába sorolt. A bankgarancia hatályával kapcsolatban a Kiíró a következő elvárásokat rögzíti:
- 1 (egy) éves szerződés esetén a bankgarancia a szerződéses teljesítési időszak kezdő gáznap
6:00 órától a szerződés megszűnését követő 45. naptári napig érvényes.
- Több éves szerződés esetében az utolsó tárolói évet megelőző valamennyi tárolói év
vonatkozásában a bankgarancia hatálya a tárolói év kezdő gáznap 6:00 órától a tárolói év
végéig kell terjedjen azzal, hogy a lejáratot megelőző legalább 60 (hatvan) nappal kell új
bankgaranciát adni a következő tárolói évre vonatkozóan a Tároló külön írásbeli felhívása
nélkül. A szerződéses időszak utolsó tárolói évére vonatkozóan a szerződés lejártát követő
45. napig kell érvényesnek lennie a bankgaranciának. Súlyos szerződésszegésnek minősül,
ha a Tároltató a 60 (hatvan) napos bankgarancia megújítási határidőt nem tartja be.
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Túljegyzés
Az Árverésen az Ajánlattevők összesített Ajánlati Mennyisége meghaladja a Kiíró által az
Árverésen felkínált kapacitásmennyiséget.
Árverési feltételek

1.4

1.4.1 Jogszabályi előírások
A HEXUM Földgáz Zrt. a portfóliójában rendelkezésre álló szabad tárolói kapacitásai egy részét
Árverésre bocsátja, azaz az 1.1. pontban jelzett jogszabályi rendelkezések betartására olyan eljárást
folytat le, amellyel elősegíti a hatékony verseny kialakulását, és biztosítja a tárolói kapacitásokhoz
való hozzáférés során az esélyegyenlőséget.
Az Árverés kizárólag a jelen Árverési Szabályzatban meghatározott feltételek és szabályok
maradéktalan betartásával történhet.
Az Árverésen nyertes Ajánlattevővel/Ajánlattevőkkel a jelen Szabályzat 9. mellékletében és 10.
mellékletében rögzített, az Ajánlattevők részére a sikeres és érvényes Regisztrációt követően
megküldött, minden Ajánlattevő vonatkozásában ugyanazon feltételeket tartalmazó és biztosító
Földgáztárolási és Másodlagos Kapacitáskereskedelmi szerződések kerülnek megkötésre.
Az Ajánlattevő Árverésen benyújtott Ajánlata szerződéskötésre irányuló ajánlatnak minősül, amely
Ajánlathoz az Ajánlattevő a Ptk. 6:64. § értelmében kötve marad az Eredményhirdetés napjától
számított 15. (tizenötödik) munkanapig.
1.4.2 Pénzügyi feltételek
Az Ajánlattevők az Árverés előkészítése és a szerződéskötési szakasz, illetve a Földgáztárolási
Szerződésben írt összegeknek és határidőknek megfelelően az ott leírt formában:
-

igazolják általános hitelképességüket a Regisztrációs eljárás során,
benyújtják az Ajánlati Biztosíték rendelkezésre bocsátását igazoló dokumentumot a
Regisztráció folyamán,
biztosítják a Földgáztárolási Szerződés megkötéséhez szükséges Teljesítési Biztosítékot a
Kiíró Üzletszabályzata mellékletét képező bankgarancia nyilatkozat formájában. Az
Üzletszabályzat mellékletét képező bankgarancia nyilatkozattól eltérő szövegezésű, de
azzal azonos tartalmú vagy a Kiíró számára kedvezőbb feltételeket tartalmazó bankgarancia
nyilatkozatot Ajánlattevő köteles előzetesen véleményeztetni a Kiíróval.
Az előzetes véleményezés időtartama a Földgáztárolási Szerződés aláírását követő, a
Teljesítési Biztosíték Kiíró részére történő átadására vonatkozó 5 (öt) munkanapos
határidőt nem hosszabbítja meg. Az előzetes véleményezésre Kiíró 2 (két) munkanapos
határidőt vállal, Ajánlattevőnek ezt figyelembe véve kell eljárnia.

