
 

AJÁNLAT 
a Magyar Földgáztároló Zrt. Eseti 2019/1. számú Kapacitás Árveréséhez 

Az érvényes ajánlatadáshoz valamennyi mező kitöltése szükséges! 

Cég adatai:                                                                                                        

Cégnév: …………………………………………………………………………………..………………………….. 

Székhely: …………………………………………………………………………………………………………….. 

Levelezési cím (amennyiben eltérő): ……………………………………………………………………….. 

      ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Számlázási cím (amennyiben eltérő): ……………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Számlavezető pénzintézete: …………………………………………………………………..……………….. 

Bankszámlaszáma: ……………………………………………………………………………………………..….. 

Adószám/adóazonosító szám: ……………………………………………………………………………….... 

Cégbíróság és cégjegyzék száma: ………………………………………………………………………….….. 

EIC kód: …………………………………………………………………………….... 

Shipper kód: ……………………………………………………………………….. 

Kapcsolattartók Szerződést érintő kérdésekben: 

Név: ……………………………………………………………………….. 

Tel: ……………………………………………………………………….. 

Fax: ……………………………………………………………………….. 

E-mail: …………………………………………………………………………. 

 
Kapcsolattartók Napi operatív kapcsolattartás témáiban: 

Név: ……………………………………………………………………….. 

Tel: ……………………………………………………………………….. 

Fax: ……………………………………………………………………….. 

E-mail: ………………………………………………………………………….. 
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Ajánlatadásra jogosultképviselő(k) adatai: 

Ajánlatadásra jogosult(ak) neve: ………………………………………………………………………..….. 

Személyi igazolvány/Útlevél száma: ……………………………………………………………………….. 

Születési dátum év/hónap/nap: …………………………………………………………………………….. 

E-mail: …………………………………………………….………………………………………………………….. 

Telefon/ Mobil: …………………………….………….………………………………………………………….. 

Fax: …………………………………………….………….………………………………………………………….. 

Szerződést aláíró személy(ek) neve és beosztása: ……..…………………………………………….. 

 ……..…………………………………………………………………………………………………………………..  

Ajánlat adatai: 

Ajánlati ár: ……..………………….. Ft/kWh 

Ajánlati csomagszám: ……..…… db 

Szerződéses időszak*: 

             2 tárolói év (2019/2020 és 2020/2021) 

             3 tárolói év (2019/2020, 2020/2021 és 2021/2022) 

             4 tárolói év (2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 és 2022/2023) 

             5 tárolói év (2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 és 2023/2024) 

*megfelelő bejelölendő, csak 1 verzió választható! Amennyiben a Rendszerhasználó több 
időszakra is ajánlatot kíván benyújtani, ajánlatonként 1 db „Ajánlat”-i lap töltendő! 

 

Az Ajánlattevő nyilatkozik az alábbi feltételek elfogadásáról: 

1. Ajánlattevő kijelenti, hogy elfogadja az MFGT-nél tartandó kapacitás árverésére (MFGT 
Székház, 1138 Budapest, Váci út 144-150.) vonatkozó 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 
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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. 

 

Kelt:……………………….. 

 

………………………………………………………………………… 

Képviseletre jogosult cégszerű aláírása 

(Aláírás, név nyomtatott betűvel és beosztás) 
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