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IT Platform (SMCS) regisztrációs adatlap 
 

 

Cégnév:  

- általános email  

EIC kód:  

Shipper kód:  

Általános elérhetőségek:  

- telefon:  

- mobil:  

- fax:  

Székhely cím:  

Számlázási cím:  

Elsődleges kapcsolattartó, szerződéses 
kérdésekben: 

 

- név:  

- telefon:  

- mobil:  

- fax:  

- email:  

- igényelt SMCS szerepkör árverés résztvevő □      operatív felhasználó □ 

Másodlagos kapcsolattartó, operatív 
kérdésekben: 

 

- név:  

- telefon:  

- mobil:  

- fax:  

- email:  

- igényelt SMCS szerepkör árverés résztvevő □      operatív felhasználó □ 

Felhasználó1:  

- név  

- email  

- mobil  

- igényelt SMCS szerepkör árverés résztvevő □      operatív felhasználó □ 

Felhasználó2:  

- név  

- email  

- mobil  

- igényelt SMCS szerepkör árverés résztvevő □      operatív felhasználó □ 
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Felhasználó3:  

- név  

- email  

- mobil  

- igényelt SMCS szerepkör árverés résztvevő □      operatív felhasználó □ 

Felhasználó4:  

- név  

- email  

- mobil  

- igényelt SMCS szerepkör árverés résztvevő □      operatív felhasználó □ 

Garancia esetén preferált* Betárolt gáz 

 Bankgarancia 

 Biztosítói garancia 

 Éves kapacitás díj egyösszegű fizetése 

 Más Rendszerhasználó által nyújtott betárolt 
gázgarancia 

*Megfelelő aláhúzandó. 
 
 

MEGHATALMAZÁS 

 
Alulírott _________________ (cégjegyzésre jogosult képviselő), mint a _________________ (székhely: 
_________________, adószám: _________________, cégjegyzékszám: _________________) 
(továbbiakban Ajánlattevő) _________________(titulus) ezennel meghatalmazom jelen adatlapon 
megjelölt személy(eke)t, mint árverés résztvevő(ke)t, hogy a 20____/20____-es tárolói év során az 
MFGT által meghirdetett éves kapacitás lekötésen vagy elektronikus kapacitás árverésen az Ajánlattevő 
nevében és képviseletében eljárjon/eljárjanak. 

 

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 éves meghirdetéshez/árverési kiíráshoz csatolt „Földgáztárolási szerződés/ek” – 
és az abban foglalt szerződéses rendelkezések változtatás nélkül –, valamint az MFGT 
Üzletszabályzata az irányadó. 
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3. Az Ajánlattevő kifejezetten elfogadja, hogy amennyiben az Éves kapacitás lekötés 
meghirdetésben/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 benyújtott igénye/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 igény 
beadás/árverési részvétel esetében (elvesztett jelszó, jogosulatlan belépés az Árverési 
rendszerbe), Ajánlattevőnek vagy harmadik félnek okozott kárért. 

 

Kelt:………………………..  

………………………………………… 

[Név] 
[Pozíció] 

[Cégnév] 

Képviseletre jogosult cégszerű aláírása 
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