9 / 18

1.4.3 Egyéb feltételek
-

-

-

-

1.5

Az Ajánlattevők a jelen Szabályzatban meghatározott határidőn belül a Kiíró
rendelkezésére bocsátják a Regisztrációhoz szükséges 1.6.2.3 pont szerinti
dokumentumokat (nyilatkozatokat és igazoló iratokat).
A regisztrált Ajánlattevők az Árverés során tisztességes piaci magatartást kötelesek
tanúsítani. Nem kezdeményezhetnek a Kiíró és más Ajánlattevők érdekeit sértő, az Árverés
során számukra jogosulatlan előnyt biztosító háttér megállapodásokat.
Az Ajánlattevők a Regisztrációval elfogadják az Árverési Szabályzatban leírtakat,
tudomásul veszik, hogy a jelen Árverési Szabályzatban foglaltak megsértése az
Ajánlattevő(k) azonnali kizárását vonja maga után.
Az eljárás nyelve a magyar, az Árveréssel kapcsolatos minden kommunikáció magyar
nyelven történik, minden dokumentum kizárólag magyar nyelven, vagy magyar nyelvű
hiteles fordítással kerülhet benyújtásra.
Az Árverésre Bocsátandó Termékek

Az Árverés keretében a Kiíró a tárolói szabad kapacitásait olyan kapacitáscsomagokban kínálja fel
értékesítésre, amelyekben csomagonként rögzítésre kerülnek a következők:
Egy termékcsomag tartalma
• Mobil kapacitás
• Betárolási
kapacitás
nem
megszakítható
• Betárolási kapacitás megszakítható
• Kitárolási
kapacitás
nem
megszakítható
• Kitárolási kapacitás megszakítható
• Betárolási ciklus (tervezett)
• Kitárolási ciklus (tervezett)

[*] kWh
[*] kWh/nap
[*] kWh/nap
[*] kWh/nap
[*] kWh/nap
…
...

Az Árverésen felkínált konkrét kapacitáscsomagokat és az Induló árat a Kiíró az Árverési Kiírásban
teszi közzé.
1.6.

Az Árverés előkészítése

1.6.1 Az Árverés meghirdetése
A Kiíró az Árverési Szabályzatot, a kapcsolódó dokumentumokat és az Árverésre Bocsátandó
Terméket tartalmazó Árverési Kiírást, valamint az Ajánlattételi határidő napját legalább 15
munkanappal megelőzően az internetes honlapján (www.mmbf.hu) teszi közzé, a közzétételről
pedig postai levélben tájékoztatja az 1.2. pontban jelzett szervezeteket.
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A Kiíró az Árverési Kiírásban az alábbi információkat, adatokat biztosítja az Ajánlattevők részére:
1. Regisztrációhoz szükséges információk (regisztrációs dokumentumok és irányadó
határidők, helyszín);
2. A meghirdetett kapacitástermékek (csomagok) mérete és mennyisége;
3. Ajánlati Időszak pontos meghatározása;
4. Az Árverés pontos ideje;
5. Ajánlattételi határidő;
6. Érvényes ajánlat feltételei;
7. Kapcsolattartó adatai (elérhetőségei);
8. Ajánlati Biztosíték típusa, mértéke;
9. Szerződésminták (sikeres Regisztrációt követően kerül megküldésre az Ajánlattevők
részére).
Az Árverés meghirdetését követően az Árveréssel összefüggő információkkal, illetve további
kérdésekkel kapcsolatban kizárólag a HEXUM Földgáz Zrt. által az Árverési Kiírásban kijelölt
kapcsolattartó jogosult az információszolgáltatásra.
Az Árverés nyilvánossága a Regisztrációs eljárásra vonatkozik, azt követően az Árverés zárt. A
további kommunikáció a Kiíró és a Regisztrált Ajánlattevők körében zajlik.
A Kiíró az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény rendelkezéseinek, valamint az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. számú
rendeletében (GDPR) foglaltaknak megfelelően kezeli az eljárás során tudomására jutott személyes
adatokat.
1.6.2. Regisztráció és Ajánlattétel
1.6.2.1 A Regisztráció feltételei
A HEXUM Földgáz Zrt. által meghirdetett Árverésen való részvételhez az Ajánlattevőnek
regisztráltatnia kell magát árverési résztvevőként.
Az Ajánlattevő abban az esetben tekinthető az Árverésen való részvételre alkalmasnak,
amennyiben rendelkezik a megfelelő földgáztárolói hozzáférési jogosultsággal, az Ajánlati
Biztosíték összege határidőre jóváírásra került a Kiíró bankszámláján, és az 1.6.2.3 pontban
felsorolt dokumentumokat határidőre eljuttatja a Kiíró részére.
1.6.2.2

A Regisztráció folyamata

A Regisztrációhoz szükséges dokumentumokat jelen Árverési Szabályzat 1.6.2.3 pontjában
felsoroltak képezik. Az Árverési Szabályzat letölthető a www.mmbf.hu internetes portálról.
A Regisztrációs eljárás első lépéseként az Ajánlattevő határidőre, zárt borítékban, személyesen
vagy postai úton a Kiíró rendelkezésére bocsátja a 1.6.2.3. pontban meghatározott regisztrációs
dokumentumokat. E dokumentumok a Kiíró számára történő eljuttatásának határideje az Árverés
meghirdetéséről szóló Árverési Kiírásban megjelölt időpont.
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Az Árverésen csak azok a rendszerhasználók tehetnek ajánlatot, akiknek a Regisztrációs eljárás
során benyújtott dokumentumai elfogadásra kerülnek.
Az 1.6.2.3. pont szerinti dokumentumokat a Kiíró késedelmes beérkezés esetén felbontatlanul
visszaküldi a feladó számára. A késedelmesen beérkező regisztrációs dokumentumok esetén a
Regisztráció érvénytelen és sikertelen.
Az Árverési Kiírásban rögzített regisztrációs határidő lejáratát követően a határidőn belül
beérkezett 1.6.2.3. pont szerinti regisztrációs dokumentumokat a Kiíró zárt ülésen bontja fel és
értékeli, azaz a feltételek teljesítésétől függően elfogadja vagy elutasítja a Regisztrációt.
A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben a Regisztráció során beküldött
dokumentumok vizsgálatakor formai, vagy tartalmai hiányosságot tapasztal, úgy az adott
Ajánlattevőt határidő tűzése mellett Hiánypótlásra hívja fel. Amennyiben az Ajánlattevő a
Hiánypótlásra biztosított határidőn belül a hiánypótlási felhívásnak eleget tesz, a HEXUM Földgáz
Zrt. – a hiánypótlási határidőt követő 2 (kettő) munkanapon belül – értesíti a sikeres Regisztráció
megtörténtéről. Amennyiben az Ajánlattevő az előírt határidőn belül elmulasztja a Regisztrációs
dokumentáció hiánytalan kiegészítését a hiánypótlási felhívásnak megfelelően, úgy a Regisztrációt
a HEXUM Földgáz Zrt. véglegesen elutasítja.
A Regisztráció értékeléséről jegyzőkönyv készül. A Regisztráció elfogadását vagy elutasítását a
HEXUM Földgáz Zrt. 2 (kettő) munkanapon belül email üzenetben visszaigazolja az Ajánlattevő
felé. A HEXUM Földgáz Zrt. az elutasítást indokolni köteles.
A Kiíró kötelezettséget vállal és szavatolja, hogy az Árverésre az Ajánlattevő(k) által benyújtott
dokumentumokat, adatokat titkosan kezeli, azokat harmadik félnek nem adja ki.
1.6.2.3

Benyújtandó dokumentumok és igazolások

a) A Regisztráció során benyújtandó dokumentumok és igazolások
•
•
•
•
•
•

Regisztrációs adatlap (1. sz. melléklet);
Cégszerűen aláírt Árverési nyilatkozat (2. sz. melléklet), amelynek aláírásával az
Ajánlattevő igazolja részvételi szándékát és az Árverési Szabályzat elfogadását;
Ajánlati Biztosíték rendelkezésre állásának hitelt érdemlő bizonyítása (az átutalás tényét
igazoló banki bizonylat) és az Ajánlati Biztosíték megfizetéséről szóló nyilatkozat; (3. sz.
melléklet);
Nyilatkozat a köztartozásokkal kapcsolatban (a Kiíró elfogadja a NAV, illetve az
Ajánlattevő székhelye szerint illetékes önkormányzati adóhatóság által elektronikus
formában kiállított és papíralapú formában csatolt igazolásokat is) (4. sz. melléklet);
Nyilatkozat, hogy az Ajánlattevő nem áll végelszámolás vagy csődeljárás alatt és ellene
felszámolási eljárás nincs folyamatban (5. sz. melléklet);
30 napnál nem régebbi pénzintézeti Bankszámla nyilatkozat (6. sz. melléklet szerint)
o elegendő, ha az Ajánlattevő csak azon bank(ok)tól nyújtja be a szükséges
pénzintézeti Bankszámla nyilatkozato(ka)t, amely(ek) a Kiíró felé a jövőben az
Ajánlattevő kapacitásdíjaira és a forgalmi díjaira vonatkozó számlák fizetését
teljesíteni fogja(k),
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•
•
•

o az Ajánlattevő részére a Bank(ok) által elektronikus formában megküldött
bizonylatokat a Kiíró az eredeti példány helyett abban az esetben fogadja el,
amennyiben az Ajánlattevő azt nyomtatva és annak hitelességét (pl. „Az eredetivel
mindenben megegyező példány” felirattal) a papír alapú példányra rávezetve és
cégszerűen aláírva csatolja a Regisztrációs dokumentumokhoz;
Szükség esetén az Ajánlattevő képviseletében eljáró személy részére adott meghatalmazás
eredeti példánya (7. sz. melléklet);
Az Ajánlatkérő képviseletében eljáró, vagy a meghatalmazást aláíró cégjegyzésre
jogosultak aláírási címpéldánya (eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolat), vagy
ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintája;
Az ajánlattételi határidőtől számítva 30 (harminc) napnál nem régebbi hiteles cégkivonat,
amelyből Kiíró elfogadja a Céginformációs Szolgálat által kiadott elektronikus cégkivonat
nyomtatott példányát is, amennyiben annak eredetiségét és hitelességét (pl. „Az eredetivel
mindenben megegyező példány” felirattal) a papír alapú példányra rávezetve és cégszerűen
aláírva igazolja az Ajánlattevő.

Amennyiben a fenti dokumentumokat meghatalmazott írja alá, úgy a meghatalmazott részére
szóló, a cégjegyzésre jogosult által kiállított meghatalmazás benyújtása is szükséges, amelynek
egyértelműen ki kell terjednie az Árverésen a Regisztráció, Ajánlattétel és a teljes eljárás során
az Ajánlattevő helyett és nevében történő képviseletre.
Idegen nyelven benyújtott dokumentumok kizárólag magyar nyelvű hiteles fordítással együtt
nyújthatók be. Az idegen nyelvű és a magyar nyelvű Ajánlat között mutatkozó bármilyen
eltérés esetén a Kiíró a magyar nyelvű dokumentumot veszi alapul, és azt tekinti Ajánlatnak.
A hiteles fordítás az Ajánlattevő felelőssége.
Amennyiben a Regisztrációt követően bármely fentebb írt dokumentum tartalmában, illetve
meghatalmazott általi képviselet esetén a meghatalmazott személy(ek) körében, adataiban
változás áll be, úgy az érintett dokumentum aktualizált változatát az Ajánlattevő
haladéktalanul, de legfeljebb a változás bekövetkezését követő 2 (két) munkanapon belül,
legkésőbb azonban az Árverést megelőző munkanapig köteles a Kiíró részére, az eredetileg
becsatolt dokumentumra vonatkozó előírásokkal azonos formai és tartalmai követelmények
szerint megküldeni, ellenkező esetben az Ajánlattevő kizárható az árverés folyamatából.
A fentiekben a dokumentumok aktualizálására vonatkozó Ajánlattevői kötelezettség
figyelembevétele mellett, amennyiben az Ajánlattevő bármely, az adott tárolói éven belül
megtartott megelőző Árverés során korábban benyújtott dokumentumaiban érdemi (így
különösen, de nem kizárólagosan az aláírásra jogosultak, vagy meghatalmazott képviselők
köre, azonosító okmányaik száma, Ajánlattevőre vonatkozó adatok köre stb.) változás nem
következik be, úgy Ajánlattevő cégszerűen aláírt külön Nyilatkozata benyújtásával – miszerint
a korábban benyújtott dokumentumokban foglaltakat továbbra is fenntartva büntetőjogi
felelőssége tudatában kijelenti, hogy adataiban változás nem következett be – jogosult ezen
változatlan tartalmú és formájú dokumentumainak újbóli beadását mellőzni.
Fentiekben rögzített lehetőség azonban egyetlen esetben sem vonatkozik azon
dokumentumokra és igazolásokra (így különösen, de nem kizárólagosan a hatósági
pénzintézeti igazolások), amelyek vonatkozásában a Kiíró 30 (harminc) napnál nem régebbi
dokumentumok benyújtását írja elő.
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b) Az Ajánlattétel során benyújtandó dokumentumok és igazolások
•

Cégszerűen aláírt Ajánlati Űrlap(ok) (8. sz. melléklet)

Fentiekkel összhangban az Árverésen való részvétel feltétele az a) pontban felsorolt Regisztrációs
dokumentumok, valamint sikeres Regisztrációt követően a b) pontban rögzített dokumentum
Ajánlattevő részéről a Kiíró által meghirdetett időpontokra történő beküldése, valamint az Ajánlati
Biztosíték regisztrációs határidőre történő megfizetése.
1.7

Az Árverés formája

1.7.1 Ajánlati Űrlap
Az Árverésen minden Ajánlattevő Képviselője az Ajánlati Űrlap kitöltésével licitál úgy, hogy az
adott termékcsomagra vonatkozó Ajánlatát az Ajánlati űrlapon adja meg. Az Ajánlattevő
Képviselője az Ajánlati Űrlapokat Árverési Kiírásonként külön-külön, zárt, sértetlen borítékban –
a borítékon feltüntetve az Árverés megnevezését – adja át a Kiírónak.
A kapacitás Árverés 1 (egy) árverési szakaszból (fordulóból) áll. A Kiíró által felkínált
kapacitáscsomagokra az Ajánlattevők az Árverési Kiírásban foglaltak szerint tehetnek Ajánlatot.
Az Ajánlattevők Ajánlataikat az Eredményhirdetés napjától számított 15 (tizenöt) munkanapos
Ajánlati Kötöttséggel teszik meg. Az Ajánlati Kötöttség időtartamát az Ajánlattevő az Ajánlati
Űrlap benyújtásával (ráutaló magatartással) elfogadja. Ez biztosítja, hogy amennyiben valamely
nyertes Ajánlattevő nem tesz eleget a szerződéskötési kötelezettségének, akkor a Kiíró –
amennyiben erre lehetőség van - az Árverésen érvényes, az adott szakaszban elért mennyiség és
Árajánlat mellett következő legjobb Ajánlatot tevővel kössön szerződést, valamint ebben az
esetben a Kiírót megilleti az Ajánlati Biztosíték összege.
1.8

Az Ajánlattétel rendje és értékelése

1.8.1 Az Ajánlattétel rendje
Az Árverésen értékesítésre kerülő kapacitás csomag(ok) Minimum árának meghatározását a Kiíró
végzi. A Minimum ár rögzített.
Ajánlatot cégszerű aláírással ellátott Ajánlati Űrlap benyújtásával egy csomagra, vagy annak egész
számú többszörösére lehet tenni az Árverési Kiírásnak megfelelően.
Az Ajánlat tartalmazza az Ajánlati Mennyiséget, valamint az Ajánlati Árat.
1.8.2

Értékelés

Az Ajánlattevő által benyújtott Ajánlat akkor érvényes, ha az maradéktalanul megfelel az Árverési
Szabályzatban, valamint az adott Árverési Kiírásban és valamennyi kapcsolódó dokumentumban
meghatározott Ajánlatra vonatkozó feltételeknek.
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Az Ajánlattétel során benyújtott Ajánlatot az Ajánlattevő a benyújtást követően nem módosíthatja,
azt/azokat vissza nem vonhatja.
Az Árverésen érvényesen regisztrált Ajánlattevők által beadott Ajánlatokat a Kiíró az Ajánlattételi
határidőt követően, még aznap Közjegyző jelenlétében zárt ülésen értékeli a jelen Szabályzatban
rögzítettek és az Árverési Kiírásban foglaltak alapján.
A hiányosan vagy helytelenül kitöltött Ajánlati Űrlap(ok) esetén az Ajánlat(ok) érvénytelen(nek)
minősül(nek).
Amennyiben az érvényes Ajánlatok Ajánlati Ára egyetlen esetben sem éri el a Minimum árat
(Jegyzés hiánya), úgy az Árverés érvényes, de eredménytelen, és Földgáztárolási Szerződés
megkötésére egyetlen Ajánlattevővel sem kerül sor. Ebben az esetben az Ajánlatok érvényesnek,
de eredménytelennek minősülnek.
Amennyiben legalább egy érvényes Ajánlat Ajánlati Ára eléri a Minimum árat, úgy az Árverés
eredményes és az adott (nyertes) Ajánlattevővel a Kiíró megköti a jelen Szabályzat melléklete
szerinti Földgáztárolási Szerződést.
Abban az esetben, ha több olyan érvényes Ajánlat kerül benyújtásra, amelyek Ajánlati Ára eléri a
Minimum árat, és az Ajánlati Árak különböző mértékűek, úgy a Kiíró sorrend szerint először a
legmagasabb Ajánlati Árat megajánló Ajánlattevő ajánlatát fogadja el és minősíti azt nyertes
Ajánlatnak, majd ezt követően a következő legmagasabb árat benyújtó Ajánlattevő ajánlatát
fogadja el, mindaddig, amíg valamennyi meghirdetett csomag értékesítésre kerül.
Amennyiben az érvényes, és a Minimum árat elérő vagy azt meghaladó Ajánlatok mennyisége,
azaz az Ajánlattevők által igényelt kapacitások együttes összege nem éri el a Kiíró által az Árverési
Kiírásban felkínált mennyiséget (Aluljegyzés), úgy az összes érvényes Ajánlat elfogadásra és
kielégítésre kerül.
Amennyiben az érvényes, és a Minimum árat elérő vagy azt meghaladó Ajánlatok mennyisége
megegyezik a Kiíró által az Árverési Kiírásban felkínált mennyiséggel (Pontos jegyzés), úgy az
összes érvényes Ajánlat elfogadásra és kielégítésre kerül.
Abban az esetben, amennyiben az érvényes, és a Minimum árat elérő vagy azt meghaladó
Ajánlatok mennyisége meghaladja a Kiíró által az Árverési Kiírásban felkínált mennyiséget
(Túljegyzés) és az Ajánlati Árak az árak szerint csökkenő sorrendbe rendezett, már nem
kielégíthető Ajánlatok esetében megegyeznek egymással, úgy a még elérhető kapacitásokat a Kiíró
az azonos Ajánlati Árat adó Ajánlattevők között Pro-ráta elosztással allokálja. Ebben az esetben
előfordulhat, hogy a Kiíró az Ajánlattevők kapacitásigényét csak részben elégíti ki.
1.9

Eredményhirdetés és szerződéskötés

1.9.1 Eredményhirdetés
Az 1.8.2. pont szerinti Értékelés alkalmával a közjegyző (értékelési) jegyzőkönyvben
Ajánlatadónként rögzíti az Árverés eredményét, vagy adott esetben az Árverés
eredménytelenségét. Az értékelésről készített jegyzőkönyv nem nyilvános.
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Az Eredményhirdetés során az Árverésre vonatkozóan jegyzőkönyvben rögzítésre kerülnek a
következő információk: érvényes Ajánlati Ár(ak), igényelt és értékesített kapacitás csomag(ok),
Ajánlati Időszak, és az Árverés eredménye „Aluljegyzés”, „Pontos Jegyzés”, Túljegyzés”, vagy
„Jegyzés Hiánya” megjelöléssel.
A nyertes Ajánlattevő(ke)t az Árverés eredményeként allokált kapacitáscsomagok
tekintetében (részteljesítés esetén is) szerződéskötési kötelezettség terheli.
1.9.2 Értesítés
Az Árverés eredményét illetően valamennyi Ajánlattevő kizárólag a rá vonatkozó információkat
kapja meg a Kiírótól, amelynek keretében a nyertes Ajánlattevő(ke)t a Kiíró az Ajánlatok
értékelését követő munkanapon értesíti az Árverés őt érintő eredményéről, valamint arról, hogy a
szerződéskötés kapcsán milyen módon és kivel vegye/vegyék fel a kapcsolatot.
1.9.3

Szerződéskötési szakasz

Az Ajánlattevőnek - a szerződéskötési kötelezettségének megfelelően - a Földgáztárolási
Szerződés megkötésére az Értesítés napját követően 8 (nyolc) munkanap áll rendelkezésre.
A Földgáztárolási Szerződés(ek) hatályba lépésének feltétele a Teljesítési Biztosíték
rendelkezésre-állása, melyet a nyertes Ajánlattevő(k) az 1.9.3.1 pont szerint beszereznek és
benyújtanak a Kiíró részére.
Amennyiben a Nyertes Ajánlattevő(k) a megnyert termékre vonatkozó szerződéskötési
kötelezettségének/kötelezettségüknek nem tesz(nek) eleget, azaz a szerződéseket az előírt
határidőn belül nem köti(k) meg, illetve a Földgáztárolási Szerződés hatálybalépéséhez szükséges
feltételeket nem teljesíti(k), a Kiíró jogosult felhasználni a Regisztrációkor rendelkezésre bocsátott
Ajánlati Biztosítékot.
A nyertes Ajánlattevő által elnyert kapacitáscsomag(ok), illetve mennyiségekre vonatkozó fizetési
feltételeket a Földgáztárolási Szerződés és a megszakítható kapacitásokra vonatkozó Másodlagos
Kapacitásértékesítési Szerződés határozzák meg, az alábbiak szerint:
-

-

A megszakítható kapacitásokra vonatkozó Másodlagos Kapacitásértékesítési Szerződés
szerint Forintban meghatározott díj az Árverésre irányadó Árverési Szabályzat 1.6.1. pontja
szerinti árverési dokumentáció közzétételének napjára a Magyar Nemzeti Bank (a
továbbiakban: MNB) által publikált hivatalos euro devizaárfolyamon kerül átváltásra. Az
MSZKSZ részére fizetendő szerződéses díj EUR pénznemben kerül meghatározásra.
A Földgáztárolási Szerződés szerint Forintban meghatározott díj az Árverésre irányadó
jelen Árverési Szabályzat 1.6.1. pontja szerinti árverési dokumentáció közzétételének
napjára az MNB által publikált hivatalos euro devizaárfolyamon kerül átváltásra. A Tároló
részére fizetendő szerződéses díj EUR pénznemben kerül meghatározásra.

16 / 18

1.9.3.1 A Teljesítési Biztosíték
A Teljesítési Biztosítékot a nyertes Ajánlattevőknek a Földgáztárolási Szerződés aláírását követő
5 (öt) munkanapon belül a Kiíró részére be kell nyújtani.
A nyertes Ajánlattevő egyidejűleg több garanciavállaló bank bankgaranciáját is felhasználhatja
pénzügyi biztosítékként, amennyiben azok összértéke eléri az 1.3. pontban a Teljesítési
Biztosítéknál leírt módon számított összeget. Ez esetben Ajánlattevőnek az összes bankgaranciát
át kell adni a fenti 5 munkanapos határidőn belül a Kiíró részére.
A Kiíró csak a mindenkor hatályos Üzletszabályzata szerinti szövegezésű vagy annak a Kiíró által
jóváhagyott, módosított szöveggel benyújtott eredeti, hiteles bankgarancia példányát fogadja el,
-

mely forintban vagy euróban megadott (átváltási árfolyam az 1.9.3 pont szerint),
határozott időtartamra érvényes,
visszavonhatatlan,
kedvezményezettként a HEXUM Földgáz Zrt. van megnevezve, és
amelyben a bank kötelezettséget vállal a HEXUM Földgáz Zrt. által benyújtott
igénybejelentés feltétel nélküli, legkésőbb 3 (három) banki napon belüli teljesítésére.

Amennyiben a bankgarancia a Tároló által bármilyen mértékben felhasználásra kerül, a
Tároltatónak 30 (harminc) napon belül gondoskodnia kell a bankgarancia szerződéses mértékig
történő feltöltéséről.
Amennyiben a bankgaranciát kibocsátó bank ellen csőd, vagy felszámolási eljárás indul, vagy a
bankhoz felügyeleti biztost rendelnek ki, számláit zárolják, illetve olyan helyzet alakul ki,
amelynek alapján a Kiíró várhatóan nem tudja a bankgaranciát érvényesíteni, a Kiíró a
bankgarancia lejáratát megelőzően is kérheti a bankgarancia lecserélését más bank által nyújtott
bankgaranciára vagy más biztosíték eszközre.
Egyebekben a bankgaranciára a Kiíró mindenkor hatályos Üzletszabályzatának „Szerződéses
biztosítékokra vonatkozó szabályok” elnevezésű mellékeltében foglaltak az irányadóak.
1.9.3.2. A Teljesítési Biztosíték érvényesítése
A Teljesítési Biztosíték felhasználása a Kiírónak a bankgaranciát kibocsátó bankhoz intézett
felszólításával történik. A Kiíró a bankgaranciát a Tároltató lejárt tartozásának erejéig használja
fel. A Kiíró tájékoztatja a Tároltatót a Teljesítési Biztosíték felhasználásának tényéről, az igénybe
vett összegről és annak jogcíméről. A Tároltató ezt követően köteles gondoskodni a Teljesítési
Biztosíték 1.9.3.1. pont szerinti feltöltéséről.
A bankgarancia felhasználása következtében felmerülő minden költség a Tároltatót terheli.
1.9.4
Érvénytelen Árverés
Az adott termékre kiírt Árverést a Kiíró érvénytelennek nyilváníthatja, amennyiben:
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-

-

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 ugyanazon szabályok érvényesek a jelen Árverési
Szabályzat szerint,
valamelyik Ajánlattevő nem megfelelő árverési magatartást tanúsít, illetve bizonyíthatóan
tisztességtelen módszerek alkalmazásával a többi résztvevő érdekeit megsértve
jogosulatlan előnyt szerez, vagy ilyet megszerezni szándékozik. Ilyen esetben a Kiíró az ok
megjelölésével az Árverést érvénytelennek nyilvánítja, és Árverésre később meghirdetett
időpontban kerül sor, melyen az Árverés érvénytelenítésére okot adó érintett Ajánlattevő
nem regisztrálhat és nem vehet részt. Amennyiben az érintett Ajánlattevő ennek ellenére
megküldi a Regisztrációs Adatlapot, az Ajánlattevő automatikusan kizárásra kerül.

A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy az Árverés teljes időtartama alatt, azonban az Ajánlatok
Közjegyző előtti felbontása előtt indokolás nélkül felfüggessze az Árverést, vagy visszavonja az
Árverési Kiírást. Visszavonás esetén a Kiíró az Ajánlati biztosítékot legkésőbb 10 napon belül
visszautalja, de semmilyen költségtérítést, vagy kártérítést nem fizet az Árverési Kiírás
visszavonásra, ekként az Árverés megszüntetésére tekintettel.

2.

MELLÉKLETEK

számú melléklet: Regisztrációs adatlap
számú melléklet: Árverési nyilatkozat
számú melléklet: Ajánlati biztosíték nyilatkozat
számú melléklet: Ajánlattevő nyilatkozata köztartozásaival kapcsolatosan
számú melléklet: Ajánlattevő nyilatkozata végelszámolással, csőd-, illetve felszámolási
eljárással kapcsolatosan
6. számú melléklet: Bankszámla nyilatkozat
7. számú melléklet: Meghatalmazás
8. számú melléklet: Ajánlati űrlap
9. számú melléklet: Földgáztárolási szezonális alapszolgáltatás igénybevételére és nyújtására
vonatkozó szerződés tervezete (sikeres regisztrációt követően kerül megküldésre)
10. számú melléklet: Másodlagos Kapacitáskereskedelmi szerződés (Megszakítható kapacitásokra
vonatkozó Szerződés) tervezete (sikeres regisztrációt követően kerül megküldésre)
1.
2.
3.
4.
5.
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